
Fig. 55. Søkvæsthuset på Christianshavn o. 1900. Opfostringshusets gamle bygning (jfr. fig. 62) ligger langs 
kanalen, og til højre herfor ses gavlen af Bådsmandsstrædelængen, der opførtes til Søkvæsthuset i 1770’rne. 
Ældre fot. af Pacht og Crone i Nationalmuseet. – The Seamen’s Hospital in Christianshavn c. 1900. The building 
which formerly housed the Home for Boys (Opfostringshus) (cf. fig. 62) stands beside the canal; to the right of this is seen 
the wing facing Bådsmandsstræde, added to the Seamen’s Hospital in the 1770s.

SØKVÆSTHUSETS KIRKESAL
NOTER S. 80

Historisk indledning. O. 1600 udbyggedes den 
danske flåde kraftigt, og i den forbindelse op
rettedes 1618 et sygehus for flådens mandskab.1 
Fra dette tidspunkt og indtil nedlæggelsen af 
Københavns Militærhospital 1963 rådede flå
den – enten alene eller i fællesskab med hæren – over et eller flere sygehuse i hovedstaden. De 
første hospitalers historie og indretning er ikke 
kendt i detaljer, og en nøjere redegørelse for 
disse forhold falder uden for dette værks ram
mer. Her skal blot beskrives de kirkesale, som 
fandtes i nogle af hospitalerne.

Fra 1658 benyttedes betegnelsen »Kvæsthus« 
om flådens hospital, som adskilte sig fra byens 
øvrige hospitaler ved at være beregnet for syge 
og især sårede bådsmænd, der skulle udskrives 
efter endt behandling. Kvæsthuset var altså 
snarere et sygehus i moderne forstand end et 
plejehjem. Dette særlige forhold understreges i 
institutionens fundatser, men i praksis – navn
lig efter krigsperioder – viste det sig vanskeligt 
at gennemføre en konsekvent hjemsendelse af 
raske krøblinge. Ved kongelig resolution af 
10. maj 1721 bestemtes, at der ved Søkvæsthu-
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Fig. 56. Sejlhus-kvæsthuset for enden af reberbanen. Udsnit af kobberstik udført efter Jan van Wijcks for
svundne Københavnsprospekt fra 1611 (s. 71). Nationalmuseet. – The naval sailmaker’s yard and hospital at the 
end of the ropewalk. Detail of print after Jan van Wijck’s lost Copenhagen prospect of 1611.

set skulle antages 200 pensionister, og 1746 kla
gede stadslæge Wandeler over, at hovedstadens 
eneste hospitalsbygning, der var hensigtsmæs
sigt indrettet, ikke mere anvendtes efter sin op
rindelige bestemmelse, men fungerede som 
plejehospital.2

Midlerne til Kvæsthusets drift skaffedes på 
forskellig vis. Hovedparten indkom fra Sø- 
kvæsthusfonden, oprettet 1659;3 men der ind
samledes også penge bl.a. ved kollekter i de 
københavnske kirker.4

Foruden den daglige morgen- og aftenbøn 
med tilhørende salmesang skulle flådens skibs- 
præster, ifølge Søkvæsthusets fundatser, også 
holde egentlige gudstjenester. I disses fravær 
var det pålagt kapellanerne ved Holmens kirke 
at varetage tjenesten. Denne ordning var dog 
ikke særlig praktisk, og fra o. 1700 var der som 
regel knyttet en særlig præst til institutionen, 
hvor der blev stillet en præstebolig til rådighed. 
Søkvæsthusets kalds- og degnehistorie er imid

lertid ret uklar, og der skal ikke her gøres nær
mere rede for disse forhold. Som et kuriosum 
kan nævnes, at det 1693 i forbindelse med bøn 
og gudstjeneste forordnedes, at »såsnart med 
den dertil forordnede klokke ringes, da enhver 
sig på sit sted at indfinde og sammesteds, så 
længe tjenesten varer, udi stilhed forblive. 
Klokken skal ringes af den dertil bestilte me
stermands-svend ... og i ligemåde ved ham de 
urolige i stilhed holdes, til hvilken ende han 
skal have magt, dem som ej med det gode er at 
tvinge, med en krabask at afstraffe«.5

Gudstjenesterne overværedes ikke blot af de 
indlagte og institutionens personale, men 
navnlig efter anskaffelsen af prædikestol, alter
tavle mm. til Søkvæsthuset ved stranden i 
1690’erne søgte fremmede skippere og andre 
sognefolk »i stor mængde« kirkesalen, hvilket 
præsten ønskede at udnytte ved at lade en tavle 
ombære til fordel for sig selv.6

Kirkegård. Søkvæsthuset havde ikke egen
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kirkegård. I den første tid benyttede institutio
nen vel Kirkegården uden for Nørreport, men 
1632 bestemtes, at lig af Holmens menighed 
alene måtte begraves i den 1628 indviede Bre
merholms kirkegård,7 der lå omtrent, hvor Det 
kongelige Teater nu ligger – ud for Frederik II.s 
Sejlhus, der 1658-68 var indrettet som søkvæst- 
hus. Denne begravelsesplads benyttedes som 
fattigkirkegård, indtil Skibskirkegården, nu 
Holmens Kirkegård, blev taget i brug 1666.8 
Det er dog muligt, at Søkvæsthuset anvendte 
Bremerholms kirkegård frem til 1668, da insti
tutionen flyttede til Børnehuset på Chri
stianshavn.

1710 aflønnedes en af de gamle, kvæstede sø
folk for at gå med ligvognen til kirkegården og 
se til, at der blev kastet jord på de døde.9

SEJLHUS-KVÆSTHUSET 1658-68

Som led i krigsforberedelserne bestemte Frede
rik III 2. jan. 1658, at de øverste etager i Sejlhu
set på Bremerholm skulle indrettes til kvæst
hus.10 Sejlhuset var opført 1579 til kornmaga
sin, men blev senere taget i brug til sejl- og 
tørrehus. Bygningen lå for enden af reberbanen 
(jfr. fig. 56), og en stærkt ombygget rest findes 
endnu ved Charlottenborg.11

I løbet af sommeren 1658 sattes lokalerne i 
stand,10 og 12. aug. blev de første sårede ind
bragt fra prammene i Kalveboderne.12 Der vi
des ikke meget om kvæsthusets indretning eller 
om den kirkelige betjening, men ifølge pastor 
Wallensbeks indvielsestale fandtes 1660 en præ
dikestol i institutionen.13 Da gudstjenesterne 
særlig blev afholdt til trøst og opbyggelse for 
de sengeliggende, sårede bådsmænd, er der 
næppe blevet indrettet en egentlig kirkesal, 
men blot opstillet et alter og en prædikestol i en 
af sygestuerne.

1668 måtte institutionen rømme Sejlhuset, 
da flåden ikke kunne undvære bygningen. Sø
kvæsthuset blev slået sammen med det 1662 
oprettede børnehus, og de indlagte overførtes 
sammen med inventaret til denne institutions 
bygninger på Christianshavn.

Under Skånske krig (1675-79) blev Sejlhuset

atter benyttet som kvæsthus, men da krigs
handlingerne ebbede ud, og strømmen af såre
de aftog, ønskede admiralitetet l. febr. 1679 
Sejlhus-kvæsthuset lukket: »For at forekomme 
den fare, som Holmen er undergivet ved at lys 
brænde sildigt i Kvæsthuset, hvorudover en u- 
lykke formedelst uagtsomme mennesker snart 
kunne forårsages ,..«.14

SØKVÆSTHUSET VED STRANDEN 
1686-1777

Mindre end syv år efter sammenlægningen 
med Børnehuset på Christianshavn skiltes in
stitutionerne atter. Børnehusets forpligtelser til 
at modtage kvæstede ophørte 1675, og sand
synligvis oprettedes samme år et fælles kvæst
hus for hær og flåde i Guldhuset i Rigensgade.15 
Allerede 1682 købtes imidlertid en ny grund, 
hvor der kunne flyttes ind i nogle stående byg
ninger i Lille Strandstræde og opføres en ny 
bygning ud til havnen.

Den officielle benævnelse »Kongelig Maje
stæts Søe- og Land-Militiens Qvæsthuus« vi
ser, at institutionen var for begge værns perso
nel; men 1688 bestemtes, at sygehuset alene

Fig. 57. Søkvæsthuset ved Stranden. Beliggenheds
plan efter Gedde 1757. Tegning MN 1984. – The 
Seamen’s Hospital by Stranden. Site plan after Gedde 
1757.



72 SØKVÆSTHUSET VED STRANDEN 1686-1777

Fig. 58. Søkvæsthuset ved Stranden. Maleri af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg 1749 (s. 72). Natio
nalmuseet. – The Seamen’s Hospital by Stranden. Painting by Johannes Rach and Hans Heinrich Eegberg 1749.

skulle modtage Søetatens mandskab. Så sent 
som år 1700 modtoges dog enkelte soldater.16

1777 flyttede institutionen tilbage til Chri
stianshavn – ikke for at skaffe bedre forhold for 
de indlagte, men fordi den fordelagtige belig
genhed ved havnen tænktes at kunne gavne de 
spirende handelskompagnier (jfr. Almindelig 
hospital s. 202).

Harsdorjrffs ombygningsforslag 1770. Inden Sø
kvæsthuset blev flyttet, fremsattes forslag til en 
ombygning. C. F. Harsdorff udarbejdede teg
ninger til såvel et kvæsthus for 1500 mand som 
et for 500 mand.17 Her skal blot nævnes, at 
Harsdorff i begge tilfælde forestillede sig et ka
pel indrettet i en af de store sygestuer på første 
etage (fig. 59). Adgang til de forskellige etager 
var henlagt til et »trappetårn« til gården, mens 
et prædikestolsalter skulle opstilles foran den 
blændede, tidligere hoveddør.

Bygningshistorie. Grundstenen blev nedlagt 
26. maj 1684 af kronprins Frederik, og det nye 
kvæsthus, der lå på hjørnet af Kvæsthusgade og 
S. Annæ plads (fig. 57), blev meldt færdigt 
30. nov. 1686. Byggeriet lededes af Hans van 
Steenwinkel III, der sandsynligvis også har le
veret tegningerne til huset.18 En egentlig kirke
sal fandtes ikke oprindelig, men blev først ind
rettet i løbet af 1730’rne i et stort lokale i stue
etagens østre halvdel. Beliggenheden kom der
for ikke til at afspejle sig udadtil. Efter opstil
lingen af den store altertavle 1741 (s. 74) blev et 
vindue dog blændet med brædder, ligesom det 
lille, runde vindue 1756 erstattedes af en ny, 
stor vindueskarm. Sidstnævnte vindue må væ
re det ved prædikestolen, der 1760 omtaltes 
som halvt tilmuret.9

Det Forenede Dampskibs Selskab købte 1872 
bygningen, som herefter blev stærkt ombyg-
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Fig. 59. Plan af første etage i det af C. F. Harsdorff 1770 projekterede kvæsthus. 1:600 (s. 72). Tegning MN 
1985 efter plan af Harsdorff, RA. – Plan of first floor of the Seamen’s Hospital proposed by C. F. Harsdorff 1770.

get, men store partier af kvæsthusets ydermure 
blev bevaret, indkapslet i de ny facader.

Kirkesalens indretning. I løbet af 1730’rne æn
drede logement nr. 4 betegnelse fra Båds- 
mandsstuen til Kirkestuen, hvilket afspejler, 
hvor stærkt den oprindelige sygestue efterhån
den havde skiftet karakter ved anskaffelse af 
forskelligt kirkeinventar. Til støtte for en be
skrivelse eksisterer kun fa, sparsomme efterret
ninger og en enkelt tegning (fig. 60). Ifølge 
Jonge »... var de 10 fag på højre hånd af ind
gangsdøren indrettet til en prædikestue, hvor 
der blev holdt gudstjeneste af Kvæsthuspræsten 
hver søn- og helligdags formiddag kl. 10 for 
samtlige Kvæsthuslemmer. Midt i samme store 
stue stod en meget stor vindovn, hvori daglig 
holdtes varme for de syge, som lå herinde og 
kunne på deres senge ligge og høre præ
diken«.19

Fra forstuen førte en dør ind til et vindfang, 
der flankeredes af to små kamre, hvoraf det 
højre 1732 blev indrettet til kirkestol for »Ge- 
neralcommissariatets Herrer« (s. 75f). I det fjer
neste hjørne ved gavlen var afskilt et lokum 
med vandrende. Midt for den ene langside ud 
til Kvæsthusgade fandtes en prædikestol (s. 75) 
og fra 1741 ses en altertavle (s. 74) at være op
stillet inden for en alterskranke (s. 75, jfr. også 
fig. 60).

Hvordan væggene og loftet har været udfor
met, vides ikke. Hvad interiørets bemaling an
går, nævnes 1699 en staffering af paneler og 
lister med hvidt. 1741-42 maledes træværk og 
lister med mørkegult og hvidt. Hertil kommer 
spredte oplysninger om inventarets farver (jfr. 
s. 75f). Gulvene i Søkvæsthuset var overalt lagt 
med røde astrag.
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Fig. 60. Søkvæsthuset ved Stranden, opmåling 1770 af C. F. Harsdorff. A: kirkesalen; B: den lukkede stol for 
Generalkommissariatets medlemmer (s. 73). 1:600. RA. – The Seamen’s Hospital by Stranden, measured drawing 
by C. F. Harsdorff 1770. A: chapel; B: closed pew for the members of the General Commissariat.

INVENTAR. Oversigt. På nær alterstagerne er alt 
inventaret forsvundet, og det er derfor vanskeligt at 
udtale sig om de enkelte inventargenstandes kunst
neriske eller håndværksmæssige kvalitet. Man skulle 
på forhånd ikke forvente særlig meget af en prædike
stol eller en altertavle, der oprindelig havde været 
opstillet i Slavekirken på Holmen (jfr. s. 48f), men 
når Søkvæsthusets direktion ønskede at opstille gen
standene – og ikke lod dem udskifte – er det næppe 
en rimelig betragtning.

De fleste oplysninger om inventaret stammer fra 
Søkvæsthusets regnskaber, og der henvises generelt 
til disse (med bilag), således at notetal kun forekom
mer, hvor oplysninger ikke stammer derfra.

†Alterborde. 1699 blev et bord opsat »om prædi
kestolen«, som dette år var kommet til Sø
kvæsthuset fra Holmen. De følgende år omta
les det lille fyrretræsbord som et selvstændigt 
inventarstykke. Og efter opstilling af et nyt al
terbord 1741 til altertavlen fra Slavekirken 
nævnes det lille bord med skuffer under, som 
havde været brugt som alter i inventarierne 
frem til 1763.

†Alterklæder. 1725 fandtes en tyndslidt alter
dug af drejl, der endnu 1763 betegnedes som 
brugelig. 1741 modtog Søkvæsthuset et alter
klæde af rødt lærred og et alterbordsforhæng af 
rødblommet plys med røde frynser (4 alen 
langt og alen bredt) fra Slavekirken på 

Holmen.20 Samme år forærede et anonymt æg-

tepar en alterdug af kammerdug, med kniplin
ger. Alle de 1741 erhvervede klæder overførtes 
til Søkvæsthuset på Christianshavn.

†Altertavle. 1741 blev Slavekirkens altertavle 
overflyttet til Søkvæsthuset og opstillet ved si
den af prædikestolen, hvilket medførte, at 
»tralværket omkring koret« (dvs. alterskran
ken) måtte gøres større, ligesom et vindue bag 
tavlen blev blændet (se ovf.). Tavlen overførtes 
1777 til kirkesalen på Christianshavn, og be
skrives 1786 som malet på lærred og udsmyk
ket med billedhuggerarbejde. Den fandtes end
nu 1864 i Søkvæsthuset,21 men omtales ikke i 
brandtaksationen 1868.

†Altersølv. I en kommentar til regnskabet be
mærker kvæsthusskriveren 1683, at præsten 
ved Garnisionskirken hr. Christen tidligere 
havde opbevaret kalk og disk af krontin i sit 
kammer ved kvæsthuset (i Rigensgade), idet de 
blev brugt dagligt. Da genstandene nu var 
bortkommet, beordredes skriveren til atter at 
skaffe dem til veje.22 Dette lykkedes tilsynela
dende, men det er vanskeligt at følge de for
skellige sæt tintøj. 1693 købtes en tinflaske på ½ 
pot til vin af kandestøber Peder Hansen; 1700 
erhvervedes (muligvis som gave) kalk, disk og 
vinflaske med dobbelt skrue, alt af krontin; 1712 
atter kalk og disk af tin, og 1725 var beholdnin
gen kommet op på fire sæt af en samlet vægt på
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fem pd., samt yderligere to sæt, som leveredes 
dette år af rådmand Fogh. Alt dette tintøj over
førtes til Søkvæsthuset på Christianshavn, 
hvorfra det blev solgt ved auktion 13. maj 
1816.

* Alterstager (fig. 61). 1712 betaltes »rotgitter« 
(d.e. bronzestøber) Henrik Tessin 9 rdl. 32 sk. 
for et par alterstager på 28 pd. messing. De 51 

cm høje stager har flad lyseskål, treleddet skaft 
(cylinder med skaftring over baluster og et 
agernformet led) og fod med to hulkele. Sta
gerne overførtes til Søkvæsthuset på Chri
stianshavn, hvorfra de afleveredes til Søetatens 
hospital i Nyboder 8. sept. 1847. Nu i Orlogs- 
museet (inv. nr. 3618 og 3619/1983).

†Alterskranke, 1699, forsynet med to døre 
med lås, forfærdiget af Burckart Snedker. De 
syv eller otte fag gitterværk maledes samme år 
med dunkel okkerfarve af Friderich Ubelacker. 
1741 tilføjedes tre fag for at skaffe plads til den 
dette år opstillede altertavle, og alterskranken 
beklædtes med stof fra to gardiner af rødt trille, 
som var foræret til formålet. 1753 blev skran
ken gjort lavere, og 1756 anbragtes et knæfald 
bestående af fire sammenhæftede skamler, ud
stoppet med krøluld og betrukket med lærred. 
Skranken med knæfald overførtes til Søkvæst
huset på Christianshavn, hvor den endnu fand
tes 1864.21

†Dåbsfad, 1751, af engelsk tin købt af kande
støber Schønefeldts enke. Fadet, der vejede 5¾ 

pd., overførtes til Søkvæsthuset på Chri
stianshavn 1777. Selv om det 1785 lå på loftet af 
fattighusbygningen, opførtes det endnu 1852 i 
inventariet og udgjorde dermed sammen med 
en klokke det sidste løse kirkeinventar i byg
ningen. Da en font aldrig nævnes, må fadet 
være blevet stillet på et bord, når det en sjælden 
gang blev benyttet.

†Prædikestol. Allerede 1690 ønskedes en præ
dikestol opstillet, men det skete først, da præ
sten 1699 meldte, at folk trængte ind på ham, 
når han gjorde tjeneste, og spurgte, om den 
prædikestol, som ikke blev brugt i »Fangernes 
Kirke«, kunne blive overflyttet.5 Burchart 
Snedker reparerede den gamle prædikestol fra 
Slavekirken og gjorde en ny opgang, ligesom

han betaltes for et bord »i koret om prædike
stolen«. Samtidig fik prædikestolen med op
gang »egefarve«. Stolen blev placeret bag – og 
over – alterbordet, men tilsyneladende uden at 
sammenbygges med dette.

1737 forærede et anonymt ægtepar dels et 
rødt plys omhæng med kamelhårsfrynser og 
dels et timeglas med fire glas. Timeglasset er
stattede et ældre med tre glas, som ægteparret 
fik tilbage efter forlangende.

Prædikestol med timeglas overførtes til Sø
kvæsthuset på Christianshavn, hvor en himmel 
nævnes 1786, uden at det kan afgøres, om der 
er sket en nyanskaffelse. Timeglasset solgtes på 
auktion 13. maj 1816, mens prædikestolen end
nu 1864 fandtes i bygningen.21

†Stolestader. Ud over nedennævnte herskabs
stol omtales hverken stole eller bænke i regn
skaberne før 1777.23 Herskabsstolen indrettedes 
1732 til Generalkommissariatets medlemmer i 
det lille kammer til højre for vindfanget 
(fig. 60). I væggen ud til Bådsmandsstuen blev 
indsat fire vinduer, hver med 12 franske glasru
der og forsynet med skodder. Vinduerne var

Fig. 61. *Alterstager 1712, af Henrik Tessin (s. 75). 
Orlogsmuseet. NE fot. 1984. – *Altar candlesticks 
1712 by Henrik Tessin.
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Fig. 62. Det kongelige Opfostringshus på Christianshavn. G. W. Baurenfeind 1753. D: første etage, hvor 1 
bedesalen er placeret. 1:600 (s. 78). Nationalmuseet. – Home for Boys in Christianshavn. G. W. Baurenfeind 1753 
D: first floor with 1: the Oratory.
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tilsyneladende skydevinduer, der kunne holdes 
i forskellige stillinger ved »jernstiksler« og læ
derremme.

1737 ansøgte præsten, om det store skab i den 
indelukte stol, hvor de fornemste besøgende 
søger ind, måtte blive flyttet for derved at skaf
fe bedre plads.

Indtil 1743 gav kun døren i vindfanget ad
gang til herskabsstolen, men dette år indsattes 
en dørgerigt med gesims over i væggen ud til 
forhallen.

†Pengetavler mm. I inventariet 1725 er omtalt 
en bliksparebøsse med langt træskaft. Denne be
nyttedes ved indsamling til fordel for kirken og 
nævnes sidst 1780. Andre tavler opregnes ikke 
som kirkeinventar, men 1696 fik præsten tilla
delse til at lade en tavle ombære til fordel for sig 
selv.24 Direktionen delte vel præstens anskuel
se, at intet ville fragå hverken kongen eller 
kvæsthuset, »men alene nogle skillinger af 
fremmede skippere og andre sognefolk, som i 
store mængder dér hører ordet, kunne ven
tes«.5

Ifølge fundatserne skulle der findes en blok 
ved kvæsthuset, hvori kunne indsamles midler 
til fordel for de indlagte. Denne var opstillet 
således, at forbipasserende kunne lægge bidrag 
deri, ligesom det var tilfældet ved andre stiftel
ser, og blokken havde herved intet med kirken 
at gøre. Ligeledes var de tavler og pengeblok
ke, som benyttedes ved indsamlingen i andre 
kirker, Søkvæsthusets kirke uvedkommende.4

†Belysning. 1773 nævnes, at en håndlygte, der 
var anskaffet tre år før, benyttedes af degnen 
ved aftenbønnen.

†Ligbårer mm. 1683 omtales en ligbåre, som 
var blevet overført til det daværende kvæsthus 
(det midlertidigt indrettede i admiral Rodstens 
gård) fra det forrige (i Rigensgade). 1710 an
skaffedes en ligvogn, der var stor nok til at rum
me fire kister (jfr. Frederiks Hospital s. 174). 
Vognens fading var forsynet med »decke« 
overtrukket med sejldug. Både træværk og be
træk blev malet. Ligvognen omtales tilsynela
dende sidste gang 1719, da en vognmand betal
tes for med egne heste for kvæsthusets ligvogn 
at føre de døde til Skibskirkegården.25

†Klokker. 1) 1693, vejende fire lispd. med 
kvæsthusets navn og årstallet 1693. Klokken 
skulle være leveret fra Holmens beholdning, 
men er tilsyneladende blevet købt af Steffen 
Schernbein, der muligvis har omstøbt en æl
dre, kasseret klokke fra et af flådens skibe.26 
Den knustes ved et fald 1739 og erstattedes af 2) 
1739, støbt, med samme vægt, af Henrik Tes
sin. Indskrift: »Qvæsthuus Kloke (?) Ao 1739«. 
Det er uvist, om det var denne klokke, der 
endnu 1852 fandtes i Søkvæsthuset på Chri
stianshavn.

1693 blev en †klokkestabel opført med et lille 
tag over, midt i Søkvæsthusets gård. 1702 hang 
klokken over sprøjtehuset i en klokkestabel 
med tag og en knap ovenpå.27

SØKVÆSTHUSET PÅ 
CHRISTIANSHAVN 1777-1867

September 1775 pegede en kommission på mu
ligheden for at flytte Søkvæsthuset til Det kon
gelige Opfostringshus’ bygning. Marts 1776 
nedsattes en kommission, der skulle udarbejde 
planer for flytningen og den senere drift. Opfo-

Fig. 63. Søkvæsthuset på Christianshavn. Beliggen
hedsplan efter Gedde 1757, da bygningen husede 
Det kongelige Opfostringshus (s. 77f). Tegning MN 
1984. – The Seamen’s Hospital in Christianshavn. Site 
plan after Gedde 1757. At the time the building housed the 
royal Orphanage.
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Fig. 64. Søkvæsthuset på Christianshavn, plan af første etage 1803. 1:300 (s. 78). Nationalmuseet. – The 
Seamen’s Hospital in Christianshavn, plan of the first floor 1803.

stringshusets direktion protesterede energisk, 
men sidst på året 1777 flyttede Søkvæsthuset 
atter til Christianshavn.

Søkvæsthusets planlagte kapacitet i krigstid 
skulle være 1000 mand, og de eksisterende 
bygninger, en hovedbygning opført 1754-55 af 
murermester Johan Christian Conradi (fig. 62) 
og en sygehuslænge fra 1770, var derfor ikke 
tilstrækkelige. De følgende år opførtes en side
bygning mod Bådsmandsstræde, og de stående 
bygninger ombyggedes. Mens disse forandrin
ger gennemførtes, flyttede kirkesalen rundt i 
komplekset.

I første omgang indrettedes kirken i den tid
ligere bedestue i hovedbygningens første etage 
mod haven (jfr. fig. 62). 1786 var kirkeinventa
ret flyttet til den nye fløj langs Bådsmandsstræ
de, hvor det var opstillet på første sal i det loka
le, der havde vinduer mod Ovengaden oven 
Vandet. Endelig indrettedes 1788 en stor stue i 
hovedbygningens første sal til kirke og skole 
(fig. 64).

1805 besluttedes at opføre et hospital for Sø
etaten i Nyboder, men det var fortsat me
ningen at bibeholde Søkvæsthuset på Chri
stianshavn. Bygningskomplekset kom dog i 
1800’rne og 1900’rne til at huse en lang række 
institutioner mm., hvilket der ikke skal gøres 
rede for her. Det kan dog bemærkes, at også 
andre institutioner end Søkvæsthuset indrette
de kirkesale eller bedestuer i komplekset.

Efter oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedrings
huset 1817 overførtes en del fanger til Søkvæst

huset, og indtil 1865 lagde disse beslag på side
fløjen – og en overgang også på hovedfløjen. I 
denne tid fandtes to bedesale.28

1881 blev fløjen mod Bådsmandsstræde taget 
i brug af lemmerne fra Holmens Arbejdshus, 
der var en filial af Almindelig Hospital, og fra 
1. juli 1882 holdtes gudstjeneste for mænd i et 
lokale i loftsetagen under ledelse af kateketen 
ved Vor Frelsers kirke.29

Det vides ikke, hvornår der sidst holdtes 
gudstjeneste i den 1788 indrettede kirkesal i 
Søkvæsthuset. Det løse inventar forsvandt i 
1840’rne, men 1864 fandtes endnu altertavle, 
prædikestol og alterskranke, som vel blev kas
seret i forbindelse med hovedbygningens for
andring til kaserne og underofficersskole 1867.

Kirkesalens indretning. Der vides intet om, 
hvorledes inventaret var opstillet i de midlerti
dige kirkesale, og ikke meget om 1788-salen. 
Ifølge brandtaksationen 1839 var loftet gibset 
og væggene hvide, og da der kun nævnes to fag 
vinduer i gavlen, var altertavlen muligvis op
stillet midt for denne væg således, at den dæk
kede det tredie vinduesfag.30 Hvorledes det øv
rige inventar har været opstillet, vides ikke, og 
der er muligvis blevet flyttet rundt med det. 
Opgangen til prædikestolen har eksempelvis 
seks trin 1788 og tre 1864.

INVENTAR. Oversigt. Det meste inventar var ble
vet anskaffet til kirkestuen i Søkvæsthuset ved Stran
den og er blevet beskrevet i den forbindelse. Her 
omtales blot nyanskaffelser.
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Kalk og disk af sølv omtales fra 1785. De vejede 
33 lod og var ligesom et †læderfutteral lånt fra 
Holmen. 1847 afleveredes de til Søetatens ho
spital, men deres nuværende opholdssted ken
des ikke med sikkerhed. Ifølge P. Holck: Af
handling over Den historiske Modelsamling, 
1939, afleveredes år 1900 et sæt altersølv fra 
flådens epidemihospital, der havde afløst Søe
tatens hospital, og dette sæt skulle derfor nu 
være i Orlogsmuseet. Her findes imidlertid 
kun to næsten identiske altersæt, fremstillet til 
brug på flådens skibe, som ifølge Holck blev 
udtaget til opbevaring i Modelsamlingen 1894, 
og sættet fra epidemihospitalet burde derfor 
ikke være blandt disse. Det er imidlertid påfal
dende, at dette sæt ikke kan findes, samtidig 
med at den ene kalk vejer 33 lod 3 kvint.

Den 18,5 cm høje *kalk (fig. 65) er stemplet 
på fodpladen med: Mestermærke for Niels 
Jo(h)nsen (Bøje I, 1979, 261), Københavns- 
mærke 1716, guardeinmærke for Conrad Lu- 
dolph og et halvt månedsmærke (krebsen). 
Under foden er indgraveret »No: 10 33 1 3 q«. 
Nu i Orlogsmuseet, inv. nr. 2725/1982.

†Salmebøger, 105 store og 75 små af 1770- 
udgaven tilkom 1781. Salmebøgerne var mu
ligvis en kongelig gave, ligesom det var tilfæl
det ved Børnehuset (s. 59) og Almindelig Ho
spital (s. 212f.).

†Stolestader. 1786 fandtes 15 lange og tre kor
te kirkebænke med ryglæn, 1788 var kun 11 
lange tilbage, og disse solgtes som ubrugelige 
ved auktion 1794. Tre gamle stole betegnedes 
1786 som skriftestole, de to var betrukket med 
blommet uldtøj og den tredie med ruslæder. 
1788 var stolene overtrukket med henholdsvis: 
sælskind, grønt rask og blåt rask.

1780 hang Søkvæsthusets klokke i en †klok
kestabel med tag over i gården. Denne var 1833 
blevet så brøstfældig, at den måtte nedbrydes, 
og klokken opregnedes herefter blandt det løse 
inventar, hvor den endnu nævntes 1852.

SØETATENS HOSPITAL 1806-1903

Søetatens Hospital i Nyboder opførtes ifølge 
kongelig resolution af 5. april 1805 og blev ta
get i brug i november 1806. Hospitalet, der var

tegnet af Boye Magens, lå mellem de nuværen
de Olfert Fischersgade og Fredericiagade, hvor 
Kronprinsessegade nu er ført igennem (fig. 66).

Ved hærloven af 1867 blev de to værns læge
korps slået sammen, og Søetatens Hospital 
nedlagdes, da patienterne overførtes til Garni- 
sonssygehuset. Bygningerne benyttedes en år
række som anneks, særlig til behandling af epi
demiske sygdomme, hvortil de dog var særde
les uegnede. Efter opførelsen af et nyt epidemi
hospital på Nørre Fælled solgtes Søetatens Ho
spital til Finansministeriet, hvorefter det blev 
nedrevet 1905.

Kirkesalen 1847-1903. Da hospitalet åbnede, 
fandtes ingen kirkesal, men den sygestue, som 
1841 også benyttedes til bedesal, har sikkert

Fig. 65. *Alterkalk 1716, af Niels Johnsen (s. 79). 
Orlogsmuseet fot. 1984. – *Chalice 1716 by Niels 
Johnsen.
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Fig. 66. Søetatens hospital. Beliggenhedsplan efter 
Berggreens karréplan 1887 (s. 79). Tegning MN 
1984. – The naval Hospital. Site plan after Berggreen’s 
local map 1887.

været benyttet hertil fra første færd. Ifølge
S. Sterm afholdtes gudstjenesten i Sygestue 
nr. 12,31 der var en fællesstue for begge søeta
tens divisoner. Det ca. 6 × 8,5 m store rum lå i 
hovedfløjens stueetage med direkte adgang fra 
hovedtrappen. Der var opstillet otte senge i 
rummet og vel også et bord til brug for 
præsten.

Lokalet blev antagelig indrettet til en egent
lig kirkesal i 1847, da der dette år blev anskaffet 
noget kirkeinventar (se ndf.) ligesom kalk og 
disk, to alterstager, samt alterklæde og -dug 
blev afleveret til hospitalet fra Søkvæsthuset (se 
ovf.). Kirkesalen blev demonteret 1903.

INVENTAR. Oversigt. Foruden alterstagerne og 
muligvis kalk og disk, som nu findes i Orlogsmuseet 
(jfr. s. 75 og 79), er alt inventar forsvundet, og dets 
udseende kendes ikke. Hovedparten solgtes på auk
tion 1903, og resten kasseredes.

†Alterbord anskaffet 31. dec. 1847.32

†Kristusfigur med piedestal af gibs, som vel 
var opstillet på altret, blev købt 30. sept. 1847 
af Antonettis enke for 5 rdl. 64 skilling.32

†Prædikestol solgtes på auktion 1903.33

†Salmenummertavler. 1903 kasseredes to af 
træ.33

†Ligbåre omtalt i 1847-inventariet.32

RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Søkvæsthusets arkiv 
1658-1899: Inventarieprotokoller 1785-99. – Hoved
regnskabsbøger 1675-1850. – Regnskabsbilag 1682- 
1859. – Regnskaber over bygninger og inventar 
1835-52. – Sømilitære regnskaber, Søetatens hospital: 
Penge-, materiel- og inventarieregnskaber 1806, 
1808-12, 1843-50. – Søetaten. Generalkommissariatet 
(1663)-1848. Kvæsthuset: Register over resolutioner.
– Fundats og gavebreve mm. 1669-1821. – Ordrebø
ger om Kvæsthuset 1685-1734. – Marineministeriets 
Kommissariat og Bogholderkontor. Søkvæsthuset og 
dets grund 1775-1874. – Krigsministeriets 4. kontor: 
Inventariet i Søetatens hospital 1899-1903. – Kopi
bog 1894-1903. – Registratur over indkomne sager 
1895-1900.

Tegninger. RA. Kort- og Tegningssamlingen: U- 
saml. Søkvæsthuset. Denne omfattende samling 
rummer bl.a. C. F. Harsdorffs opmåling og de to 
ombygningsforslag 1770 (fig. 60 og 59), jfr. note 17.
– Søværnets bygningsvæsen. Søetatens hospital: (Bl.a. 
etageplan 1882).

NM2. (Bl.a. etageplaner af Søkvæsthuset på Chri
stianshavn: 1803(?) Magens og 1817(?) vedr. indret
ning af straffeanstalten.).

Litteratur. M. Winge: Søetatens syge- og kvæsthu
se. Marinehistorisk Selskabs skrift nr. 13, 1976, 
(Særtryk af Dansk medicin historisk Årbog 1976).

Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund
ne kirker i almindelighed s. 223.

Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet 
juni 1985.

1 Oversigten af M. Winge: Søetatens syge- og kvæst
huse, i Marinehistorisk Selskabs skrift, 13, 1976, lig
ger til grund for de følgende historiske oversigter.
2 Winge (note 1), s. 45.
3 For søkvæsthusfondens historie og institutionens 
økonomi i det hele taget se: F. Riise: Søe-Qvæsthu- 
set og dets fond, i Marinebladet 1929 nr. 1, s. 1-13 og 
nr. 2, s. 1-6.
4 Ifølge 1674-fundatsen skulle kollekter endvidere 
foretages i Christiania og Christianssand i Norge. 
De pengetavler og -blokke, der benyttedes, tilhørte 
Søkvæsthuset og var anskaffet for denne institutions 
midler (Ordrebøger 1699); i DK. Kbh. By er de om
talt i forbindelse med den kirke, hvor de fandtes, 
f.eks. Christiansborg slotskirke, DK. Kbh.By 5, 
s. 158.
3 Ordrebøger.
6 Ordrebøger 1696, samt Jonge: Kbh. Beskriv. II, 
324.
7 HofmFund. IX, 332f. samt DK. Kbh. By 2, s. 11.
8 DK.Kbh. By 2, s. 19. For oplysninger om Skibs-
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kirkegården se Louis Bobé: Bremerholms Kirke og 
Holmens Menighed gennem tre Aarhundreder, 1920 
s. 180-88.
9 Hovedregnskabsbøger.
10 H. D. Lind: Kong Frederik den Tredjes Sømagt, 
Odense 1896, s. 133.
11 Sejlhuset blev forkortet i forbindelse med opførel
sen af Charlottenborg og er siden ombygget flere 
gange ligesom den endnu stående ende af reber
banen.
12 Lind (note 10), s. 151.
13 H. M. Wallensbek: Delineata strenæ regiæ ptocho- 
trophæi Holmensis topographia (...), 1660, s. 21. I 
ældre litteratur opfattes talen som afholdt i forbin
delse med indvielse af et kapel, men ud fra teksten at 
dømme må der være tale om en forsinket indvielse af 
selve kvæsthuset.
14 Winge (note 1), s. 14-21.
15 For nærmere oplysninger om dette kvæsthus se 
Winge (note 1), s. 22-30 samt H. D. Lind: Nogle Bi
drag til Søkvæsthusets Historie i Kong Kristian den 
Femtes Tid, i HistMeddKbh. 1907-08 I, 449-87.
16 O. 1750 blev man atter interesseret i indrettelsen af 
et kvæsthus for landetaten. I RA. (Krigsministeriets 
aflevering mappe 1, nr. 28, 1 og 2) findes to planer til 
militære sygehuse på Christianshavn udarbejdet af 
S. C. Gedde 1744, jfr. Gordon Norrie: Militære sy
gestuer i midten af 18. årh., i HistMeddKbh. 4 rk. 
V, 1957-59, s. 290f. Her er dog ikke angivet nogen 
kirkesal. Til gengæld krævedes ved akademiets me
daljeopgave 1763 (et krigshospital til 1000 menne
sker) og 1766 (et invalidehotel til 1000 mand), at der 
fandtes »et kapel med alt deraf flydende«. Ingen ar
bejder er bevaret; men et prospekt af et militærho

spital raderet af Johannes Gottfred Bradt, der vandt 
den lille guldmedalje, er i Kobberstiksamlingen. 
Emma Salling: Kunstakademiets Guldmedalje Kon
kurrencer 1755-1857, 1975, s. 51f. og 55f.
17 Tegningerne har en årrække været bortkommet, 
men findes nu atter i RA, jfr. ovf.
18 C. Elling og V. S. Møller: Holmens Bygningshi- 
storie 1680-1930, 1932, s. 29.
19 Jonge: Kbh. Beskriv. II, 324.
20 Register over resolutioner, 21. juni 1741; samt 
rgsk.
21 Søkvæsthuset og dets grund 1775-1874, synsfor- 
retn.
22 Fundats og gavebreve mm.
23 Dog anskaffedes 1773 en bænk for præsten at sid
de på i prædikestolen!
24 Register over resolutioner.
25 For oplysninger om ligvogne i København se Erik 
Kjersgaard: De sorte ekvipager, i NMArb. 1966, 
s. 71-84.
26 Register over resolutioner og Ordrebøger om 
Kvæsthuset 1693, samt indførsel i Hovedregnska
berne 1726.
27 Jfr. rgsk. 1702, 1708 og 1740.
28 C. Rothe: Udsigt over Kjøbenhavns Kirkers Hi
storie, 1854, s. 55.
29 R. P. Rasmussen: Almindelig Hospitals Historie 
1769-1892, 1939, s. 207.
30 To vinduer i gavlen var blevet blændet o. 1800.
31 Statistisk-topografisk Beskrivelse af Hoved- og 
Residensstaden Kjøbenhavn, 1841, s. 302f.
32 Inventariergsk.
33 Inventariet.

THE SEAMEN’S HOSPITAL

A hospital for seamen in the Danish royal navy 
was established in 1618, known from 1658 as 
»Kvæsthus«. According to its charter, but not 
in practice, it was intended solely for sick or 
injured seamen, who would be discharged 
when their treatment came to an end.

Little is known about the earliest hospital 
buildings, and no chapel as such seems to have 
existed. The Seamen’s Hospital (Søkvæsthuset) 
by the Strand (fig. 57, 58 and 67) was built in 
1684-86, and a chapel followed in the course of 
the 1730s/40s. Evidence of its interior is sparse.

We know that in 1699 a pulpit from Slavekirken 
at Holmen (naval dockyards) (see p. 50) was 
moved to a large ward in the east half of the 
ground-floor wing. It was put at the middle of 
one longitudinal wall inside an altar rail. In 
front of the pulpit was an altar. By inserting 
windows in the partition wall in 1732, the 
small chamber behind became the private pew 
for members of the General Commissariat. In 
1741 the altar rail was extended when an altar- 
piece and new altar were arranged on one side 
of the pulpit. The altar-piece, like the pulpit,

Danmarks Kirker, København 6
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Fig. 67. Søkvæsthuset ved Stranden. Efter Thurah: Hafnia Hodierna, 1749. – The Seamen’s Hospital by Stran
den. After Thurah: Hafnia Hodierna, 1749.

came from the Convicts’ Church. The ap
pearance of the interior at this period is known 
from a floor plan (fig. 60). In 1770 C. F. Hars
dorff prepared plans and drawings for the re
building of the Seamen’s Hospital. In both 
proposals, for institutions accommodating re
spectively 1,500 and 500 men, Harsdorff 
wanted a chapel arranged in one of the large 
wards on the first floor (fig. 59).

In 1777 the Seamens’ Hospital moved to 
Christianshavn, where the buildings of the 
Home for Boys (fig. 62) were rebuilt for the 
purpose. Various rooms were used for prayer, 
but in 1788 a large room on the first floor of the 
main building was turned into a chapel and 
school (fig. 64). The appearance of the room is

virtually unknown, just as little trace of the 
chapel furnishings has survived. The altar- 
piece, pulpit and altar rail were probably dis
carded in 1867 when the building complex 
underwent conversion into naval quarters and 
training school for non-commissioned officers.

However, one or two items had already been 
transferred to the Naval Hospital, (fig. 66) in 
Nyboder in 1847, where a chapel was made the 
same year. When this hospital was closed in 
1903, the altar candlesticks (fig. 61) were passed 
to the Royal Naval Museum together with 
chalice and paten. The chalice, borrowed from 
Holmen, may be identical with fig. 60, original
ly used on royal navy vessels.




