
Fig. 75. Stadens Arresthus. Efter Erik Pontoppidan: Den danske Atlas II, 1764. – The City Prison. After Erik 
Pontoppidan: Den danske Atlas II, 1764.

ARRESTHUSKIRKEN
NOTER S. 105

Historisk indledning. De indsatte i Stadens Ar
resthus har vel til alle tider haft mulighed for at 
få besøg af en præst, og senest fra o. 1700 af
holdtes gudstjenester; en egentlig kirkesal ind
rettedes dog først i det 1706-12 opførte arrest
hus, og en redegørelse for forholdene i de ældre 
falder derfor uden for rammerne af »Danmarks 
Kirkers« beskrivelse.

Magistraten betalte for opførelsen af det ny 
arresthus, der særlig var beregnet for stadens 
jurisdiktion, men også regeringen indsatte en 
del personer, både gældsarrestanter og forbry
dere, der skulle dømmes ved højesteret.1 Der

anbragtes både mænd og kvinder, men antallet 
blev sjældent stort. Ifølge en beskrivelse fra 
1737 benyttedes 10 kamre til mandfolk, arre
steret for simpel gæld eller andre »dubiøse« sa
ger, to kamre var henlagt for sindsforstyrrede, 
og i fire kamre indsattes kvinder, som ikke 
kunne betale lejermålsbøder eller som havde 
begået småkriminalitet. Kamrene i kælderen 
benyttedes til dødsdømte og til dem, som sad 
på vand og brød. I alt forvaredes dette år 19 
arrestanter og to forstyrrede.2 1781 fandt John 
Howard ni forbrydere og 11 gældsarrestanter.3

Arresthuset brændte 1795, og de husvilde
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Fig. 76. Stadens Arresthus. Beliggenhedsplan efter 
Gedde 1757. A: Arresthuset; B: Vajsenhuset. Teg
ning MN 1984. – The City Prison. Site plan after Ged
de 1757. A: Prison; B: The Royal Orphanage.

fanger bragtes til Stokhuset, hvor der indrette
des en interimsarrest, som var i brug til 1815, 
da et nyt kompleks var blevet opført på den 
gamle plads. Kirkesalen indviedes 2. juli 1815.4 
Ifølge forskrifterne for indretningen af det nye 
arresthus skulle bygningen huse såvel gælds- 
fanger som almindelige forbrydere. Den kom 
til at rumme i alt 14 gældsarrester, 17 kriminal- 
arrester og 20 politiarrester.5

Udgifterne til byggeriet blev delt mellem 
stat og Københavns kommune, som i fælles
skab ejede komplekset, indtil det 1887 overgik 
fuldstændigt til kommunen. I løbet af 1800’rne 
voksede behovet for fængselsceller, og arrest
huset blev følgelig udvidet 1842-45 samt 1887- 
89, hvor et særligt kvindefængsel blev opført i 
tilknytning til det ældre anlæg. Da Vestre 
Fængsel blev taget i brug 29. sept. 1895, over
tog det en del af funktionerne fra arresthuset. I 
denne forbindelse nedlagdes arresthuskirken. 
Siden 1924 har størstedelen af komplekset væ
ret benyttet af Københavns Byret.

Da Arresthuset lå i Vor Frue sogn, betjentes 
de indsatte af denne kirkes præster. I det gamle 
arresthus fandtes en prædikestol, og i kæmner- 
regnskabet fra 1707 er anført lønning til en stu

dent, der virkede som prædikant.6 Det vides 
imidlertid ikke, hvornår denne ordning blev e- 
tableret. 1737 oprettedes et præsteembede; ma
gistraten skulle udrede 100 rdl. årligt og føre 
tilsyn med præsten, men kongen beholdt 
kaldsretten.7 Frem til 1789 anvistes bolig i Ar
resthuset.8 For opvartning med sangen (deg
netjeneste) tillagde magistraten 1750 en discipel 
ved Vor Frue latinske skole 10 rdl. årligt.9

Ifølge en instruks for arrestforvalteren af
4. jan. 1722 skulle arrestanterne overvære såvel 
prædikenerne søn- og helligdage som den dag
lige morgen- og aftenbøn. Ved udeblivelse 
skulle idømmes bøder til fattigvæsenet.10

Foruden løn og bolig var præsterne beretti
get til tavlepenge, som navnlig blev givet af 
folk fra byen, der overværede gudstjenesterne. 
Sådanne besøg gjordes vel oftest for at se be
rømte forbrydere – særlig forud for henrettel
ser, når delinkventen skulle stå offentlig skrif
te.11 Arresthusets kirkesal blev fra og med 
26. nov. 1843 lukket for tilhørere fra byen. 
Som kompensation for de derved mistede tav
lepenge fik præsten et løntillæg på 100 rdl. år
ligt.12 Gudstjenester for fangerne fortsatte, ind
til kirkesalen blev nedlagt 1895. Fængselsvæse
nets præst blev i stedet knyttet til den nye kirke 
i Vestre Fængsel, indviet 13. okt. samme år, 
men han havde dog fortsat et præsteværelse i 
arresthuset.13

ARRESTHUSETS KIRKESAL I 
1712-95

Bygningshistorie. Som afløser for det arresthus 
eller slutteri i Slutterigade, der indviedes 1678, 
opførtes 1706-12 et nyt på den modsatte side af 
gaden, på hjørnet af Slutterigade og Hestemøl- 
lestræde (jfr. fig. 75 og 76). Den særegne byg
ning (fig. 75) opførtes rimeligvis efter tegnin
ger af stadsbygmester Johan Conrad Ernst, der 
1711 fik 280 rdl. for »umage og ordinants med 
det nye arresthuses opbyggelse og indret
ning«.6

Frederik IV.s spejlmonogram over døren og 
Københavns våben i frontonen14 samt vin
duernes jernstænger har antydet bygningens
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funktion. I en stor sal i 3. etages vestre ende 
afholdtes gudstjenester, og her indrettedes ef
terhånden en kirkesal, hvis placering dog ikke 
gav sig til kende i bygningens ydre.

Arresthuset udbrændte 1795. Ruinerne be
nyttedes de følgende år til forskellige formål, 
bl.a. indlagdes druknede i kælderen, men 1803 
blev murene nedrevet (jfr. nedenfor).

Kirkesalens indretning. Etageplaner kendes 
ikke, og ud fra de få skrevne vidnesbyrd er det 
ikke muligt at danne sig et præcist billede af 
rummet. Det vides blot, at den vestlige del af 
3. etage var afdelt i et kammer og kirken,2 hvis 
loft blev båret af »nogleogtyve« bjælker,15 og 
hvortil der var adgang ad to døre.16

Inventaret anskaffedes lidt efter lidt. 1719 
fandtes en prædikestol, 12 bænke og et bord, 
der benyttedes som alter.6 I forbindelse med 
præstekaldets oprettelse 1737 købtes altersølv, 
og der opstilledes en skriftestol. Men først efter 
udnævnelsen af Morten Trane Rothenborg til 
præst i april 1750 indrettedes en egentlig kirke
sal. I stedet for det lille uanselige bord, som 
hidtil havde tjent som alter, ønskede han opstil
let et skikkeligt alter og et knæfald, da alle an
dre kirkesale i byens hospitaler og fængsler var 
forsynet med et sådant. Ligeledes var det nød
vendigt at anskaffe messesærke og -hagel, for
høje prædikestolen mm.17 Magistraten føjede 
ham, og 30. sept. 1750 kunne han invitere til 
prædiken i den nyindrettede kirke den følgende 
søndag.

Der fremkom en del oplysninger om inven
tarets placering i forbindelse med klager over 
Rothenborgs drukkenskab og hans egenhændi
ge nedrivning af et stinkende lokum, som han 
mente stod for tæt på altret, men som magi
straten atter lod opføre for hans regning, da det 
ikke kunne undværes – og hans motiv snarere 
mentes at være en udvidelse af kirken.18 Allige
vel er det ikke muligt at afgøre, hvorledes in
ventaret har været opstillet i rummet.

Fig. 77. *Alterkalk, købt 1738 af guldsmed Niels 
Johnsens enke (s. 91). Vestre Fængsel. LL fot. 1972. – *Chalice purchased 1738 from the goldsmith Niels John
sen’s widow.

INVENTAR. Oversigt. På nær alterkalk med disk 
og futteral gik kirkens inventar tabt ved Arresthusets 
brand 1795.

†Alter, 1750, til afløsning af det hidtil brugte 
bord (jfr. kirkesalens indretning) leveredes af 
snedker Christen Clemmensen. Det blev ud
ført i fyrretræ efter det i Brøndstræde hospitals- 
kapel, og maledes »med prydelse«.19

Desværre vides hverken, hvorledes alterar
rangementet var i Brøndstræde Hospital, eller 
hvordan forholdene blev i Arresthuset.

1778 gav malermester Lemohn altret »adskil
lige lyse stenkulører og marmor, samt en del 
derpå forgyldt, og korsfæstelsen derpå ma
let«.19

†Alterklæde, rødt, anskaffedes 1750.19

*Alterkalk (fig. 77), 1738, 18,5 cm høj. Seks-
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tunget fod, en midtdelt, godronneret knop og 
glat bæger med let udsvejfet rand. Under bun
den indprikket: »Stadens ArestHuus tilHøren- 
de« med kursiv. På fodpladen fire stempler: 
mestermærke (Bøje I, 1979, 264) for Niels 
Johnsen, Københavnsmærke 1738, guardein- 
mærke for Peter Nicolai von Haven og må- 
nedsmærke vandmanden. Med tilhørende *disk 
(fig. 79), 11,5 cm i tvm., graveret kors i cirkel
slag på fanen samt inskription og to mestermær
ker som kalkens under bunden. Samt et læder- 
betrukket *futteral (fig. 78), købtes 1738 for 22 
rdl. 2 mk. 13 sk. af Johnsens enke Karen,6 der 
førte værkstedet videre efter mandens død 
1734.20 Alle tre dele befinder sig nu i Vestre 
Fængsel.

†Alterstager? 1771 skænkede arrestforvarer 
Schrøder lys »med plader og hatte« til altret,21 
og 1776 afslog magistraten at anskaffe ny alter
lys til erstatning for de udbrændte,9 men stager 
nævnes aldrig.

†Messehagel, rød, anskaffedes 1750.19

†Alterskranke med knæfald, opstillet 1750 af 
snedker Christen Clemmensen på præstens be
gæring (jfr. kirkesalens indretning).19

†Døbefont? nævnes ikke direkte, men det

Fig. 78. *Futteral til altersølvet, 1738 (s. 92). Vestre 
Fængsel. NE fot. 1984. – Box for altar plate 1738.

Fig. 79. *Disk, købt 1738 af guldsmed Niels John
sens enke (s. 92). Vestre Fængsel. LL fot. 1972. – *Paten purchased 1738 from the goldsmith Niels John
sen’s widow.
fremgår af kirkebogen, at der afholdtes dåbs

handlinger.22

1767 skænkede den afsatte pastor Rothen- 
borg en »hængende flyvende engel« til kirken.9 

Denne figur må være identisk med den »døbeen- 
gel«, som 1778 blev malet hvid, mens glorien 
om englen fik blåt, og gevandter og stråler blev 
forgyldt.19

†Korgitter. I forbindelse med inventarieover
dragelsen 1767 nævnes, at Rothenborg havde 

bekostet opstillingen af et højt gitterværk.9 
1778 stafferedes »gelænderværket eller balu
straden, som afdeler koret« med gult og perle
farvet.19

†Prædikestol, overførtes 1711 fra det gamle 
arresthus.6 1750 blev den forhøjet, da det faldt 

pastor Rothenborg »alt for besværligt at staa 
saa nederlig ved Jorden at prædike, hvilket be
tager Udmælet sin rette Force«.19 1778 maledes 
stolen i adskillige marmorkulører, mens lister
ne blev forgyldt, †himlen blev forsynet med en 
glorie og duen forsølvet. Omkring prædikesto-
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len maledes et stort, blåt tæppe (draperi) på
19muren.

†Stolestader. Ved indretningen af kirkesalen 
opstilledes 1712-13 12 bænke,6 og dette antal 
bevaredes nogenlunde uændret. Til gengæld 
indrettedes i årenes løb en række lukkede stole: 
1754 opstilledes en stol med to bænke, dør og 
bogbræt til »Maleficanterne« ved siden af 
gældsarrestanternes og arrestforvarerens stole. 
Malefikantstolen måtte 1768 udvides, således at 
alle arrestanterne kunne samles deri, separeret 
fra de fremmede kirkefolk. Herved undgik 
man frygten for, at de skulle snige sig bort i 
folkemængden.19 1757 opsattes en stol for 
»gudsbespottere eller sådanne mennesker, som 
ej må have omgængelse med andre«.6 Pastor 
Rothenborgs far og en af hans venner fik tilla
delse til at benytte stolen mod at aflevere nøg
len til arrestforvareren, når der var sådanne 
fanger.23

1754 maledes: 16 stole med egekulør, fire 
bænke med perlefarve, gældsarrestanternes stol 
gul og malefikantstolen brun ligesom et par lø
se bænke. 1768 maledes atter med brunt, mens 
listerne stafferedes med gult, og stolene num
mereredes med hvide bogstaver og tal. Endelig 
blev stole og korgitter overstrøget med perle
farve 1778.19

†Skriftestol opstillet 1737 ved siden af prædi
kestolen efter anmodning fra den nytiltrådte 
præst. Indrettet med to bænke, en skammel og 
gardiner af grønt rask.19

†Pengetavle. 1763 klagede pastor Rothenborg 
til magistraten, bl.a. fordi hans tavle 2. pinse
dag blev fjernet fra altret og forvaredes under 
en stol.9

†Salmenummertavler anskaffedes 1781, da 
Danske Kancelli krævede, at magistraten i for
bindelse med indførslen af den ny salmebog 
skulle sørge for ophængning af salmenummer
tavler i magistratens kirker.24 I Arresthuset op
hængtes tre sorte tavler, overtrukket med lak 
og forsynet med hvid påskrift.19

†Lysekroner. Mens Nicolai Andresen Ullitz 
var tilknyttet arresthuset (1766-71), skænkedes 
en »for kirken« og en »for prædikestolen«.25 
Den ene blev givet 1770 af en gældsarrestant,

og arrestforvarer Schrøder lovede at forsyne 
den med lys.9

†Klokker: 1) 1750 ansøgte pastor Rothenborg 
om anskaffelse af en klokke. Hidtil havde ar
restforvarerens karl ringlet med et nøgleknippe 
som signal til den offentlige gudstjeneste. Den 
klokke på 18 pd., som leveredes af blytækker 
Peder Jensen,19 var 1770 gået i stykker,9 men 
blev først omstøbt 12 år senere. 2) 1782 levere
de Michael Carl Troschell en ny klokke på 15,5 
pd.19

ARRESTHUSETS KIRKESAL II 
1815-95

Bygningshistorie. Arresthuset i Slutterigade og 
det tilknyttede råd- og domhus på Nytorv blev 
opført 1803-15 efter tegninger af C. F. Hansen. 
Bygningskomplekset som helhed behandles 
ikke i det følgende, men kun arresthuset, hvori 
kirkesalen lå. Ganske vist træffes i samtidige 
kilder også betegnelsen »domhuskapellet«, 
men kirkesalens funktion var snævert knyttet 
til den kirkelige betjening af fangerne i arrest
huset.

4. dec. 1799 nedsattes en kommission, som 
skulle overveje, hvorledes og hvor et kombine
ret råd-, dom- og arresthus kunne opføres.26 I 
kommissionens program for bygningernes 
indretning blev det bestemt, at arresthuset for
uden celler og funktionærværelser skulle rum
me en kirkesal med plads til 50-60 personer.27

14. febr. 1800 henvendte kommissionen sig til 
de tre arkitekter, fontænemester Peder Friis, 
hofbygmester Johan Boye Magens og landbyg
mester i Holsten, C. F. Hansen og bad dem på 
grundlag af indretningsprogrammet at udtale 
sig om den bedste anbringelse af bygningerne 
og at angive planer for deres udformning. Kun 
C. F. Hansens svar af 14. april 1800 fik betyd
ning. Han tilbød at rejse til København for at 
sætte sig ind i de lokale forhold, inden han ud
arbejdede nærmere planer, men mente dog på 
forhånd, at Nikolaj kirkeplads, som kommissi
onen foretrak af økonomiske grunde, var for 
lille til at rumme hele komplekset. Arresthuset 
burde efter hans mening ikke være forenet med
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råd- og domhuset, men ligge i en særskilt byg
ning.28 6. aug. 1800 var C. F. Hansen til møde 
med kommissionen og overbeviste den om, at 
Nikolaj kirkeplads af såvel praktiske som 
kunstneriske årsager var uegnet, og at Vajsen
husets grund ved Nytorv burde foretrækkes. 
Han lovede samtidig at udarbejde tegninger og 
overslag til opførelse af bygningerne, men 
mente ikke at kunne være færdig hermed før 
om et halvt år.29 Kongen approberede 31. okt. 
C. F. Hansens planer om at bygge på Vajsenhu- 
sets grund, og i den følgende tid opkøbtes da 
denne og forskellige tilstødende grundstykker, 
mens C. F. Hansen i Altona begyndte at arbej
de på tegningerne til byggeriet. 24. nov. 1801 
meddelte han et af medlemmerne i den efter
hånden noget utålmodige kommission, at han 
var begyndt på rentegningen, men først
29. marts 1803 kunne han møde op for kom
missionen og præsentere de færdige planer, 
som efter nogle ubetydelige ændringer blev 
godkendt af kongen 22. april.30

I bevarede skitser kan man følge, hvordan 
C. F. Hansen arbejdede sig hen mod den ende
lige udformning af bygningernes hovedfaca
der. Inspiration hentede han i en netop udkom
met samling af arkitekturtegninger ved fransk
manden I. N. L. Durand. Arresthusets facade 
mod Slutterigade (fig. 80) synes således påvir
ket af den franske arkitekt Claude Nicolas Le- 
doux’s fængsel i Aix og englænderen George 
Dance’s Newgate Prison i London, begge af
bildet i Durands værk.31 Hvad arresthusets ind
retning angår, kendes derimod ingen tegninger 
før 1803, hvor komplekset i hovedsagen havde 
fundet sin endelige form. Også kirkesalens pla
cering og form er her fastlagt, men der er 
enkelte afvigelser i indretningen og de arkitek
toniske detaljer (se afsnittet om kirkesalens ind
retning nedenfor).

Efter at det gamle arresthus var nedbrudt 
sent på året 1803, begyndte man 1804 grund
gravningen til det nye kompleks, men først 
28. sept. 1805 kunne kronprins Frederik ned
lægge grundstenen.32 December 1806 blev der 
lagt tag på den ny fængselsbygning,33 men fær
diggørelse og indretning lod vente på sig.

6. sept. 1810 meddeltes det således, at vindues
rammerne til slutteribygningen længe har stået 
færdige, men ikke kan indsættes på grund af 
mangel på glas.34 Endelig 1815 var arresthuset 
fuldført, fængslerne blev taget i brug i maj må
ned og kirkesalen indviet 2. juli.35 Den samlede 
pris for byggeriet androg 496.844 rdl. 2½ sk.32

Det nye arresthus (fig. 81), med kælder og 
tre stokværk, bestod af en hovedbygning mod 
Slutterigade, forbundet med råd- og domhuset 
ved to murbuer tværs over gaden, samt af en 
tværfløj midt på hovedbygningens langside 
mod gården. Hovedbygningen rummede et 
centralt, stort trapperum og i hver ende mindre 
trapper, der førte til de overdækkede gange til 
råd- og domhuset, samt på hver etage en langs
gående korridor med celler og funktionærvæ
relser på begge sider. Tværfløjen indeholdt, 
foruden arrester i kælder og 1. etage, en kirke
sal i 2. og 3. stokværk. Kirkesalen blev nedlagt 
1895, og den forsvandt ganske ved arresthusets 
ombygning 1896-97 (arkitekt L. P. Fenger). 
Tværfløjen, hvor kirkesalen lå, står nu i stærkt 
ændret skikkelse, mens hovedfløjens facade 
mod Slutterigade, efter ombygning 1940-42 
ved arkitekt Kaj Gottlob, stort set er ført tilba
ge til sin oprindelige udformning.

Kirkesalens indretning. I de ældste tegninger til 
kirkesalen fra 1803 (fig. 82) er placeringen i 
tværfløjens 2. og 3. stokværk og hovedtrække
ne i indretningen fastlagt, men der er enkelte 
afvigelser, som giver rummet en mere enkel 
karakter i forhold til den endelige skikkelse 
(fig. 83, 86 og 88). Alterskranke er ikke angi
vet, men alterbordet står langt fra alternichens 
bagvæg nær kanten af trappen, som med tre 
trin fører ned til skibets gulv. Der er et enkelt, 
tværrektangulært vindue midt i hver af skibets 
langvægge, og pulpiturerne har simpelt trem- 
me-rækværk. De pulpiturbærende, doriske 
halvsøjler på de to endevægge fortsættes i galle
rietagen som flade lisener, afsluttet med krafti
ge volutknægte. Sidstnævnte detalje blev ude
ladt og de øvrige ændret i kirkesalens endelige 
udformning (jfr. nedenfor).

Kirkesalen (fig. 81, 83) lå i tværfløjen, der 
havde karakter af en udbygning midt på ho



KIRKESALEN 95

Fig. 80. Arresthuset (s. 94). Hovedbygningen mod Slutterigade, set fra Hestemøllestræde. Maleri af Martinus 
Rørbye: Fængselsbygningen ved Raad- og Domhuset i Kjøbenhavn, 1831, Statens Museum for Kunst. – The 
City Prison. Main building overlooking Slutterigade, seen from Hestemøllestræde. Painting by Martinus Rørbye 1831.

vedfløjens gårdside, ca. 12 m i kvadrat, idet 
dog sydøstgavlen havde skråt afskårne hjørner. 
Kirkesalen udfyldte hele 2. og 3. stokværk og 
bestod af et rektangulært kirkeskib, ca. 9 ×
10,5 m, med søjlebårne pulpiturer langs nord- 
øst- og sydvestsiden, hvortil kom en alterniche 
i sydøst, ca. 2 × 3,5 m. På hver sin side af 
alternichen, ud mod fløjens afskårne hjørner, lå 
to små, trapezformede rum med adgang fra dø
re i alternichens sidemur. Det ene af disse tjente 
som præsteværelse. I 3. stokværk var der to til
svarende rum med adgang gennem døre fra 
pulpiturerne.

I det ydre markerede kirkesalen sig ved et 
halvcirkulært lunettevindue i sydøstgavlen 
over altret, samt ved tre cirkulære vinduer på 
hver langside i 3. stokværk. I 2. stokværk var 
der tilsvarende på hver langside tre kvadratiske

vinduer. Bortset fra lunettevinduet var de alle 
behørigt forsynede med tremmer.

Adgangen til kirkesalen fandt sted gennem 
nordvestvæggens to døre, som via korte mel
lemgange var forbundet med hovedfløjens 
langsgående korridor. I 3. stokværk var der på 
samme måde gennem to døre i nordvestvæg
gen adgang til pulpiturerne.

Indretning (fig. 83, 86, 88). I alternichen, der 
var hævet to trin over skibets gulv, stod alter
bordet op ad bagvæggen under altermaleriet. 
Skellet mod skibet markeredes af en halvrund 
alterskranke. Selve kirkerummet fremtrådte i 
plan treskibet, hvor dog sideskibene var afløst 
af langsgående gallerier (pulpiturer), båret af to 
kraftige søjler og to tilsvarende pilastre i hver 
side.36 Søjlerne og pilastrene, der rejste sig di
rekte fra gulvet uden base, havde glatte skafter,
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Fig. 81. Arresthuset med kirkesal, o. 1825. Plan af 2. stokværk. 1:300 (s. 94). Efter C. F. Hansen: Samling af 
forskjellige offentlige og private Bygninger, 1825. – City Prison with Chapel c. 1825. Plan of the second storey. 
After C. F. Hansen 1825.
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Fig. 82. Arresthuset med kirkesal, 1803. Længdesnit. 1:300 (s. 94). Tegning af C. F. Hansen, RA. – City Prison 
with Chapel 1803. Longitudinal section.

som dog var kannelerede på et kort stykke un
der den doriske kapitæl.37 Pulpiturerne havde 
rækværk med slanke balustre.

Den profilerede forkant på pulpiturernes 
gulv løb som gesims videre på nordvest- og 
sydøstvæggen og fortsatte ind i alternichen, 
hvor den markerede vederlaget for tøndehvæl
vet. I øvrigt var væggene glatpudsede uden 
særlige ornamenter med undtagelse af et tvær
rektangulært felt, indfældet midt på nordvest
væggen i 3. stokværk.

Loft og gulv. Alternichen havde et tøndehvæl
vet kassetteloft, mens skibet havde fladt, gibset 
loft med tandsnitgesims langs væggene og en 
midtroset med en palmet- og en æggestavsfrise 
mellem glatte bånd.

Gulvet var belagt med Ølandsfliser bortset 
fra enkelte dekorative bånd af marmorfliser. 
Slotsbygningskommissionen bad 13. april 1809 
om at få udleveret 70 blå og hvide marmorfli
ser, 1½ × ½ alen, fra civiletatens materialgård 
til at lægge som bånd i kirkesalens med 0- 
landsfliser belagte gulv,34 men måtte 4. maj 
1810 konstatere, at kun 36 af fliserne var benyt
tet til det påtænkte formål.33 C. F. Hansens in

teriør fra 1825 (fig. 88) viser flisebånd midt ned 
gennem kirken, mellem de pulpiturbærende pi- 
lastre og søjler og mellem sidstnævnte og yder
væggene.38 1895 lå 36 fliser (de 1810 erhvervede 
af marmor?) som bånd mellem pulpitursøjler 
og -pilastre.

Inventarets anbringelse kendes ikke, bortset fra 
hvad ovenfor er anført om alter og alterskran
ke. C. F. Hansen udelod gerne på sine tegnin
ger alt inventar, der kunne forstyrre indtrykket 
af de arkitektoniske virkemidler, og det er der
for uvist, hvordan stole mm. var anbragt. For 
prædikestolens vedkommende kan der dog si
ges, at den ikke, som almindeligt antaget,39 var 
sammenbygget med alterskranken, thi den 
halvcirkulære alterskrankes form er velkendt 
fra flere tegninger (jfr. fig. 81, 82 samt 88). An
bringelsen af prædikestolen i alterskranken ske
te først 1857 (jfr. s. 102).

Ombygninger og istandsættelser. For de første 
årtier af kirkesalens funktionstid kendes ingen 
ændringer i kirkesalens indretning, bortset fra 
1829, hvor der afdeltes en lukket stol for kvin
defanger i nordvestenden af det ene pulpitur, 
over for gældsfangernes stol.40 1844 påtænktes

Danmarks Kirker, København 7
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Fig. 83. Arresthusets kirkesal 1895. Tværsnit, længdesnit og plan. 1:100 (s. 94-95). Opmåling ved Foreningen 
af 3. dec. 1892. Nationalmuseet. – Chapel in the City Prison 1895. Cross-sections, longitudinal section and plan. 
Measured drawing 1892.
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det at indrette lukkede stole i kirkesalen for 600 
rdl.,11 formentlig i sammenhæng med, at kir
ken året før var blevet lukket for offentligheden 
(jfr. s. 103). Der er ingen tegn på, at planen 
blev gennemført.

Derimod skete der en lang række ændringer 
ved ombygningen 1857 (jfr. fig. 83, samt 86). 
Murermester Deuntzer tilmurede lunettevin- 
duet i alternichens bagvæg, hvor også den om
løbende gesims blev afbrudt – begge dele vel i 
forbindelse med anskaffelsen af en større alter
tavle. Alterbordet selv blev hævet op på et to
trins podium. Til gengæld blev alterskranken 
sænket, så den ikke hævede sig så højt over 
skibets gulv, knæfaldet blev gjort højere og 
smallere, og en ny prædikestol blev sammen
bygget med alterskranken. Orglet, der hidtil 
må have stået nede i kirken, blev flyttet op på 
det ene pulpitur, og for at skabe forbindelse 
hertil blev det ene af de to små rum ved siden af 
alternichen indrettet med en trappe til organi
sten. Det indebar, at rummets hidtidige døråb
ning i alternichens side blev tilmuret og en ny 
døråbning brudt i kirkeskibets sydøstvæg un
der pulpituret. Den gamle dør blev genbrugt, 
men vendt, så den åbnede udad, og en ny trap
pe installeret i det lille rum med forbindelse til 
det tilsvarende lokale ovenover i 3. stokværk. I 
alternichens sidevæg maledes en blind dør på 
det gamle dørsteds plads for at opretholde 
symmetrien med døren til præsteværelset over
for. Murermesteren nedstødte endvidere det 
gamle gibsloft og gjorde et nyt, øjensynligt 
som en nøje kopi af forgængeren.

Et omfattende malerarbejde ved C. Weber 
fuldendte ombygningen. Han ændrede ganske 
de hidtil glatpudsede vægges karakter ved at 
»inddele og aftrække« dem med en marmor- 
malet kvaderstensimitation. Der blev anbragt 
en ny gesimsfrise på sydøstvæggen over alter
nichens bue, og nichens kassetteloft blev »for- 
ziret«. Det rektangulære felt på nordvestvæg
gen fik det malede skriftsted Sl. 71,20. I øvrigt 
fik lofter og vægge limfarve, vinduer og døre 
blev egetræsmalet, mens det øvrige træværk, 
inklusiv søjlerne, fik oliemaling.41

To år efter fik vist også præsteværelset sin

ekstra dør, anbragt i skibets sydøstvæg i sym
metri med organisttrappens dør fra 1857.41 
Herefter synes kirken at have ligget hen uden 
større vedligeholdelsesarbejder indtil 1893, da 
den blev underkastet en grundig istandsættelse. 
Alle lofter, vægge og gulve blev repareret af 
mureren, lofterne hvidtet, væggene malet med 
limfarve og alt træværk oliemalet, inklusiv al
tertavle, alterskranke, døbefont og prædike
stol. Indskrifterne på altertavlen og i vægfeltet 
blev opmalet, og et relief (i nordvestvæggen 
over fonten) blev renset og malet. Året efter 
udførte snedker F. L. Olsen reparationer på 
gulve og fodpaneler på pulpiturerne samt ved 
trappen til præstens værelser.41 Den ihærdige 
istandsættelsesindsats tyder ikke på, at man på 
dette tidspunkt havde bestemt sig til at sløjfe 
kirkesalen, men 1895 var dens skæbne beseglet.

INVENTAR. Oversigt. Kirkesalens inventar hidrør
te for størstedelens vedkommende fra tiden o. 1815-
30, samt fra ombygningen 1857. Af ældre inventar 
overtog man fra den tidligere arresthuskirkesal kalk, 
disk og futteral (s. 91f.), fra Gladsakse kirke et dåbs
fad fra o. 1550 og fra S. Nikolaj kirke en pengetavle 
fra 1637. Ved nedlæggelsen 1895 forsvandt det meste 
af inventaret. Pengetavlen kom dog til Nationalmu
seet, mens dåbsfad og altersølv forblev i fængselsvæ
senets varetægt. Altersættet fra den første arresthus
kirke findes i Vestre Fængsel sammen med dåbsfad 
og alterkalk nr. 2, mens alterkalk og disk nr. 1 blev 
afleveret 1972 til Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg.

†Alterbord. Det oprindelige, simple alterbord af 
træ blev 1857 forandret og opstillet i forbindel
se med den nye alteropbygning (jfr. †altertav
le).41

†Alterklæder. 1830 anskaffedes et nyt, rødt al
terklæde med frynser og besætning og med 
kong Frederik VI.s navnetræk broderet på, for 
i alt 47 rdl., 50 sk.6 På fig. 86 ses et andet? alter
klæde med Frederik VII.s navnetræk.

†Altertavle, 1815, oliemaleri af J. L. Lund, i en 
enkel, samtidig ramme. 1857 indsat i en stor 
alteropbygning af træ med to glatte, doriske 
pilastre og treleddet gesims, som kronedes af 
latinsk kors mellem volutbånd (jfr. fig. 86).41 
Tavlen var hvidmalet med forgyldte lister og
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havde under maleriet et rektangulært felt med 
versalindskriften Joh. 11,25. Maleriet, der mål
te ca. 166 × 134 cm, forestillede Kristus, der 
åbenbarer sig for Maria Magdalene foran den 
åbne klippegrotte, med en stor palme i bag
grunden. »Historiemaler« Lund havde længe 
ytret ønske om at måtte male en altertavle til 
arresthusets nye kirkesal, og slotsbygnings- 
kommissionen, som vidste, at den fortjente 
kunstner endnu ikke havde faet lejlighed til at 
anbringe et arbejde i en offentlig bygning, bi
faldt hans ønske for at give ham en opmun
tring. Altertavlen, der kostede 1200 rdl., blev 
skænket af kong Frederik VI og opsat ved kir
kens indvielse 2.juli 1815.42 1857 blev maleriet 
restaureret og ferniseret af maler E. L. Ernst og 
1893 renset af Lauritz Hansen.41

Altersølv. *Kalke. 1) (Fig. 84) 1781, 23 cm 
høj. Den hvælvede fod er ottedelt og svajknæk
ket ligesom den ovale knop. Glat, muligvis 
yngre, bæger med udsvejfet rand. På fodpladen 
fire stempler: mestermærke (Bøje I, 1979, 494) 
for Jonas Henrich Jonassen, Københavnsmær- 
ke 1781, guardeinmærke for C. Fabritius og 
månedsmærke vædderen. På foden prikpunsle- 
de, sammenskrevne versaler DAC (danske asi
atiske compagni). Under fodpladen graveret 
skriveskrift: »Skjenket til Domhuscapellet 1840 
af danske asiatiske compagnie«. Den tilhørende 
*disk, 1782, 15 cm i tvm., med cirkelkors gra
veret på fanen, har fire mesterstempler (Bøje I, 
1979, 495) for Jonas Henrich Jonassen og bærer 
samme monogram og indskrift som kalken. 
Som det fremgår af indskrifterne, er kalk og 
disk fremstillet 1781-82 til brug ved gudstjene
ster på et af dansk asiatisk kompagnis skibe. Da 
kompagniet blev ophævet 1840, skænkedes de 
til arresthuskirken. Ved denne lejlighed indgra
verede juveler S. I. V. Prahl giverindskrifterne 
for 2 rdl. 64 sk. og forfærdigede et †futteral til 
sættet for 8 rdl.19 Kalk og disk kom 1895 til 
Vestre Fængsel, hvorfra de 1972 blev afleveret 
til Handels- og Søfartsmuseet til gengæld for et 
nyt altersæt.43

2) (Fig. 85), 1841, 29 cm høj inkl. låg. Cirku
lær fod med otte indgraverede, palmettepryde- 
de tunger, afsluttet i palmetter, hvorimellem

Fig. 84. *Alterkalk, 1781, af Jonas Henrich Jonassen 
(s. 101). LL fot. 1972. – *Chalice by Jonas Henrich 

Jonassen 1781.

otte støbte englehoveder. Over en tovsnoet 
vulst ottedelt skaftled. På den flade, akantus- 
prydede knop hviler støbte figurer af de fire 
evangelistsymboler. De bærer det høje bæger, 
som – over en frise med drevne tulipaner veks
lende med spidse tunger – har støbte relieffer af 
nadverens indstiftelse og Jesu dåb, kopieret ef
ter Thorvaldsens relieffer i Frue kirkes skrifte
stole (jfr. DK. Kbh. By, 1, fig. 120-21). Midt 
på låget støbt tornekrone og rørstav. På stand
kanten fire stempler: mestermærke (Bøje I, 
1979, 1457) for Asbjørn Jacobsen, Køben- 
havnsmærke 1841, guardeinmærke for Peter R. 
Hinnerup og månedsmærke løven. Kalken skal
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have tilhørt kong Christian VIII og 1849 være 
skænket af enkedronning Caroline Amalie til 
arresthuset.44 Efter 1895 kom den til Ting- og 
arresthuset på Blegdamsvej,44 men opbevares 
nu i Vestre Fængsels kirke.

En †alterkande af tin anskaffedes 1846 hos 
kandestøber Svanbergs enke for ca. 7 rdl.43

De to †alterstager blev istandsat 1818 af C. I. 
Kyhn og bronzeret og lakeret 1830 af maler 
J. Runge for 5 rdl.19 De nævnes i inventariet 
1852,46 og ses på opmålingen 1895 (fig. 83).

†Messehagel, 1826, af rødt fløjl, leveret af 
skræddermester P. Leegaard for 59 rdl.40

†Alterskranke. På C. F. Hansens tegninger 
(jfr. fig. 88) står alterskranken i en flad halvcir
kel yderst på det hævede korgulv med et lavt 
og bredt knæfald i form af to trin ned til det 
lavereliggende skib. Alterskranken har et højt, 
glat fodstykke, tætsiddende, kraftige balustre 
og glat gelænder. 1857 nedtog snedker Brøtte- 
rup den gamle alterskranke og ændrede den,

Fig. 85. *Alterkalk, 1841, af Asbjørn Jacobsen 
(s. 101). NE fot. 1984. – *Chalice by Asbjørn Jacobsen 
1841.

idet han indsatte andre balustre, indrettede en 
dør i samme, lagde ny brædder i gulvet og på
satte en poleret, afrundet overliste på gelænde
ret. Ved samme lejlighed anbragtes også den ny 
prædikestol midt i alterskranken (jfr. †prædike
stol). Tapetmager H. Eckert gjorde knæfaldet 
smallere og højere, og maler C. Weber malede 
»gelænderet foran alteret med knæskammel«. 
1893 blev gelænder og knæfald atter malet og 
enkelte led på balustrene forgyldt.41

†Døbefont, med lav, retkantet plint, kannele- 
ret skaft og lav, glat kumme med indsnøring 
under kanten. Fonten, der antagelig var af træ, 
blev 1893 malet og marmoreret.41 Dens ud
seende kendes kun fra opmålingen 1895 
(fig. 83).

*Dåbsfad, o. 1550, af messing, sydtysk, tvm. 
59 cm. I bunden bebudelsesscene, herom og på 
fanen frise med hjorte, forfulgt af hunde. Fadet 
stammer oprindelig fra Gladsakse kirke, som 
anskaffede nyt dåbsfad 1799, hvorefter det 
gamle engang i 1800’rne blev afleveret til ar
resthuskirken. 1895 kom det til Vestre Fængsel, 
hvor det stadig opbevares.47

†Prædikestole. 1) 1829 fik »talerstolen med 
pulpit« nyt betræk ved snedker Thielemann.19 I 
øvrigt vides intet om udformning eller anbrin
gelse af denne »talerstol«.

2) 1857 anskaffedes en ny prædikestol, udført 
af snedker Brøtterup for 20 rdl. og anbragt i 
den ved samme lejlighed ombyggede alter
skranke (jfr. ovenfor).48 Den halvovale prædi
kestol var hvidmalet med smalle, forgyldte li
ster og havde på forsiden et forgyldt, latinsk 
kors med trekløverafsluttede arme (jfr. 
fig. 86).41

†Stole. 21 kirkestole blev 1826 forsynet med 
fodskamler »til at lægge foran bænkene«.40 
1852 var der 17 bænke og en gammel lænestol,46 
og 1893 blev i alt 18 kirkebænke udspartiet, 
malet, året og lakeret.41 På fotografi fra o. 1895 
(fig. 86) ses to forskellige typer lange bænke 
med ryglæn og tilhørende fodbrædder. Samti-
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Fig. 86. Arresthusets kirkesal, set fra nordvest mod altret (s. 100). Fot. o. 1895. Nationalmuseet. – Chapel of the 
City Prison.

dige med kirkesalen er vel bænkene med 
svungne gavle, hvor ryglænenes midterstykke 
har nedhængende, drejede knopper mellem 
lodrette stave, mens endepartierne har kryds
bånd. På billedet ses desuden lange bænke uden 
ryglæn, samt en kort bænk med ryglæn og en 
lænestol på hver sin side af korbuen.

1844 bifaldt Danske Kancelli, at der anvend
tes ca. 600 rdl. til den påtænkte indretning af 
lukkede stole i domhuskapellet.12 En usigneret 
og udateret tegning i Kunstakademiets Biblio
tek til et amfiteatralsk stolearrangement på kir
kens gulv stammer muligvis fra denne tid. Der 
er ingen tegn på, at indretningen fandt sted. 
Derimod var den nordvestlige ende af begge

pulpiturer i en længde af 4½ alen (ca. 2,82 m) 
afskilt som lukkede stole for henholdsvis kvin
delige fanger og gældsfanger.

1) Kvindefangernes stol. December 1829 fore
slog præsten, at der på det galleri, hvorpå de 
kvindelige fanger sidder, måtte blive afdelt et 
lige så stort stykke, som lige overfor er over
ladt gældsfangerne, og på samme måde behæn
ges med grønt vadmel og indrettes som kirke
stol for kvindelige fanger. Efter samråd med 
præsten og kongens foged bestemte kæmneren 
sig for at lade afdelingen udføre i træ i stedet for 
klæde, og 23. dec. forelå snedker Thielemanns 
regning på 66 rdl., bl.a. for et skillerum på 
pulpituret af høvlede brædder med en sammen-
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stemmet dør, for at lade skillerummet male i 
stenfarve »efter det øvrige« og for at opsætte en 
gardinstang i 4½ alens længde langs balustra
den fra muren (ind mod arresthusets hovedfløj) 
til skillevæggen, behængt med seks 2½ alen 
lange, grønne gardiner. Mellem balustrene an
bragtes betræk af tilsvarende klæde.40 1857 ma
ledes det gamle skillerum på galleriet »på mod
satte side« af det nye (jfr. gældsfangernes 
stol).41

2) Gældsfangernes stol var indrettet før 1829 i 
den nordvestlige ende af det ene pulpitur, afdelt 
med grønt klæde (jfr. kvindefangernes stol).40 
1857 blev på galleriet opsat et nyt skillerum af 
træ, ca. 2,5 m højt og 2,3 m bredt, over for det 
»gamle skillerum« på kirkens andet pulpitur.41

†Skab, 1826, til opbevaring af de til kapellet 
anskaffede sager, blev fremstillet af snedker 
Thielemann for 16 rdl., og malet mahogniku
lør af maler Runge for 2 rdl., 48 sk.40

En gammel †armstol i præsteværelset blev 
1840 afløst af en ny, samtidig med at et †bord 
blev »indrettet efter den sammenskrænkede 
plads, så det kan stå i det spidse hjørne«.19

*Pengetavle (fig. 87), 1637, af eg, 24,5 cm

Fig. 87. *Pengetavle, 1637, skænket til S. Nikolaj 
kirke i København. I 1800’rne anvendt i arresthusets 
kirkesal (s. 104). Nationalmuseet. NE fot. 1985. – *Collection tray, 1637, donated to S. Nicholas’ Church 
in Copenhagen. Used in the 1800s in the Chapel in the 
City Prison, seen from the north-west looking towards the 
altar.

høj, 21 cm lang og 15,5 cm bred. Kassen har på 
de tre sider indlagte benornamenter på sort fi
nér, på forsiden et nøglehul. Skydelåg med to 
rektangulære felter med benindlægninger som 
på siderne, det ene med et påskruet sølvbe
slag med pengetud. På kassens bagside et drejet 
håndtag af mørkt træ. Det opstående bræt har 
på forsiden et relief af en stående biskop (S. Ni
kolaj) omgivet af bruskværk, på bagsiden en 
ornamental dobbeltørn indlagt med brunt træ 
på sort bund og på oversiden tre drejede knop
per. Øverst på brættets bagside sølvforgyldt 
bladroset, hvorfra en sølvfjeder med en lille 
sølvforgyldt bjælde udgår. Fjederen er boltet 
gennem brættet og fastholdes på en lidet hen
synsfuld måde af en møtrik midt i S. Nikolajs 
pande. Bjælden bærer de indgraverede versaler 
»Iens Povelsen Nedsted« og året »1637« om
kring et hagekors i bladkrans. Fjederen har me
stermærket CLR 77 (Bøje I, 1979, 745) for Cort 
Legan Rasmussen, 1777, og er således sekun
dær, hvad også fremgår af den klodsede mon
tering.

Tavlen stammer fra S. Nikolaj kirke i Kø
benhavn, hvortil den blev skænket af Jens 
Poulsen Nedsted. Den omtales i kirkens eje 
1754, var blandt de fire tavler, der ved kirkens 
nedlæggelse 1806 blev overdraget til Hellig- 
åndskirken (jfr. DK. Kbh. By. 1, s. 544) og 
kom siden til arresthuskirken. Her blev den 
1830 repareret og poleret af snedkeren, der og
så lavede tre nye vaser derpå. Låsen fik ny nøg
le, billedet blev ferniseret og sølvet pudset.19 
1895 deponerede Magistraten tavlen på Natio
nalmuseet (inv. nr. D 3138).

†Orgler: 1) Bygget af snedkermester og or
gelbygger Frederik Glass, København, og 
skænket til kirkesalen 1816 af Frederik VI.49 Al
lerede 1818 måtte Glass foretage en større repa
ration af instrumentet, 1829 byggede P. U. F.
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Demant to nye bælge til det, og 1836 lod man 
Fr. H. Ramus foretage en istandsættelse, selv 
om denne havde erklæret, at orglet ikke var 
noget mesterværk og bl.a. led af den funda
mentale fejl, at vindladen var for lille i forhold 
til pibeantallet.50 1848 solgtes det til instru
mentmager Acharius.

2) Leveret 1849 af Frederik Hoffmann Ra
mus, København.12 Prisen, 400 Rdl., lader for
mode, at der var tale om et mindre instrument 
med tre eller fire stemmer, muligvis et af Ra
mus’ standard-orgler. Facaden havde attrappi
ber af træ. 1857 flyttedes orglet op på et af de to 
sidepulpiturer, og der etableredes en ny trappe 
for organisten (jfr. s. 100).52

†Salmenummertavler, o. 1815. De fire, rektan
gulære tavler havde svungne top- og hænge- 
stykker med midtpalmet, hvorfra oprullede 
bånd og plantestængler udgik. Hvidmalede 
med forgyldte ornamenter.41 Tavlerne, der 
hang mellem vinduerne på kirkens langsider, 
var af samme type som i Christiansborg slots
kirke (DK. Kbh. By. 5, s. 268).

†Relief, Kristi dåb, kopi efter Thorvaldsens 
relief fra 1827, der findes på flere danske døbe
fonte (jfr. DK. Kbh. By, 1, s. 684; DK. Præstø, 
s. 894). Indsat i kirkens nordvestvæg over dø
befontens plads (jfr. fig. 83).
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Fig. 88. Arresthusets kirkesal o. 1825. Interiør mod altret, set fra nordvest (s. 97). Efter C. F. Hansen: Samling 
af forskjellige offentlige og private Bygninger, 1825. – Chapel in the City Prison c. 1825. Interior towards the altar, 
seen from the north-west. After C. F. Hansen 1825.
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skabet for indenlandsk Kunstflids udstilling i Kø
benhavn. Jfr. Dorthe Falcon Møller: Danske Instru- 
mentbyggere 1770-1859, 1983, s. 72.
50 Jfr. note 19. Orglet betegnedes før reparationen 
1818 som værende meget beskadiget.
51 Jfr. note 12. Gustav Acharius var skrædder og kla-

verbygger i København. Jfr. Dorthe Falcon Møller 
(jfr. note 49) s. 109. Acharius opfandt og byggede 
»fløjtefortepianoer« og »fløjtepianinoer«, og det fo
rekommer sandsynligt, at piberne fra Frederik Glass’ 
orgel kan have fundet anvendelse i sådanne instru
menter.
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ARRESTHUSKIRKEN (CITY PRISON CHAPEL)

Debtors and criminals in the City Prison of 
Copenhagen have presumably always had ac
cess to a priest. However, the first chapel in the 
prison was built 1706-12. A separate benefice 
was attached to the prison from 1737 to 1895 
when the living became transferred to Vestre 
Fængsel, state prison.

The City Prison 1706-12 was probably by 
Johan Conrad Ernst in his capacity of munici
pal inspector of works. The building stood at 
the corner of Slutterigade and Hestemølle
stræde (fig. 76), but it was gutted in the great 
fire of 1795 and pulled down in 1803.

The chapel was installed at the west end of 
the third floor, but not disclosed by structural 
details on the exterior of the building (fig. 75), 
nor have plans or evidence concerning its ar
rangement survived.

In 1719 the furniture of the chapel consisted 
of only a pulpit, twelve benches, and a simple 
altar. In 1737 altar plate and a confessional were 
acquired, and when the chapel was refurbished 
on a larger scale in 1750 it received a proper 
altar and altar-rail among other things. In the 
years to follow stalls were fitted for the diffe
rent categories of prisoners: be they debtors, 
criminals or blasphemers.

In 1803-15, a new town hall combined with 
law courts and prison was built to the design 
by C. F. Hansen. The site of the prison was 
more or less the same as that of its predecessor. 
Its main building facing Slutterigade (fig. 80) is 
still intact. It is linked with the town hall and 
law courts by two arches across the street. The 
chapel was in the first and second floors of a 
wing abutting the rear of the main building 
(fig. 81).

It was abandoned in 1895 and dismantled 
during some rebuilding operations in 1896-97.

There is a record of its appearance and fur
nishing through the drawings and plans by 
C. F. Hansen of which fig. 81 from 1803 reveals 
small variations in the design of windows, gal
lery and engaged columns in relation to the 
completed chapel shown in figs. 83 and 86. 
Apart from fitting closed stalls in the gallery no 
alterations to speak of were made before 1857. 
On that occasion, the window in the altar niche 
was bricked up, the wall plastered in imitation 
of ashlars, the altar-rail lowered and combined 
with a new pulpit, and the organ moved to the 
gallery. The chapel remained unchanged after
wards, as shown by a measured drawing (fig. 
83), and a photograph (fig. 86) from about the 
time of its discontinuation in 1895.

The furnishings and fittings dated primarily 
from c. 1815-30, as well as from the alterations 
in 1857. The painting on the altar-piece, »Noli 
me tangere« by J. L. Lund in 1815, had been 
presented by King Frederik VI when the chapel 
was consecrated on 2nd July. 1815, and the 
semi-circular altar-rail, benches, and hymn 
boards are from the same time. A chalice and 
paten of silver (fig. 84), from 1781, were given 
to the chapel by the Dansk asiatisk Compagni 
upon its liquidation in 1840. Since 1972 this 
altar plate numbers among the exhibits at the 
Danish Maritime Museum in Elsinore. A silver 
chalice from 1841 (fig. 85) is said to have been 
presented to the City Prison in 1849 by the 
Dowager Queen Caroline Amalie. It is now at 
Vestre Fængsel.

Most of the furnishings disappeared in 1895. 
Preserved is a collection tray from 1637, which 
originally reached the chapel from S. Nicholas 
Church in Copenhagen (fig. 87). A baptismal 
dish from c. 1550, originally from Gladsakse 
Church, is now at Vestre Fængsel.




