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DEN ENGELSKE (†) KIRKE

Fra midten af 1700’rne betjentes den reformerte menighed i Helsingør af den tysk
reformerte præst i København een gang om året; selve den britiske menighed blev ved 
reskript af 1761 henlagt til Olai sogn. 1781 kom en engelsk præst til byen, og en sal i 
en lejet ejendom i Stengade indrettedes til kapel med prædikestol. 1784 rejste den en
gelske præst bort efter en strid med sognepræsten ved S. Olai kirke, men 1791 ankom 
en ny, og året efter søgtes om tilladelse til at oprette egen kirke1. Et reskript af 14. juni 
17932 tillod at benytte den på menighedens bekostning indrettede kirke til gudstjene
ste; den af menigheden valgte præst skulle have kongelig konfirmation, og der måtte 
indrettes en begravelsesplads uden for byen3. Året for havde Claus Plum afhændet 
sin ejendom i Søstræde til Johan Daniel Belfour, der istandsatte hovedbygningen til 
præstebolig og lod en del forfaldne bygninger vige for et nyt, grundmuret hus på 30½ 
alen i længden, 15 i dybden og 10 i højden, hvori der indrettedes kirke for »den engelske 
nation«4. Den fik forstue med flisegulv, kirkesal med bræddegulv, gipsloft. På gulvet stod 
foruden alterbordet en prædikestol og 25 lukkede stole, alle beklædt med klæde og fryn
ser, mens vinduerne havde grønne raskesgardiner. Orglet, med seks stemmer, leveret 
1792 af Wroblewsky5 i København, var opstillet på et pulpitur. Rummet opvarmedes 
med to fireetages jernvindovne. Efter at præsten, W. Jackson, havde fået indfødsret og 
hans valg var konfirmeret 12. juni, indviedes kirken 25. august. Heftige stridigheder 
mellem præst og menighed førte til menighedens opløsning allerede 17986; to år før var 
kirken endda gået ud af brug og blevet solgt ved auktion til kirkeforstanderen Arthur 
Howden4, der søgte at opretholde gudstjenesten under mere private former. 1805 an
kom en ny præst, men det lykkedes stadig ikke at få en varig ordning. 1809, da John 
Good var ejer af kirken, blev den med tilhørende bolig brugt til indkvartering af kanon
bådenes søfolk5, hvilket formentlig var årsagen til det store forfald, som beskrives i en 
synsforretning af 5. december 18122. Herefter er denne kirke tilsyneladende helt opgivet, 
inventarfortegnelserne udgår af brandtaksationerne4, og ved et forsøg 1815 på genop
rettelse af menigheden tales da også om indretning af et nyt kapel på egen bekostning8. 
Endnu en gang søgte man at genoplive den engelske kirke; 1833 fik en nyankommen 
præst kongelig anerkendelse, men han kom kun til at virke til 1838 og fik ikke nogen 
efterfølger6, heller ikke 1854, da planer om den engelske kirkes genopliven påny var 
fremme. Ejendommen i Søstræde blev, efter at kirkens forhold var afviklet i 1839, ind
rettet til dansebod7 og senere til »Arbejdernes forsamlingsbygning«, som blandt andet 
bruger kirkerummet til sommerteater.

Den engelske kirke fik aldrig egen kirkegård; de døde begravedes på Ny kirkegård, 
hvor der endnu er bevaret en del gravminder (p. 548 ff.).
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