
Fig. 13. S. Jørgens Hospital 1587. Udsnit af Københavnsprospekt i Georg Braun og Franz Hogenberg: Civita- 
tes Orbis Terrarum (s. 27). Bygningskomplekset ses i forgrunden nederst til venstre. – S. George’s Hospital 
1587. Detail of a view of Copenhagen in Georg Braun and Franz Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum. The hospital 
buildings are shown bottom left.

S. JØRGENS HOSPITALSKAPEL
NOTER S. 27

Historisk indledning. Byens spedalskhedshospi- 
tal lå ved landevejen uden for Vester port, syd
vest for den nuværende S. Jørgens Sø og nord 
for Køge landevej (fig. 2, 3). Men den nøjag
tige beliggenhed er ikke kendt, da der hverken 
er fundet levn af bygninger eller begravelser. 
Hospitalet omtales første gang 12612 og er

næppe ældre end stadsretten af 13. marts 1254, 
da det ikke nævnes heri.1

Hospitalet synes oprindelig at være viet 
S. Olaf. 1275 nævnes en S. Olafs blok, hvori 
der samledes penge til de spedalske,3 1530 fand
tes et S. Olafs alter,4 og endelig forestillede ho
spitalets segl denne helgen.5 Efter den sorte død
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Fig. 14. S. Jørgensgårdens segl 1482. Udsnit af tavle 
21 i Resens Atlas (s. 27). – The seal of S. George’s 
Hospital 1482.

o. 1350 antog spedalskhedshospitalerne i Nor
den almindeligvis S. Jørgen som skytshelgen,6 
og i marts 1368 omtales hospitalet som S. Jør
gens.7

Der vides intet om de tidligste bygninger, 
som ruineredes ved Københavns erobring og 
delvise ødelæggelse i 1368. Endnu i Roskildebi
spens jordebog fra 1377 omtales den grund, 
hvor hospitalet stod.8 S. Jørgensgården må at
ter være opført før 1415, da Niels Pedersen 
skænkede hospitalet en årlig indtægt på et pund 
korn.9 Midlerne til kapellets vedligeholdelse 
indkom – i det mindste delvis – ved gaver. Ek
sempelvis skænkede ridder Anders Nielssøn 
1447 et pund byg, et pund rug, et fedesvin og 
en lødig mk. til kapellets fabrica (bygningsfor- 
mue),10 og 1521 gav præsten Peder Pedersen 
Toller en gryde med stakket fod.11

Ved en nyordning af hospitalets forhold 1508 
bestemtes, at forstanderen skulle vedligeholde 
kirke og avlsgård af de ordinære indtægter. Af

de uvisse indtægter skulle det, der skænkedes 
til kirken af harnisk, værge eller andet, deles 
mellem de syge og kapellets fabrica; offeret i 
S. Jørgens stok i kirken og på tavlen tilkom de 
syge, mens det offer, der faldt i kirkens blok, 
samt sjælegaver til kirkens behov og bygning, 
skulle indgå i fabrica.12

Der kendes ikke meget til administrationen 
af hospitalet, men det forhold, at formanden og 
de menige søskende 1482 var i stand til selv at 
indgå forlig om S. Jørgensgårdens indtægter, 
tyder på et udstrakt selvstyre.13 I senmiddelal
deren hævdede kronen lensret over landets ho
spitaler, og 1506 omtales S. Jørgens gård som 
et kongeligt len.14 I december 1517 blev hospi
talet og alle dets indtægter overdraget Karme- 
litterordenen, der skulle grundlægge et kollegi
um i København. Dog skulle sygeplejen vide
reføres og de daglige messer i kapellet fortsat 
holdes.15 Allerede 1522 blev hospitalet atter fra
taget ordenen, og det bortforpagtedes herefter 
til forskellige forstandere,16 indtil det ved ny
ordningen af de københavnske hospitaler 1530 
forenedes med Helligåndshospitalet (se indled
ningen s. 9).17

S. Jørgensgården bevaredes som epidemiho
spital til ind i det følgende århundrede.18 Endnu 
1603 påhvilede det Kommunitetsalumnerne at 
prædike i kapellet,19 og i fundatsen for Vartov 
30. nov. 1607 nævnes S. Jørgen som en særlig 
afdeling med 10 senge.20 To år senere ophørte 
dette forhold, da Vartovs forstander udlejede 
jord og bygninger.21

1621 overtog kronen lejemålet i forbindelse 
med opførelsen af en ny fæstningslinie uden for 
søerne,22 og snart herefter blev bygningerne 
nedrevet. 12. febr. 1621 gav Christian IV be
sked på, at husene på S. Jørgen skulle besigtiges 
af tømmermænd, om man ikke deraf kunne få en stald til de kongelige heste, eller om spærene 
ikke kunne bruges til den stald, som var ved at 
blive opført bag Tøjhuset.23

Det vides ikke, hvor mange altre der har væ
ret i kapellet – eller eventuelt i andre af hospita

lets bygninger. 1530 omtales et S. Olafs alter, 
hvortil der lå en gård,4 men det kan være bety
delig ældre, måske endda kapellets højalter.
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1476 stiftedes et Vor Frue alter i »S.Jørgens 
klosterkirke« af borgmester Jep Claussøn Go
dov (se ndf.).

Hospitalets segl er ikke bevaret, hverken i 
stampe eller som aftryk, men kendes fra en af
bildning i Resens Atlas (fig. 14).5 I det runde 
segl vises en siddende figur, holdende en lilje(?) 
i hver hånd. Omskrift findes ikke på afbildnin
gen, men årstallet 1482 står vedføjet. Ifølge Ja
cob Langebek, der må have kendt et aftryk, 
havde seglet omskriften »S. domus leprosorum 
Hafnen« og forestillede S. Olaf siddende på en 
trone med øksen i højre hånd.24

Bygningerne er afbildet på Braunius’ prospekt 
fra 1587 (fig. 13). En klynge huse, de fleste af 
bindingsværk, ligger om en gårdsplads umid
delbart ud til landevejen. Der ses ingen kirke
gård, og kapellet, som vel har været indrettet i 
forbindelse med sygestuerne, giver sig ikke til 
kende, hverken ved tagrytter eller store 
vinduer.

INVENTAR

Kapellets inventar er ikke bevaret, men der ha
ves kendskab til enkelte genstande. Da borg
mester Jep Claussøn Godov i 1476 stiftede et 
Vor Frue alter, hvor munke fra byens gråbrød- 
rekloster skulle holde messer, skænkede han: 
en kalk og disk med sit våben på, samt en messe- 
hagel af damask med en messesærk og »anden 
redskab, som til et messerede hører«.25 Endvi
dere fandtes en række pengebeholdere, hvoraf 
S. Jørgens blok skulle være forsynet med to lå
se, til den ene skulle forstanderen have en nøgle 
og til den anden »en på de fattige syge menne
skers vegne«.12
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S. GEORGE’S (JØRGENS) CHAPEL

Copenhagen’s leper hospital stood a good dis
tance away from the West Gate, and by the 
high road south-west of the present S.Jørgen’s 
lake (fig. 2, 3). The precise site of the hospital 
has never been found. It was probably founded 
between 1254 and 1261, and seems originally to 
have been dedicated to S. Olaf. Its patron saint 
S. George (Jørgen) mentioned in records for 
the first time in 1368. Even in the first decade

of the 1600s the building was used as an isola
tion hospital, but the complex was pulled 
down when a new defence work was built by 
the lakes in the 1620s. The buildings are shown 
in a view of Copenhagen from 1587 (fig. 13), 
although the Chapel cannot be identified. Re
cords mention several gifts to the furnishings 
of the Chapel, and altars dedicated to Our Lady 
(founded 1476) and S. Olaf (mentioned 1530).




