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Historisk indledning. Grevinde Ingerd af Regen- 
stein, der stiftede en række franciskanerklo- 
stre,1 skænkede 1238 gråbrødrene en grund i 
København.2 Klosterets bygningshistorie er 
ukendt, men da Lübeck 1266 gik ind på at beta
le erstatning for den skade, franciskanerne hav
de lidt ved Københavns erobring 1248,3 må 
klosterbyggeriet vel være påbegyndt inden da. 
Kirken var sandsynligvis viet S. Katharina af 
Alexandria, som er afbildet i klostrets segl 
(fig. 12).4

Klostret betænktes ofte med gaver. Eksem
pelvis modtog kirken 1304 en mk.,5 og 1307 
testamenterede grevinde Ingerds niece, Cecilie 
Litle, foruden beløb til enkelte munke, 5 mk. 
til kirken, 5 mk. til klostret og 20 mk. til kir
kens fabrica.6 Klostret havde også indtægter af 
messe- og alterstiftelser. 1324 lovede Nikolaus 
Guleke i Greifswald at stifte en evig messe for 
en mand, han havde dræbt i København,7 og 
ved dødsfald blandt gildebrødrene holdt de ty
ske købmænd tre messer.8 Af andre gudstjene
ster kendes én, stiftet før 1495 af byens skinder- 
lav,9 en daglig messe, stiftet 1460 af dronning 
Dorothea,10 samt en daglig, sungen messe, stif
tet 1466 af borgmester Jep Claussøn Godov.11 
Munkene fik også betaling for messer, der 
holdtes i andre kirker, hvilket Jep Claussøns 
alterstiftelse i S. Jørgens hospitalskapel er et ek
sempel på. Ligeledes skulle nogle brødre, ifølge 
bestemmelserne i Poul Laxmands gavebrev fra 
1482 daglig efter aftensangen gå i Vor Frue ka
pel og synge en messe til jomfru Marias ære.12 
Det nævnte kapel fandtes snarere ved Vor Frue 
kirke end ved klosterkirken.13 Endelig har klo
steret også modtaget vederlag for talrige begra
velser i kirken og på kirkegården. De eneste 
personer, der vides at være begravet i selve kir
ken, er dog Christian II.s spæde sønner, Maxi

milian og Philip, som blev nedsat i koret 1519 
og 1520.14

1484 overgik klosteret til ordenens strengere 
observans,15 og de følgende år afhændedes der
for de ejendomme, som var erhvervet i strid 
med ordenens regler. Da almisser nu atter blev 
af afgørende betydning for klosterets oprethol
delse, fik det katastrofale følger, at de første 
lutherske rørelser nåede byen sidst i 1520’rne. 
Allerede 25. april 1530 måtte munkene nød
tvungent overlade klosteret til byens borgere,16 
og i august samme år disponerede kongen over 
klosterområdet. Han bestemte, at kloster
komplekset skulle blive et studium, dvs. be
nyttes af universitetet.17 To år senere overdro
ges Gråbrødre kloster med kirke og kirkegård 
dog atter til byen,18 og bygningerne anvendtes 
herefter til forskellige formål. Hvornår kirken 
blev nedrevet, vides ikke med sikkerhed.

Blandt klosterkirkens mange altre haves kun 
kendskab til det Trefoldighedsalter, som 1466 
modtog Jep Claussøn Godovs betydelige gave 
(se altertilbehør). Endvidere var højaltret for
modentlig viet S. Katharina af Alexandria.

Klosterets segl kendes kun fra aftryk. 1) Det 
ældste (fig. 12a), kendt fra 1251, er spidsovalt, 
ca. 4 × 2,7 cm med omløbende majuskler: »[S.] 
FRATRVM MINORVM IN COPMANHA- 
FEN«. S. Katharina med sværd, ses trædende 
den kronede kejser Maxentius under fode. Til 
siderne marterhjul.4 2) Et yngre (fig. 12b), 
kendt fra 1266, er spidsovalt, ca. 3,5 × 2,5 cm, 
med samme majuskelinskription. Den kronede 
S. Katharina sidder med bog og palmegren. 
Nederst roes en båd af to personer.4

Endvidere kendes to guardiansegl.19

Beliggenhed. Den grund, grevinde Ingerd skæn
kede franciskanerordenen 1238, lå centralt i det
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Fig. 9. Påviste fundamenter og murrester af Grå
brødre kloster. A: Niels-Knud Liebgott 1968; B: den 
endnu stående bygning Gråbrødre torv 11 (s. 21); C: 
Niels-Knud Liebgott 1971; D: de af Rosenkjær be
skrevne teglovne (s. 21); E: Henry Petersen 1896; F: 
Bering Liisberg 1901. 1:2000. Tegnet af MN 1985 på 
grundlag af Berggreens karréplan 1886. – Evidence of 
foundations and brickwork from Greyfriars’ monastery. 
A:Niels-Knud Liebgott 1968; B: stillpreserved building 
at no. 11 Gråbrødre Torv; C: Niels-Knud Liebgott 1971; 
D: brick kilns described by Rosenkjær; E: Henry Petersen 
1896; F: Bering Liisberg 1901.

middelalderlige København og omfattede et 
område mellem de nuværende gader: Kloster
stræde, Skindergade, Købmagergade og Val- 
kendorfsgade, omend den oprindelige ud
strækning ikke kendes. I 1200’rnes første halv
del var denne del af byen tilsyneladende spar
somt bebygget, men som byen bredte sig fra 
stranden mod nordvest, kom klosteret til at lig
ge lidt klemt. O. 1296 oprettedes Helligånds- 
huset,20 som nabo i syd, og sidst i 1400’rne 
bortsolgtes grunde i områdets hjørner.21

Klosterbygningerne lå vestligt på grunden 
(jfr. fig. 9), og øst herfor fandtes kirkegård, a- 
bildgård og nogle teglovne. Disse områders 
indbyrdes afgrænsning er ikke klarlagt, og i år- 
hundredernes løb er grundens disponering 
utvivlsomt ændret flere gange.

Teglovn. På en stor del af grunden er fundet 
ler- og sandgrave. En af de største lergrave var 
fyldt med aske, tørvesmuld, kalk og teglstens- 
brokker, og umiddelbart syd herfor påvistes en 
teglovn. En anden teglovn har stået ca. 14 m

sydligere (fig. 9, D). Efter teglproduktionens 
ophør har området en tid været bevokset med 
buske for senere at blive benyttet som begra
velsesplads. Disse teglovne sættes af H. U. 
Ramsing i forbindelse med klosterets opførel
se, idet klosterets teglgård i 1400’rne lokaliseres 
til hjørnet af Skindergade og bebyggelsen langs 
Købmagergade.22

Kirkegården lå øst for kirken, og der er fundet 
skeletter i området mellem Kejsergade og Niels 
Hemmingsensgade.23 1504 og 1508 gav dron
ning Christine almisser på kirkegården til de 
fattige.24

Klosterbygningerne. Klosterets bygningshisto- 
rie er som nævnt helt ukendt, og kun få oplys
ninger kaster lys over grundplanen. Da Frede
rik I i august 1530 traf bestemmelse om byg
ningernes anvendelse, omtales »gråbrødrekirke 
og kirkegård med de tre huse, som ligger op til 
kirken«.25 Der må her være tale om de egentli
ge klosterbygninger, som således har dannet et 
firfløjet anlæg, hvoraf kirken antagelig udgjor
de nordfløjen. Af dette kompleks er kun fundet 
sparsomme rester, og en rekonstruktion af klo
sterets grundplan ud fra det nu kendte er for
bundet med stor usikkerhed.26

Omkring det firfløjede kompleks lå en række 
bygninger, enten fritliggende eller sammen
bygget med det. I en inventarieopgørelse fra 
1530 nævnes f.eks. porthus, gæsteherberg, 
bryggers, maltkølle, sakristi og »det hus ved 
prisonet« (d.e. klosterets fængsel).27 Den eneste 
af disse økonomibygninger, hvoraf der stadig 
findes betydelige rester, er selve fængslet, hvis 
kælder og mure (omtrent op til 1. sal) indgår i 
huset Gråbrødre Torv 11.

Ifølge Huitfeldt blev klosterkirken – og vel 
store dele af klosteret – nedrevet kort efter 
1530,28 hvorefter stenene i stor udstrækning 
genanvendtes på stedet. På Nationalmuseet fin
des bl.a. *formsten af tegl og kridtsten,29 men 
om de stammer fra kirken eller fra et andet rum 
i klosteret, vides ikke.

I Resens Atlas findes et prospekt, angiveligt 
fra 1596, hvor et rundt tårn er markeret som en 
del af Gråbrødre kloster. Dette stemmer dog 
dårligt med beliggenheden, og et rundt kloster
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tårn ville være højst usædvanligt. Antagelig er 
det blot et trappetårn, der er blevet gjort en del 
ældre – og mere interessant.

INVENTAR

Oversigt. Klosterkirkens indretning er ukendt, og 
der er ikke bevaret inventarstykker. Fra de skriftlige 
kilder haves dog kendskab til en del alterkalke mm., 
ligesom det vides, at dronning Christine 1506 havde 
en stol i kirken.30

†Altertilbehør. Da dronning Dorothea 1460 
stiftede en messe, skænkede hun foruden 200 
mark lybsk i penge, en kalk og messerede (d.e. 
mindre messeudstyr), alterklæde og »anden 
redskab til alteret hører«.10 Og seks år senere 
skænkede Jep Claussøn Godov: 80 rhinske gyl
den, en kalk og disk af sølv, et messerede af 
gyldenstykke samt en gård, hus og jord til kir
kens Trefoldighedsalter.11 Hvis ikke klosteret 
har måttet sælge ud af sine kostbarheder for at 
klare den hårde beskatning under Christian II 
og Frederik I eller har nået at bringe en del i 
sikkerhed, inden bygningerne 1530 måtte over
drages til byens borgere med alle klenodier og 
forråd, må disse genstande være omtalt i det 
inventarium, som udarbejdedes i forbindelse 
med overdragelsen. Heri nævnes: Syv forgyld
te kalke og diske, som vejede 18 vejne mark; en 
kalk, der tilhørte byens tyske kompagni; en lil
le pixis (vel en oblatæske); noget småt sølv, som 
tilhørte S. Kathrine gilde;31 10 gyldenstykkes 
messehagler, hvoraf de fire var gamle ligesom 
den med et hvidt kors; 13 fløjlsmessehagler: 
fire røde, en blå, syv sorte og en gammel grøn; 
fem messehagler af damask, hvoraf en var grøn 
og gammel; syv subtiler (d.e. subdiakonens
overklædning): fem af gyldenstykke, hvoraf de 
to hvide og en rød var gamle, ligesom de to 
grønne af damask; tre gamle røgelsekar; samt en 
lille kedel i sakristiet (vel et ophængt lavato- 
rium).32

Det har tidligere været antaget, at klosteret 
ejede en omfattende relikviesamling i lighed 
med f.eks. Vor Frue kirke i København 
(DK.Kbh.By,l,s. 37f), således som det er over
leveret gennem en senmiddelalderlig fortegnel-

Fig. 10. Senmiddelalderlig *gravsten nr. 1 (s. 22). 
Målt og tegnet af MN 1985. Nationalmuseet. – Late 
medieval *tombstone no. 1.

se. Denne synes imidlertid alene at opregne re
likvier fra Gråbrødre kloster i Roskilde.33

GRAVMINDER

Grausten. Den store byggeaktivitet i området 
efter klostrets nedrivelse og de få udgravninger
i nyere tid afspejles tydeligt i de få kendte grav
minder. Der er ikke påvist murede grave, og de 
fundne gravstensstumper kan endda være gen
brugssten fra andre af byens kirker. *1) Sen
middelalderlig (fig. 10). De to brudstykker af 
kalksten, 50 × 23 cm og 77 × 57 cm, stammer 
fra samme sten. I hjørnerne har været evange
listsymboler, og af den omløbende indskrift 
med minuskler kan måske læses: »An(n)[o] ...« 
og »... hevs: lvencke. *2 Senmiddelalderlig 
(fig. 11). Brudstykke ca. 27 × 30 cm af kalk
sten. Indskrift med reliefminuskler: »... ct(us) 
bill ...« langs randen. I Nationalmuseet (inv. 
nr. D 10201).
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NM2. Indberetninger vedr. fundamenter: Henry Pe
tersen 1895 (Skindergade 23), Chr. Axel Jensen 1904 
(Kejsergade) og 1905 (Skindergade 7), Niels-Knud 
Liebgott 1968 (Gråbrødre Torv 13) og 1971 (Grå
brødre Torv), Birgit Als Hansen 1978 (Gråbrødre 
Torv 11).
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GREYFRIARS MONASTERY

In 1238 Countess Ingerd of Regenstein donated 
a plot of land in Copenhagen to the Franciscan 
order, and a monastery was built here in the 
following decades. The church (fig. 2, 2) was 
most likely consecrated to S. Catherine of 
Alexandria, depicted on the seal of the monas
tery (fig. 12). Of the side altars, one is known 
to have been dedicated to the Holy Trinity 
(mentioned in records 1466). This monastery 
was for a long time the only one in Copenha
gen, and it enjoyed some degree of royal pa
tronage. Queen Dorothea founded a mass in 
1460, and Queen Christine had a pew in the 
church in 1506, moreover two infant sons of 
Christian II were interred in the chancel 1519- 
1520. The monastery passed into the hands of

the order’s strict Observants, and when Luthe
ran currents reached Copenhagen in the close 
of the 1520s these monks were severely hit. On 
25th April 1530 they were forced to leave the 
monastery in the hands of the townspeople.

The architectural history is largely un
known. One of the outbuildings of the monas
tery is today partly incorporated in No. 11 
Gråbrødre Torv, but scarcely a trace of the 
foundations of the four-winged monastery has 
been ascertained (cf. fig. 9). Nothing is known 
about the church, nor have any church furnish
ings survived. In the past a copy of a record of 
reliquaries was supposed to have existed, but 
this is not the case.

Fig. 12 a-b. Aftryk af franciskanerklostrets segl fra 
1200’erne (s. 20). a: Kendt fra 1251. b: Kendt fra 
1266. Efter H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra 
Middelalderen, 1886. – Thirteenth-century seals of the 
Franciscan monastery, a: Known from 1251. b: Known 
from 1266.




