
Fig. 19. Prospekt af København, udført efter forlæg fra 1596 af Jonas Haas o. 1760. Beliggenheden af S. Annæ 
kapel (nr. 11) er antagelig korrekt, hvorimod den afbildede ruin er ren fantasi (s. 37). Fra Erich Pontoppidan: 
Origines Hafnienses (1760). – View of Copenhagen, made c. 1760 by Jonas Haas after proposal from 1596. The site of 
S. Annæ Chapel is presumably correct, whereas the delineated ruin is pure fantasy. From Erich Pontoppidan: Origines 
Hafnienses (1760).

S. ANNÆ HOSPITALSKAPEL
NOTER S. 36

Historisk indledning. Under et fængselsophold 
havde Claus Jensen Denne lovet Gud og S. An
na at opføre et kapel (viet til jomfru Marias 
moder, S. Anna) og et gæstehus for de fattige, 
syge og »saare pockige«, der plejer at ligge på 
gader og stræder i København, og som for de
res sygdoms skyld ikke kan få herberge.1 Den
ne fik bl.a. støtte af dronning Elisabeth, der i et 
brev af 11. marts 1516 opfordrede alle til at un
derstøtte Claus Denne med bidrag til fuldførel
sen af det S. Anna kapel og gæstehus, som han

var begyndt at bygge, og for hvilket 15 kardi
naler i Rom samt alle rigets bisper havde ud
stedt aflads- og anbefalingsskrivelser.1

Nogle år senere faldt Denne i unåde hos 
Christian II og flyttede da med alle stiftelsens 
lemmer til Eskildstorp i Skåne.2 Under Køben
havns belejring 1523 må såvel hospitalsbygnin- 
gerne som kapellet, der var opført uden for 
byen, være blevet ødelagt. I hvert fald gav Fre
derik I 1524 Claus Denne tilladelse til at bygge 
et nyt hospital inde i byen i tilknytning til
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S. Gertruds kapel (se dette).3 Herefter benævn- 
tes hospitalet skiftevis S. Annæ og S. Gertruds, 
indtil det nedlagdes i 1530 ved de københavn
ske hospitalers reformation. Såvel hospitalets 
indtægter som de syge overførtes til Hellig- 
åndshospitalet.4

Kapellets nøjagtige beliggenhed uden for volde
ne er ikke kendt.5 Jens Lauritsøn Wolf angav 
1654, at S. Annæ kapel havde stået mellem Ny
boder og stranden, hvor der var anlagt en 
skibsbro således, at de, der kom med skib, 
kunne gå i land og op til kapellet.6 Denne op
lysning stemmer overens med en angivelse af 
kapellets beliggenhed 1523,7 – og med en illu
stration i Erich Pontoppidans Origines Hafni- 
enses (1760), der angives at være udført i 1596.8 
Desværre er den der afbildede ruin kun en af de 
effekter, hvormed kobberstikkeren Jonas Haas 
har forbedret sit forlæg (jfr. fig. 2, 6 og 19). 
Resterne af kapellet er vel senest forsvundet 
ved byens belejring 1535-36.

Ifølge Wolf var kapellet i middelalderen et 
valfartsmål. I sin barndom havde han hørt gam
le folk sige, at, da kapellet blev ødelagt, fandtes

der nogle læs krykker, som mirakuløst hel
bredte krøblinge havde kastet fra sig.6
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S. ANNE’S HOSPITAL CHAPEL

While imprisoned Claus Jensen Denne vowed 
to build a chapel (consecrated to S. Anne, 
mother of the Virgin Mary), and a hospice for 
the destitute and sick. It received the support of 
Christian II’s consort, Queen Elisabeth, among 
others, and on 11th March 1516 she appealed 
for benefactors to support his efforts to com
plete the chapel and hospice which at the time 
was under construction. The institution lay

outside the city, namely between (the later) 
Nyboder and the shore by a wharf of the same 
name (fig. 19). The chapel and hospice were 
destroyed during the siege of Copenhagen in
1523, and its site has never been pin-pointed. In
1524, Denne was granted permission to build a 
new hospital in connection with S. Gertrude’s 
Chapel (see p. 30).




