
Fig. 103. Prospekt af Københavns Ladegård fra vest 1753. Farvelagt tegning KglBibl. – Prospect of the Granary 
seen from the west.

KIRKERNE I LADEGÅRDEN
NOTER S. 140

Historisk indledning. Som led i den ny befæst
ning foran søerne anlagdes i 1620’rne tre frem
skudte skanser, og i skansen ved dæmningen 
mellem Peblingesøen og S. Jørgens sø opførtes 
Københavns slots ny ladegård.1

Skønt ladegårdsdriften snart blev opgivet, 
og de oprindelige bygninger ødelagdes under 
belejringen 1658, hang benævnelsen Ladegården 
ved og benyttedes siden om de forskellige insti
tutioner, som frem til 1930’rne fik til huse i 
skansen.

Stedet skiftede ejer flere gange, men fra
6. okt. 1710, hvor kongen skænkede Ladegår
den til Krigshospitalskassen, benyttedes områ
det på forskellig vis til indkvartering af almisse

lemmer. Under pestepidemien 1711 benyttedes 
bygningerne som pesthospital, og efter den 
store brand 1728 fandt et stort antal husvilde ly 
her – bl.a. lemmerne fra Brøndstræde Hospital 
(jfr. s. 154f).

1733 oprettedes en stiftelse, kaldet Krigsho- 
spitalet, for såvel civile som militære fattige.2 
De militære fonde for land- og søetaten skulle 
forsørge alle mænd, kvinder og børn, som 
ikke, siden de var tilknyttet forsvaret, havde 
ernæret sig i to år ved en eller anden borgerlig 
næring. Og en kapital på 1200 rdl., som kon
gen havde betalt til Pesthuset for fattige garde
res og grenaderes enker og børn, overførtes til 
Krigshospitalskassen.3
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I Krigshospitalet indrettedes en kirke, som 
indviedes på dronning Sophie Magdalenes fød
selsdag 28. nov. 1734, der faldt sammen med 
første søndag i advent. (En kort redegørelse for 
kaldshistorien er givet i forbindelse med kirken 
i Christians Plejehus (s. 195)).

Med tiden overtog landetaten Krigshospita
let, og 1765 fungerede dette dels som hospital 
for frivillige og dels som tugthus for betlere, 
der opbragtes af byens fattigfogeder. Endvi
dere fandtes syv dårekister for afsindige af den 
militære etat. Antallet af lemmer varierede 
mellem 200 og 400, men under dyrtiden først i 
1760’erne fandtes ofte over 500 personer i stif
telsen.2

Som led i 1760’ernes hærreformer oprettedes 
ved kongelig resolution af 15. maj 1765 en stif

telse, Frederiks Plejehus, der skulle erstatte 
Krigshospitalet på Ladegården. Institutionen 
skulle foruden administrationen kunne optage 
160 invalider, 40 enker, 60 forældreløse drenge 
og 40 forældreløse piger. Der erhvervedes et 
fabriksanlæg i Store Kongensgade, som blev 
ombygget til formålet, og 1767 kunne stiftel
sen, der efter Frederik V.s. død skiftede navn 
til Christians Plejehus, rømme Ladegården, 
som blev solgt til Københavns magistrat. Den 
nyindrettede kirke i Store Kongensgade er be
skrevet s. 193f.

Komplekset blev herefter istandsat til brug 
for 5. Hans Hospital og Claudi Rossets stiftelse, 
som flyttede hertil fra Pesthuset (se dette) fre
dag 6. okt. 1769.

Selv om Ladegården var blevet nyopført

Fig. 104. Københavns omegn 1742 med Ladegården i billedets venstre side, S. Hans Hospital til højre. 
1600’rnes ydre befæstning kan følges fra stranden over vejforløbet forbi sejldugsfabrikken til Ladegårdsskan- 
sen (s. 127). Udsnit af Johann Friderich Meyers kort i Frederik V.s. Atlas. KglBibl. – The environs oft Copenha
gen 1742 with the Granary to the left, S.John’s Hospital to the right. The 17th century outer defence-works of 
Copenhagen can be followed from the shore, across the road past the sail-maker’s yard to the Granary defence work. Detail 
of Johann Friderich Meyer’s map in Frederik V’s Atlas.
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1751-55 og repareret før indflytningen, frem
sattes snart kritik af forholdene. I årene 1787- 
1805 klagedes vedholdende over bygningernes 
elendige tilstand, og der fremsattes flere forslag 
til opførelse af nye bygninger (se ndf.). Men 
efter de omfattende ødelæggelser i forbindelse 
med bombardementet af København i august 
1807, hvor englænderne havde et batteri ved 
Ladegården, erhvervede fattigvæsenet 11. juni 
1808 Bistrup gård ved Roskilde. Flytningen var 
dog først tilendebragt 1816, og den sidste guds
tjeneste afholdtes fastelavnssøndag dette år.

1822 indrettedes »Arbejdsanstalten på Ladegår
den«, fra l. nov. 1833 »Københavns Tvangs- og 
Arbejdsanstalt«, i komplekset.4 Efter en beske
den begyndelse voksede lemmernes antal vold
somt: fra ca. 250 i slutningen af 1820’rne over 
513 i 1853 til 916 i 1865, hvorefter belægningen 
atter mindskedes.5 For at kunne huse de mange 
lemmer og honorere de voksende krav til køk
kener, vaskehuse mm. udvidedes komplekset 
gentagne gange (se ndf.).

Sidst i 1880’erne fremsattes planer om opfø
relse af en ny anstalt, og et byggearbejde ind
ledtes på en grund mellem Guldbergsgade og 
Nørre Allé (arkitekt C. G. Tvede), men inden 
færdiggørelsen blev det besluttet at overdrage 
komplekset til Almindelig Hospital. Magistra
ten erhvervede i stedet et areal på Amagerfæl
led, hvor arbejdsanstalten Sundholm opførtes 
1905-08 (arkitekt Emil Jørgensen).

Det gamle domicil ved Ladegårdsåen blev 
definitivt forladt pr. l. juni 1908, og efter at 
have været udlejet til forskellige formål blev 
bygningerne nedrevet 1930. I dag er kvarteret 
helt ændret, og den eneste mindelse om Lade
gården er nogle træer på Herman Triers plads, 
der oprindelig blev plantet i institutionens 
have.

Mens Ladegårdens bygningshistorie er præ
get af kontinuitet, var den kirkelige betjening 
af lemmerne foranderlig. Der er gjort rede for 
Krigshospitalets kaldshistorie i forbindelse med 
Christians Plejehus (s. 195).

Lemmerne ved S. Hans Hospital blev betjent 
ved egen præst, der holdt de offentlige søn
dagsgudstjenesten. De daglige morgenbønner i

Fig. 105. Ladegårdens ruiner og det svenske batteri i 
skansen 1658 (s. 125). Udsnit af E. I. Dahlbergs og J. 
Le Pautres fremstilling af Carl X Gustavs belejring af 
København, efter Pufendorf: De rebus gestis Caroli 
X Gustavi. – The ruins of the Granary, and the Swedish 
gun battery in the defence works 1658. Detail of E. I. 
Dahlberg’s and J. Le Pautre’s representation of Carl X 
Gustavus’ siege of Copenhagen, after Pufendorf: De rebus 
gestis Caroli X Gustavi.

kirken og aftenbønner på stuerne blev derimod 
holdt af lemmer, lønnet henholdsvis af præsten 
og borgmester Johan Peter Suhrs legat.6 Præ
stekaldet bevaredes en tid efter flytningen til 
Bistrupgård, men blev 1833 forenet med Vor 
Frue og S. Jørgensbjerg kirker.7

Til Arbejdsanstalten knyttedes ved kancelli
skrivelse af 18. dec. 1834 en teologisk kandidat 
til at undervise de i anstalten anbragte børn og 
holde andagt for indlagte lemmer. 1835 blev 
han ordineret som kateket for at kunne forrette 
konfirmation og kommunion samt overtage 
den almindelige sjælesorg på Ladegården. Ved 
kongelig resolution af 21. nov. 1852 omdanne
des kateketembedet til et almindeligt præste
kald. Lønnen blev det pålagt Københavns 
kommune at udrede.8

Kirkegården blev anlagt nordøst for skansen (jfr. 
fig. 104), sandsynligvis allerede 1710, da
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Fig. 106-107. Krigshospitalet. 1:750. Forsvarets Bygningstjeneste. 106. Opmåling af hospitalets bygninger 
1748. Kirken ses indrettet i midtfløjen (N) (s. 129, 133). 107. S. C. Geddes projekt til ombygning af Krigsho
spitalet 1750. Det ældre kompleks er angivet ved en tynd streg (s. 129). – The Military Hospital. 106. Measured 
survey of the Military Hospital’s buildings 1748. The Chapel (N) is denoted in the central wing. 107. S. C. Gedde’s 
project for the rebuilding of the Military Hospital 1750. The earlier complex of buildings is signified by a thin line.
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komplekset blev taget i brug som kvæsthus, og 
senest 1711 under pestepidemien.9 Ved Lade
gårdens overdragelse til fattigvæsenet 1768 
krævedes bl.a., at fortifikationen stedse skulle 
forblive uforandret, og at kirkegården de føl
gende 10 år hverken blev oppløjet, opgravet 
eller bebygget.10 Det første krav blev ikke 
overholdt, da en opfyldning af Ladegårdsgra- 
ven indledtes i slutningen af 1700’rne og var 
vidt fremskredet 1843.11 Men kirkegården be
varedes al den tid, S. Hans hospital fandtes i 
Ladegården. Endnu 1907 omtaltes Arbejdsan
staltens blegeplads som den gamle kirkegård.9

Ladegårdens bygningshistorie. Som nævnt ovf. 
opførtes Ladegården i 1620’rne i skansen ved 
dæmningen mellem Peblingesøen og S. Jørgens 
sø (jfr. fig. 104), hvilket i dag omtrent svarer til 
et område afgrænset af gaderne: Åboulevarden, 
Rosenørns Allé, Worsaaesvej, Jakob Danne- 
færds vej. En nærmere redegørelse for det 
navnlig i 1800’rne meget omfattende kom
pleks’ indretning og bygningshistorie skal ikke 
forsøges, men enkelte hovedtræk må opridses.

Den ældste, kendte opmåling (fig. 106) viser 
Krigshospitalet før ombygningen 1748-55. Ne- 
derst (nord for hospitalet) løber Ladegårdsåen, 
og skråt til højre for broen, der fører over skan
segraven til hospitalet, ligger Krigshospitalets 
vagt (Corps de Garde), bygget på pæle i åen. I 
de fire fløje, som omslutter den uregelmæssige 
forgård, findes lejligheder for hospitalets be
tjente, magasiner og stalde, samt sygestuer, og 
i mellembygningen blev kirken indrettet 1734. 
Baggården kunne nås ad portgennemgange 
forbi kirken, og her lå væve- og spindestuerne 
samt vævemesterens lejlighed og de gamle og 
giftes sovesal.

1748-55 ombyggedes Ladegården efter teg
ninger af S. C. Gedde. Der skabtes et helt regel
mæssigt anlæg (fig. 107), men kompleksets dis
ponering forblev uændret. Blot øgedes antallet 
af senge og sovesale betragteligt i baggårdens 
bygninger.12

I oktober-november 1752 leveredes overslag 
til kirkefløjen og et stykke af nordøstlængen af: 
Gedde på 3985 rdl., Johan Magnus og Andreas 
Schur på 4071 rdl., samt Philip de Lange på

7600 rdl. Kontrakten blev givet Magnus og 
Schur, der skulle opføre bygningerne efter 
Geddes tegning (fig. 121).13 4. nov. 1753 ind
viedes den arkitektonisk set spartanske kirke.14

Den grundmurede kirkebygning var 40 alen 
lang, 16½ alen bred og 1 etage (5½ alen) høj 
(ca. 25 × 10,5 × 3,5 m) og havde tag af Flens- 
borgtegl. Under Københavns bombardement 
1807 led bygningerne skade, men det er ikke 
muligt at anslå omfanget. 1816 var udflytnin
gen til Bistrupgård så vidt fremskreden, at kan
celliet ansøgtes om tilladelse til at nedrive kir
ken. Den sidste gudstjeneste fandt sted faste
lavnssøndag, og otte dag senere begyndte ned
rivningen.14 De brugbare materialer blev ført 
til Bistrup, men da nedbrydningsomkostnin- 
gerne for de øvrige bygninger oversteg materi
aleværdien, blev disse efterladt.15

1822 overtog »Arbejdsanstalten på Ladegår
den« komplekset, og der iværksattes en højst 
nødvendig istandsættelse af den mindst forfald
ne længe,16 hvilket må have været havelængen, 
som 1807 tilføjedes en etage over den østre 
del.17

Arbejdsanstaltens indretning o. 1825 er 
kendt fra en opmåling,18 hvoraf det fremgår, at 
der fandtes en lille bedesal på ca. 13 × 15 alen 
(ca. 8 × 9,5 m) i tilknytning til direktionens 
værelser i den østre del af længen ud til vejen.

1839 stak lemmerne ild på bygningerne i 
protest mod planer om at adskille anstaltens 
mænd og kvinder ved at opføre et højt planke
værk tværs over gården.19 Skaderne blev ud
bedret, og 1848 deltes gården ved opførelsen af 
en ny tværbygning i tre etager samt tagetage. 
Tegninger leveredes af Jørgen Hansen Koch,20 
og i den del af bygningen, der vendte ud mod 
vejen, indrettedes et kapel (se ndf.), som blev 
indviet 23. juni 1850.20

Det er vanskeligt – og i denne sammenhæng 
ikke særlig relevant – at følge kompleksets 
bygningshistorie i årtierne frem til nedrivnin
gen i efteråret 1930. Her skal blot nævnes, at 
der 1858-59 opførtes en firlænget fattiggård i to 
etager på et areal øst for arbejdsanstalten.21

Danmarks Kirker, København 9
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Fig. 108. Andreas Kirkerups projekt til ombygning af S. Hans Hospital 1792 (s. 130). Kirke i midtfløjen. 1:750. 
KSA. – Andreas Kirkerup’s project for the rebuilding of S. John’s Hospital 1792. Chapel in the central wing.

PROJEKTER TIL ET NYT S. HANS 
HOSPITAL O. 1800 

1700’rnes slutning prægedes af en øget forståel
se for sindets sygdomme og de helbredelses
muligheder, der lå i at sørge for de rette omgi
velser og den rette pleje. 1789 blev der som 
emne til Akademiets guldmedaljeopgave i arki
tektur foreslået »et bekvemt hospital for 500 
vanvittige«. 1803 blev tanken genoptaget, idet 
forslaget nu gjaldt »en offentlig bygning for 
200 mere eller mindre vanvittige«. Ingen af dis
se forslag blev benyttet.22 Men de afspejler både 
tidens idealer og den diskussion, der netop før
tes omkring de overbelagte og stærkt forfaldne 
bygninger på Ladegården. Parallelt med flere 
forslag om flytning af S. Hans Hospital frem
kom således fire projekter til om- og nybyg
ning,23 hvoraf de to gjaldt anlæg, som skulle 
opføres i tilknytning til det eksisterende og kun

rumme sindssyge. Begge disse projekter var 
planlagt uden selvstændige kirkesale og har 
kun indirekte betydning som udtryk for, hvil
ken betydning samtiden tillagde de kirkelige 
handlinger.

1792 indleverede hofarkitekt Andreas Kirke
rup et projekt til en ombygning af de eksiste
rende bygninger (fig. 108). Det var udført i 
samråd med hospitalets inspektør J. B. Matzen 
og omfattede dels udvidelser i form af en ekstra 
etage på alle fire fløje samt en selvstændig ud
bygning mod syd, dels nyindretninger, så de 
sekundære funktioner blev forvist til periferien 
og fløjene forbeholdt funktionærerne samt de 
passende fordelte patienter. Den centralt belig
gende kirkebygning skulle afsondres fra de for
højede fløje for at skaffe mere luft i gården, 
have afvalmet tag og forsynes med en kuppel- 
klædt tagrytter til erstatning for den kassable
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klokkestol. Trods orienteringen øst-vest er al
tret i vest. I østenden er projekteret et material- 
rum samt en trappe til loftet, hvor en tørre
plads eller eventuelt en spisesal tænktes indret
tet. Kirkerups projekt havde endnu i oktober
1793 Danske Kancellis interesse, men var da 
afskrevet af såvel læger som bygningskyndige, 
som samstemmende fandt Ladegårdens belig
genhed usund og dens anlægstype uhensigts
mæssig.

27. nov. 1794 blev nedsat en hospitalskom- 
mission, hvor bl.a. Matzen, stadsfysikus K. E. 
Mangor og hofbygmester C. F. Harsdorff fik 
plads. Under forudsætning af hospitalets flyt
ning var det kommissionens opgave at tage 
stilling til, hvorvidt de uhelbredelige, de vene
riske og de sindssyge fortsat skulle holdes in
den for samme institution eller fordeles på se
parate afdelinger. Diskussionen omfattede både 
hensynet til patienterne og overvejelser over 
den fælles administration. Den fik derfor også 
konsekvenser for kirkebygningen. Kun en 
enkelt af kommissionens medlemmer gik ind 
for, at institutionen fortsat skulle have sin egen 
kirke, mens de øvrige fandt det urimeligt at 
belaste budgettet med en sådan indretning, 
som vel kun ville blive brugt af de ulægelige, 
og som i øvrigt var et tomt element i en oplyst 
tid, hvor det var den »sande Religion at beford
re de Fattiges Pleje«. Et par værelser til under
visningsbrug og ophold for en tilkaldepræst 
var nok. På grund af Københavns brand forelå 
resultatet af kommissionens overvejelser først 
1797. Det er konkretiseret i et projekt på to 
blade, som hverken har dato eller signatur, 
men påskrifter udført med Harsdorffs hånd. 
Tegningerne er givetvis identiske med den 
plan, Harsdorff ifølge kommissionsprotokol- 
len fremlagde 15. juni 1798. De findes kun 
kommenteret af Matzen, der fandt dem ypper
lige, men savnede sagkyndige udtalelser.

Harsdorffs projekt er nøje bundet til kommis
sionens ønsker, hvorefter patienterne skulle 
fordeles på tre forskellige bygninger, men ad
ministrationen forblive fælles. Planen omfatter 
en for- og to bagbygninger, alle med kælder, to 
etager og mansardtag. Bagbygningerne er an

bragt diagonalt i forhold til hovedbygningen, 
så der dannes et uregelmæssigt gårdsrum med 
symmetriakser vinkelret på hinanden. Hertil er 
føjet dårekister i en zigzagplan med gode udvi
delsesmuligheder. Hovedbygningen skulle 
indrettes til de ulægelige samt rumme arbejds
værelser og boliger til funktionærerne. Hertil 
kom de påkrævede værelser til undervisnings
brug og opholdssted for en præst. Kommissio
nens betænkning af 8. marts 1797 rummede in
gen ønsker om en bedesal. Men på Harsdorffs 
plan findes et rum i to etagers højde, placeret 
umiddelbart over gennemkørslen i hovedbyg
ningens midtakse og betegnet »Værelse til at 
holde Bön udi« (fig. 109). Salen er rektangulær 
med afskårne hjørner, som dels rummer trap
per fra gennemkørslen direkte op i kirken, dels 
er mærket »Opvarter«. Døre til de fire største 
lemmestuer giver de kronisk sengeliggende 
mulighed for at følge med i gudstjenesten. 
Harsdorffs beskrivelse af planen omfatter et 
galleri, beregnet for stiftelsens personale. Dette 
ses dog ikke på tegningen.

Harsdorffs og flere andre kommissionsmed
lemmers død medførte, at hosplsplanitaerne 
midlertidigt skrinlagdes. Da kommissionen 
med ændret sammensætning genoptog arbejdet 
1802, blev Harsdorffs projekt afvist, både fordi 
det var for dyrt, og fordi dispositionen med 
den pompøst anbragte bedesal og patientforde
lingen, som prioriterede de uhelbredelige frem
for de vanvittige og veneriske, ikke opfyldte 
tidens krav. Da mentalforsorgen var inde i en 
rivende udvikling, og da de sindssyge var de 
bedst betalende af S. Hans Hospitals patienter, 
vedtog kommissionen 1. maj, at Ladegårds- 
bygningerne skulle repareres til brug for vene
riske og uhelbredelige og udvides med en sær
lig afdeling for sindssyge. Oplysninger om de 
nyeste sindssygeanstalter i udlandet blev ind
hentet. S. Luke’s Hospital i London, grundlagt 
1751 og ombygget af George Dance 1782-86, 
samt Narrenturm i Wien, bygget af Isidor Ca- 
nevale i tilknytning til byens almindelige ho
spital 1784, havde særlig interesse. Herudover 
indkom oplysninger om hospitaler i Toledo, 
S. Petersborg, Lübeck og Brandenburg. Men

9*
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samtlige disse anstalter viste sig mere forbilled
lige i deres behandlingsform end i deres arki
tektur. Narrenturm kan dog have inspireret 
major, vicerådmand og medlem af hospitals- 
kommissionen Philip Lange til et cylindrisk 
sindssygeanstaltsprojekt, som han udarbejdede 
på samme tid, som henvendelserne til udlandet 
udgik.

Et projekt, der to år senere blev udført af et 
andet af kommissionens medlemmer, vice
borgmester Jens Bang, har større interesse, for
di Bang i dette arbejde har kombineret hensy
net til menneskets fysiske og psykiske behov på 
en måde, der skulle blive forbilledlig for bl.a. 
C. F. Hansen i forbindelse med sindssygehospi
talet i Slesvig. I Bangs projekt er kirkesalens 
åndelige og sociale funktion overtaget af for
samlingssale, en for hver gruppe af de efter

sygdomsgraden opdelte patienter. Dette pro
jekt blev godkendt. April 1805 forelå de endeli
ge tegninger med overslag, og året efter købtes 
byggegrunden, »Fuglevænget« bag Ladegår
den, samt de første byggematerialer. Anlægget 
er angivet på et kort over København, tegnet af 
A. C. Krebs og forbedret af G. N. Angelo 1806 
(fig. 122). Men da Ladegården 1807 ødelagdes i 
forbindelse med det engelske bombardement, 
blev byggearbejderne standset og aldrig genop
taget.

KRIGSHOSPITALETS KIRKER 1734-67

I lighed med Krigshospitalets øvrige længer var 
de to kirkefløje præget af spartansk enkelhed, 
og kirkesalenes eksistens fremhævedes på ingen 
måde i det ydre.

Fig. 109. C. F. Harsdorffs projekt til et nyt S. Hans Hospital 1797. 1. og 2. stokværk med bedesal. 1:600 
(s. 131). KSA. – C. F. Harsdorffs project for a new S. John’s Hospital 1797. First and second storey with prayer-room.



KIRKESAL I OG II·ALTERUDSTYR 133

Kirkesal I, (fig. 106), 1734-52, målte ca. 11,5 
× 18 m og var ligesom efterfølgeren indrettet i 
en nord-syd orienteret mellembygning, hvor 
gennemgange i hver ende skabte forbindelse 
mellem bygningskompleksets to gårdsrum. En 
lejlighed for præsten var indrettet i bygningens 
sydende, og herfra var direkte adgang til kirken 
ad en dør vest for altret. Menigheden havde 
adgang til det uregelmæsigt formede kirkerum 
fra den nordre portgennemgang og ad en dør, 
der fra forgården førte ind til den tværgående 
midtergang. Loftet blev båret af otte retkantede 
piller, og på gulvet fandtes 28 stolestader, op
stillet i fire blokke. Altret flankeredes af tre luk
kede stole. Den sekskantede døbefont var tilsy
neladende opstillet i kirkens nordvestre hjørne, 
mens prædikestolen muligvis fandtes midt i 
kirken, hvor der på fig. 106 er gengivet en sig
natur svarende til loftspillerne.

Kirkesal II, (fig. 110), 1753-67, var et regel
mæssigt rektangulært rum, ca. 9,5 × 22,5 m, 
som skønt det var smallere, alligevel havde en 
større gulvflade end kirkesal I, da præstens lej
lighed var flyttet til havefløjen. Indretningen 
var næsten identisk med den tidligere, blot var 
fonten flyttet til den midterste tværgang, hvor 
den var opstillet neden for prædikestolen, og 
antallet af lukkede stole var øget til syv, mens 
der fortsat fandtes 28 stolestader.

INVENTAR. Oversigt. I forbindelse med ombyg
ningen 1752-53 krævedes, at alter, prædikestol, de 
lukkede stole samt bænkene genanvendtes i den ny 
kirkesal.24 Det er derfor naturligt at behandle inven
taret fra de to kirkesale under et.

Det meste blev tilsyneladende overført til kirken i 
Store Kongensgade (jfr. s. 197). Der findes dog kun 
en liste over genstande, som blev afleveret i 1766.25 
Den vigtigste kilde til kirkens inventar er nogle hi
storiske optegnelser i S. Hans Hospitals kirkebog.14

†Alterklæder. 1734 anskaffedes et rødt alterklæ
de og en alterdug med brede kniplinger, som 
skænkedes af kommerceråd Kønnemans frue 
og præsteenke Hindsholm. 1761 anskaffedes 
nyt klæde til alter og prædikestol samt en tun
get alterdug.

Fig. 110. Krigshospitalets kirke II 1752. Udsnit af 
kopi svarende til fig. 107 (s. 133). RA. – The Military 
Hospital’s Chapel II 1752. Detail of the copy correspon
ding to fig. 107.

†Altertavle. 7. juni 1768 fandtes endnu et alter 
med balustre i kirken. Dette alter er rimeligvis 
identisk med det, som stiftelsens snedker, Jens 
Berg, gjorde, »som det nu er«, og som præsten 
lod forgylde i februar 1736.

†Altersølv, 1734. Kalk og disk vejende 44 lod 1 
kvint, lavet af guldsmed Borris med dato under 
diskens bund og kalkens fod.26

1867 erhvervede Garnisonssygehus kalken 
fra Finansministeriet,27 men dens senere skæb
ne er ukendt. En vinflaske, af kruset krystal 
med sølvkæde og -plade på korkproppen, blev 
foræret af inspektør Simon Smidt. 1766 over
ført til Store Kongensgade.

†Alterudstyr. 1734 blev et par små, tynde 
messingstager købt færdige, og 1747 skænke-
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Fig. 111. Udsnit af Kirkerups projekt (jfr. fig. 108). 
1:750. S. Hans Hospitals altertavle (s. 135) er mulig
vis skitseret. KSA. – Detail of Kirkerup’s project (cf. 
fig. 108). The altar-piece of S. John’s Hospital is possibly 
sketched in.

des fire rdl. til et par alterstager – muligvis til 
hjælp til anskaffelse af de to store messingstager, 
som 1766 overførtes til Store Kongensgade. 
Frk. Hoppe forærede 1734 et lille, forgyldt me
talkrucifiks, som ligeledes overførtes 1766 sam
men med en messehagel, af rødt, engelsk plys 
med brede guldgaloner.

†Knæfald ses angivet på grundplanen over 
kirke II. 1766 overførtes tre skamler, overtruk
ket med ruslæder, hvilke må have dannet knæ
faldet.

†Døbefonte. 1) 1734, forfærdiget af drejer Jo
han Klau, som boede på Ladegården det første 
år. Den drejede font fandtes endnu 1767 i Lade
gården. 2) 1759 skænkede kræmmersvend 
Erich Nyegaard en blå og hvid font, som »bæ
res af et træbillede«. Muligvis identisk med det

dåbsbækken med fod, som 1768 fandtes i Pleje
huset i Store Kongensgade.

†Dåbsfad af messing, foræret marts 1739 af 
kasserer Dahlen, overført til Store Kongens
gade.

En †prædikestol er angivet på fig. 110, men 
ellers vides intet om denne. Et ubrugeligt †time
glas fandtes endnu ved Ladegårdens overdra
gelse til magistraten 1769.

†Stolestader. 1767 fandtes 13 stole til instituti
onens betjente og 19 til lemmerne. I direktionens 
stol og skriftestolen var gardiner af grønt rask.

†Pengetavle af finér eller indlagt træ, med bøj
le og bjælde af sølv, var skænket af kongens 
forhenværende rejsebager, Povel Friderichsen i 
Borgergade. Overførtes 1766 til Store Kon
gensgade.

†Lysekrone af messing med 12 arme. Skænket 
af Ladegårdens første præst Nicolai Isenfeld, 
overførtes 1766 til Store Kongensgade sammen 
med to messing †lyseplader.

†Ligbåre blev 1766 overført til Store Kon
gensgade og omtales 1773 som ubrugelig alle
rede ved modtagelsen.28

S. HANS HOSPITALS KIRKE 
1769-1816

Indretning. I forbindelse med Ladegårdens 
istandsættelse forud for S. Hans Hospitals ind
flytning 1769 blev Krigshospitalets kirke II ny
indrettet. Hvad der rent faktisk ændredes, vi
des ikke, men tilsyneladende opstilledes en 
skillevæg i kirkens sydende bag altret med en 
døråbning på hver side, hvorved der skabtes et 
alterparti svarende til det hidtidige i Pesthuskir- 
ken (jfr. fig. 70, s. 85). I hvert fald skænkedes 
1789 et nyt sæt gardiner, som ophængtes for 
alterdørene.29

1816 nævnes, at »kirken var simpel, men lys, 
smuk, vel vedligeholdt og prydet med en del 
malerier«.14 Som et kuriosum – og et eksempel 
på, hvorledes kirken behandledes anderledes 
end resten af bygningskomplekset – kan næv
nes, at gulvene her blev strøet med hvidt sand, 
mens der ellers brugtes rødt.30
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INVENTAR. Oversigt. Det er ikke muligt med sik
kerhed at afgøre, hvilke inventargenstande der med
bragtes fra Pesthuset (s. 83f.), og hvilke der nyan
skaffedes. Ndf. omtales derfor alle kendte inventar
genstande, som vides at have været benyttet i 
S. Hans Hospitals kirke; blot undtages de ting, som 
med sikkerhed blev anskaffet til Pesthuset, f.eks. 
Claudi Rossets buste. Flertallet af de kendte genstan
de var skænket af apoteker Christoffer Günther i 
årene frem til 1790.

Meget gik til grunde 1807 i forbindelse med Kø
benhavns bombardement. Ifølge Henning August 
ødelagde englænderne inventar til en værdi af 22000 
rdl. i institutionen, ligesom de ruinerede en del af 
bygningerne.15 Altersølvet og en del mindre gen
stande blev dog reddet og flyttet til Bistrupgård ved 
Roskilde. Adskilligt er dog senere gået tabt.

†Alter. 1770 fandtes et firkantet, rødmalet alter
bord,31 rimeligvis af træ. Det var muligvis ble
vet stående fra Krigshospitalets tid, da Lade
gården blev overtaget med bl.a. de i kirken fo- 
refundne stole, prædikestol og alter.32

†Alterklæder. 1770 nævnes et nyt af rødt plys 
med gule snore om og et gammelt med sølv
frynser.31 1783 skænkede apoteker Günther et 
rødt fløjlsalterklæde med guldgaloner og bro
deri »In usum Ecclesia St. Johannes 1783« (Til 
brug for S. Johannes kirke 1783) samt en alter
dug af hollandsk lærred med kniplinger. 1786 
forærede Günther et nyt af grønt atlask med 
guldgalon.33

†Altertavle. Pesthusets altertavle, skænket 
1766 af Claudi Rosset (jfr. s. 86), blev sandsyn
ligvis genopstillet i den ny kirke.34 Dog i noget 
ændret skikkelse. Ifølge inventarieregnskabet 
for 1770 bestod altertavlen da af to perlekulør- 
malede og forgyldte piller ved hver side og en 
fordybning i midten, hvori der stod »et for
gyldt krucifiks, (og) ved hver side deraf et knæ
lende billede af træ og billedhuggerarbejde ... 
Oven over er anbragt C 7de, som holdes af to 
forgyldte engle, hvorover er en forgyldt og 
malet glorie«. Denne beskrivelse svarer, bort
set fra monogrammet og englene, nøje til det 
kendte billede af Pesthusets altertavle (fig. 70, 
s. 85).

På Kirkerups projekt 1792 er skitseret en al
tertavle (fig. 111), der påfaldende ligner såvel 
det 1768 afbildede Pesthusalter som 1770-be-

Fig. 112-113. *Altersølv. S. Hans hospital, Roskilde. 
NE fot. 1984. 112. Kalk 1817, af Nicolai Carstens 
(s. 136). 113. Oblatæske skænket af apoteker Chri
stoffer Günther 1781 (s. 136). – *Altar vessels. 112. 
Chalice 1817 by Nicolai Carstens. 113. Wafer box dona
ted by the apothecary Christoffer Günther 1781.
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Fig. 114. *Dåbskande af tin, udført 1782 af Erich 
Lundberg (s. 137). S. Hans Hospital, Roskilde. NE 
fot. 1984. – *Baptismal ewer of pewter by Erich Lund
berg 1782.

skrivelsen. Eneste væsentlige afvigelse er den 
ubrudte gesims, som netop kan have været et 
led i topstykkets ændring ved tilføjelse af det 
kongelige monogram.

Fig. 115. *Dåbsfad af tin, 1781 af Johan Grønnander 
(s. 137). S. Hans Hospital, Roskilde. NE fot. 1984. – *Baptismal dish of pewter by Johan Grønnander 1781.

*Kalk, (fig. 112), 1817, 28 cm høj. Cirkulær 
fod, stor buklet knop mellem indknebne skaft
led og svejfet bæger med indprikket bånd og 
inskription: »Denne Kalck og Desck hafuer den 
Tydscke Meenighed Till St. Peders Kircke I 
Kiøbenhafn til guds ære og Pest-Huusets Tarf 
Foræret Anno 1695«, med kursiv. Indskriften 
er overført fra Pesthusets gamle kalk, hvis 
mundingsrand har haft samme tvm., da den 
tilsvarende disk passer nøjagtigt (jfr. s. 86).

Fire stempler på standkanten: mestermærke 
(Bøje I, 1979, 798) for Nicolai Carstens, Kø- 
benhavnsmærke 1817, guardeinmærke for Fre
derik Fabritius og månedsmærke fiskene. Nu i 
S. Hans Hospital, Roskilde.

1770 nævnes et †berettelsessæt, vejende 17 lod 
3 kvint,31 og 1781 omtales en gammel kobber
kalk og til altret et bæger, hvilket sidste kassere
des 1796.33

†Kalkklæde, af rødt fløjl, fandtes 1770.31

*Oblatæske, (fig. 113), skænket 1781 af apo
teker Günther. Den ovale sølvæske måler 12,3 
× 9 cm og er 5 cm høj. Det hvælvede låg bærer 
inskriptionen: »Memoriam fecit mirabilium 
suorum misericors et miserator Dominus Ps. 
CXI Anno Domini MDCCLXXXI« (Han har 
sørget for, at hans undere mindes, nådig og 
barmhjertig er Herren Sl. 111 [v. 4] Det Her
rens år 1781), med graveret kursiv. Under bun
den indprikket »C. G. [for Christoffer Gün
ther?] 12 l[od] 1 ort«. Nu i S. Hans Hospital, 
Roskilde.

†Oblatæsker. Foruden en lille æske, vejende 1 
ort 27/8 lod, der ligeledes var skænket af Gün
ther 1781, nævnes dette år et tinfad til oblater.33

†Alterstager, af messing, nævnt 1781.33 Apo
teker Günther holdt kirken med røgelse og al
terlys, og efter hans død afslog magistraten 
1793 at anskaffe ny lys. De gamle kunne bruges 
et år endnu – og i øvrigt var brug af alterlys 
»efter rygtets sigende« afskaffet i nogle andre 
kirker, bl.a. Christiansborg slotskirke (jfr. Vaj
senhuset s. 118).35 Stagerne blev røvet 1807 i 
forbindelse med englændernes ødelæggelser på 
Ladegården.36

†Krucifiks, skænket 1782 af apoteker Günther 
og gjort i Italien, stilledes på altret.33
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†Messehagel, af rødt taft med sølvkniplinger 
om, nævnt 1770.31

†Alterskrankens form kendes ikke, blot næv
nes et galleri omkring altret af træ med malede, 
drejede piller.

†Døbefont? En sådan nævnes ikke i arkiva
lierne, og dåbsfadet kan have været stillet på et 
bord under dåbshandlingerne.

*Dåbsfad, (fig. 115), 1781 35,5 cm i tvm. Af 
engelsk tin, skænket af apoteker Günther.33 Fa
dets svejfede kant rejser sig med en riflet, profi
leret fortykkelse over fanen, der bærer følgende 
indskrift med fordybede versaler: »In usum Ec- 
lesiæ Nosocomii d: (sic) Ioan(n)is A(nno) d(o- 
mini) 1781, Quicunque Baptizati estis Chri
stum Induistis« (Til hr. Johannes(?) hospitals- 
kirkes brug, det Herrens år 1781, Alle I, som 
er blevet døbt, er blevet iført Kristus (Gal. 3, 
27)).

Under bunden tre stempler for Johan Grøn
nander: to engelstempler og et Københavns- 
stempel.37 Nu i S. Hans Hospital, Roskilde.

*Dabskande, (fig. 114), 1782, 17 cm høj (eks
klusiv gæk). Af engelsk tin, skænket af Gün
ther.33 Den cylindriske skænkekande har skarp
kantet, svajet næbtud, fladt låg med løvegæk 
og enkel S-hank. På korpus indskriften: »Qvi 
Crediderit et Baptizatus fuerit salvabitur A(n- 
no) D(omini) MDCCLXXXII« (Den, som 
tror og bliver døbt, skal blive frelst (Mark. 16, 
16), det Herrens år 1782), med versaler.

Under låget tre stempler for Erich Lundberg: 
to engelstempler og et Københavnsstempel,38 
samt et stemplet skriftbånd: »Kiøbenhavn«.39 
Nu i S. Hans Hospital, Roskilde.

†Prædikestol, prydet med billedhuggerarbejde 
og malet med perlekulør, er nævnt 1770 lige
som en bogstol og en himmel, hvor i midten var 
en forgyldt due af træ.31 Rimeligvis medbragt 
fra Pesthuset (se dog †alter).

1773 skænkedes en rød fløjiskappe til prædi
kestolen, som i forvejen havde en grøn.30 1 796 
kasseredes det grønne klæde om prædikestolen 
samt timeglasset.33

†Stolestader. 1770 var opstillet 18 lange, faste 
bænke (jfr. †alter), samt syv lange og otte kor
te, løse bænke.31

Fig. 116. *Claudi Rosset. Olie på lærred o. 1730 
(s. 138). S. Hans Hospital, Roskilde. NE fot. 1984. – *Claudi Rosset. Oilpainting on canvas c. 1730.
†Lukkede stole. 1770 nævnes: En for direktio

nen, 10 med drejede piller på dørene, samt end
nu to. Det var rimeligvis disse stole, der 1781 
havde 16 gardiner af grønt rask.40

†Skriftestol, med bord og lænestol nævnes 
1770,31 ligesom en degnestol. Begge beskrives 

1781 som lukkede.33 Skriftestolen var det ene
ste inventarstykke, som ikke flyttedes til Bi
strup gård.41

Malet †skrin til at forvare kirkeornamenterne 
i nævnes 1781.33

†Pengetavler: 1) En omgangstavle nævnes 
1781.33 2) 1787, fattigbøsse af egetræ med grå 

marmormaling og forgyldte sirater, forsynet 
med to låse og inskription: »Giv den hungrige 
af dit Brød og den Nøgne af dine Klæder, giv 
Almisse af alt det du haver tilovers og dit Øje 
fortryder ikke naar du giver Almisse«. Skænket 
af inspektør Matzen.33

†Salmenummertavler. 1781 omtales fire nye 
nummertavler til at skrive på.33 Disse overfør

tes 1797 til sygestuerne som mandtalstavler.
†Skrifttavle. 1781 nævnes to inskriptionstav-
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Fig. 117. Ladegårdens facade til Åboulevarden o. 1900. Kirkesalen fandtes bag de fire store vinduer i tværbyg
ningens gavl (s. 139). Ældre fot. i Københavns Bymuseum. – The Granary facade overlooking Aboulevarden 
c. 1900. The four large windows in the gable of the transverse building mark the Chapel.

ler. Den ene må være den under Pesthuset om
talte, endnu bevarede tavle (s. 87). Den anden 
var sandsynligvis en donatortavle: »Til Hielp at 
drage op isteden for det gamle, / Et Pesthuus 
nyt og stærkt, man haver kundet samle / Fra 
skiulte Givere de Gaver, som her staae / Paa 
Tavlen aabenlyst; Gid Flere følge maa«. På tav
len, der var opsat af inspektør Hempel, var 
endvidere anført datoen for donationen, og un
der hvilket navn eller mærke gaven var givet.42

* Maleri, (fig. 116), 77 × 63 cm, olie på lær
red. 1781 nævnes, at Claudi Rossets malede 
portræt, i forgyldt ramme, fandtes i kirken.33 
Dette maleri må være identisk med et, der i dag 
findes på S. Hans Hospital, Roskilde.

Rosset (1687-1767), der er vist en face mod 
højre, er klædt i rød vest og frakke med mes
singknapper og bærer hvidt halsbind og grå al
longeparyk. Kroppen er omgivet af en bølgen
de, rød kappe, og brystbilledet er fremstillet på 
sortblå baggrund i en oval, brun indfatning. 
Efter dragten og den portrætteredes ungdom
melige fremtoning at dømme er billedet malet
o. 1730 og først senere skænket til kirken.

†Malerier: Apoteker Günther skænkede en

række billeder til kirken, og 1821 fandtes, for
uden Rossets portræt, fem store og 13 min
dre.41 Alle vistnok oliemalerier i forgyldte ram
mer. 1780 fandtes: 1) Jesu indtog i Jerusalem og
2) Korsegangen. 1781 skænkedes 3) »Abraham 
beværtende englene«; 1784 gav han et stort, fir
kantet stykke forestillende 4) »Enkens søn fra 
Nain, som bliver opvagt (sic) af graven«, samt
13 små aflange, malede stykker, som er Kristus 
og de 12 apostle.33 Motivet for det femte store 
billede er ukendt.

†Klokker. 1) 1781 nævnes en lille og en stor. 
Den store vejede 36 lispd(?), og var skænket af 
klokkestøber Troschell 1778.33 2) 1789 skænke
de apoteker Günther en klokke på 208 pd. med 
inskription: »Anno Domino 1789 in Vigil Jo
hannis Baptista hanc campanam Templo St. Jo
hannis dicavit Christophorus Günther. Ev. 3.
1. v. 2 et 3.« (Det Herrens år 1789 på Johannes 
Døbers aften indviede Christoffer Günther 
denne klokke til S. Johannes kirke ...).33 
Skriftstedet kan ikke identificeres.

†Klokkestol. 1781 omtales en brunmalet klok
kestol med tag i gården, hvori der hang en stor 
og en lille klokke.33 1 789 karakteriseredes den
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som rådden i forbindelse med et fremsat ønske 
om at anskaffe en ny, hvor den dette år skæn
kede klokke kunne få plads ved siden af den 
gamle.43

ARBEJDSANSTALTENS KIRKE 1850-1908

Indretning. En kirkesal var planlagt i den 1848 
opførte tværbygning, men blev først indviet 
23. juni 1850.20 Gulvfladen målte ca. 11 × 12 
m,44 og loftshøjden var ca. 5,5 m,45 da kirken 
udfyldte såvel 1. som 2. sal i bygningens nordre 
ende. Rummet fik hovedsagelig lys fra fire sto
re vinduer i bygningens gavl ud til vejen (jfr. 
fig. 117). I tværbygningens langmure fandtes et 
tilsvarende stort vindue i hver side, som gav lys 
til kirken. Bygningens øvrige vinduer til går
dene var små. Bortset fra denne forskel i vin
duernes dimensioner var kirken ikke markeret i 
eksteriøret.

Et prædikestolsalter var placeret i nord mel
lem gavlens midterste vinduer (jfr. fig. 120), og 
her overfor fandtes hovedindgangens dobbelte 
fløjdør. Endvidere fandtes mindre døre fra væ
vebygningen til såvel gulvet som til pulpituret, 
der båret af fire retkantede søjler løb langs de 
tre vægge. I kirkens nordende fandtes et lavt 
podium. På dette stod to store kandelabre, og 
herfra førte to trin op til selve alterpodiet, der 
mod salen afgrænsedes af en buet alterskranke.

INVENTAR. Oversigt. Kirkesalens indre var mulig
vis tegnet af Jørgen Hansen Koch, der stod for byg
ningens opførelse,20 men på nær alterkalk og penge
bøsse er kirkens inventar tilsyneladende forsvundet. 
Da der ikke kendes inventarier eller lignende, bliver 
nogle billeder derfor hovedkilder til vort kendskab 
til de forskellige stykkers udseende. Vigtigst er et 
oliemaleri (1905) af J. N. Tillitze (fig. 120), men et 
fotografi fra 1911 af børneasylet i Ladegården 
(fig. 125) og nogle fotografier taget forud for nedriv
ningen 1930 belyser også detaljer.46

l.juni 1908 forlod Arbejdsanstalten Ladegården, 
men forud for denne dato var gået en etapevis røm
ning af komplekset. I den forbindelse blev muligvis

Fig. 118. *Kalk, skænket 1607 af Nikolaj Schwabe til 
S. Nikolaj kirke (s. 139). Sundholm. LL fot. 1984. – *Chalice donated to S. Nicholas’ Church by Nikolaj 
Schwabe in 1607.

oprettet en »interimskirke« (fig. 123), hvor bl.a. kir
kesalens store kandelabre måske benyttedes en over
gang. Hvis prædikestolen og alterskranken, som er 
afbildet på fig. 123, oprindelig har stået i kirkesalen, 
er de senere flyttet tilbage, da de fandtes på plads ved 
nedrivningen 1930.

*Kalk, (fig. 118), skænket 1607 af møntmester 
Nikolaj Schwabe til S. Nikolaj kirke (jfr. DK. 
Kbh. By. 1, s. 530). Kalken er 21 cm høj, me
get svær i godset, forgyldt. Den cirkulære fod 
har kraftig, næsten lidt hvælvet fodplade, hvor
over kvartrundstav. Skaftet er cylinderformet 
med profilringe ved overgangene mellem fod, 
knop og bæger. På knoppen sidder støbte, på- 
loddede renæssanceversaler: »IHS« og CHS« 
(for Christus?) adskilt af to støbte rosetter. På 
foden graveret versalindskrift i to linier: »Ex 
mvnere Nicolai Schvab R(egis) M(ajestatis) 
monetarii qvo IV die aprilis anni Christi 
M:DCVII / ecclesiam D: (sic.) Nicolai Hafni- 
ensivm cohonestavit« (Af kgl. majestæts mønt
mester Nikolaj Schwabes gave, hvormed han 
4. april det Kristi år 1607 udsmykkede hr.(!)
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Nikolaj kirke i København). Ved indskriftens 
begyndelse er graveret et treblad (jfr. fig. 124), 
møntmesterens mærke. På fodpladen et uiden
tificeret mestermærke (Bøje III, 1982, 8024).

Dette stempel henførtes tidligere til den kø
benhavnske mester Mads (Matthis) Clausen, 
men denne tilskrivning er nu opgivet.47 
Spørgsmålet om stemplets identitet er sidst be
rørt af Fritze Lindahl, der fremkommer med 
den hypotese, at MH står for M(athias) 
H(afniæ).48

Den tilhørende *disk, tvm. 15,5 cm, er for
gyldt på begge sider. I bunden og på fanen er 
graveret i alt fem cirkelkors. Sættet opbevares i 
et * futteral fra 1733. Det er læderbetrukket og 
foret med ruskind. Der er borter af stemplet 
kroneornament og »på foden« stemplet årstal 
1733. Alle tre dele er nu på Sundholm.

*Pengebøsse, (fig. 119), 1700’rne, af messing, 
ca. 21,5 cm høj. Den cylinderformede bøsse

Fig. 119. *Pengebøsse fra 1700’rne (s. 140). Køben
havns Bymuseum. Ole Woldbye fot. 1984. – *Alms- 
box from the 1700s.

har et hvælvet, hængslet låg med tre beslag til 
hængelåse og en pengetragt, der ligeledes er 
forsynet med et hængslet låg, udstyret med et 
låsebeslag. Hanken er tilsyneladende fornyet. 
På korpus versalindskriften: »Hospitales Kir- 
cke Bösse«. Ifølge oplysninger i Bymuseet, 
hvor pengebøssen nu befinder sig (uden inv. 
nr.), skulle den være benyttet i Ladegårdens 
kirke, men indskriften antyder, at den oprinde
lig blev anskaffet til brug i et hospital.

†Harmonium fandtes 1898 på pulpituret.49 
Muligvis identisk med det på fig. 123 gen
givne.

KILDER OG HENVISNINGER 

KRIGSHOSPITALET
RA. Landetaten: Tillæg til Landetatens-arkiv. Landmili- 
tæretatens pensionskasse og Krigshospitalskassen – 1851. 
Kongelige ordrer og resolutioner 1682-1786. – Gene- 
ralkrigsdirektoriet. Generalitets- og Kommissariatskolle- 
giet 1767-89. Krigshospitals-, enke og pensionskasserne 
1745-96. Journal 1751-96.

Tegninger. Forsvarets Bygningstjeneste: Fem tegnin
ger af Ladegården. Bl.a. en opmåling før ombygnin
gen 1748, S. C. Geddes grundrids o. 1750 og sam
mes tegninger til kirkefløj mm. af 31. okt. 1752 (ko
pi heraf i Kongelige ordrer og resolutioner, jfr. 
ovf.). Endvidere et urealiseret projekt o. 1750, 
usigneret og udateret.

S. HANS HOSPITAL
RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Fattig- og forsørgelses- 
anstalter, stiftelser og legater: Claudi Rossets stiftelse 
1767-1805. – S. Hans Hospital 1781-1800.

KSA. S. Hans Hospital. Ældre fortegnelse over 
dokumenter. – Hospitalets ledelse og virksomhed 
1781-1821. – Hospitalets bygninger 1769-1821. – Kommissionen for S. Hans Hospitals nye bygninger 
1794-1804, protokol. – Kommissionen for S. Hans 
Hospitals nye bygninger 1792-1808, dokumenter. – Dokumenter vedk. kommissionen for bygningernes 
indretning 1816-30. – Indkomne sager 1796-1857. – Diverse 1798-1858. – Referatprotokol 1808-13.
Tegninger. KSA, Kort- og Tegningssamlingen, VI D: 
Projekt 1792, fire tegninger »projecteret og Teignet i 
april 1792 af Kirkerup«. Opstalter og snit, samt eta

geplaner. – Projekt 1795, to tegninger uden dato el
ler signatur. På lægget »Harsdorff 1795«. Dels plan 
af hele kompleksets underste etage, m. facader og 
snit, samt generalplan over beliggenheden, dels plan 
af kælder, anden og tredie etage af bygningerne for 
ulægelige og veneriske, samt anden etage af bygnin
gen for de afsindige. – IX Udland: i S. Hans Hospital



Fig. 120. Arbejdsanstaltens kirkesal på Ladegården, indviet 23. juni 1850. Oliemaleri af J. N. Tillitze 1905. 
(s. 139). Øregaard Museum. – The Workhouse Chapel in the Granary, consecrated 23rd june 1850. Oilpainting by 

J. N. Tillitze 1905.
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Fig. 121. Ladegårdsskansen med Krigshospitalets kirkefløj af S. C. Gedde, dateret 31. okt. 1752 (s. 133, 140). 
1:450. Forsvarets Bygningstjeneste. – The Granary entrenchment with the Military Hospital’s Chapel wing by 
S. C. Gedde, dated 31st October 1752.

pk. 5: Snit og plan af fløj for afsindige i S. Peters
borg, mærket Kirkerup 1798, samt opstalter og plan 
af sindssygehospital i Lübeck, mærket Johann Tobias 
Berndt, Maur-Meisters zu Lübeck.

Kunstakademiets Bibliotek. Projekt 1804, fem teg
ninger signeret Bang: Plan til kælder, til stueetage, 
til 2. og 3. etage, snit samt opstalter af gården, og 
facade af hovedbygningen set fra gaden.
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NM2. Projekt 1802, fem tegninger signeret Philip 
Lange og mærket Plan 1-5: generalplan, kælder og 
opstalt af gård, stueetage og opstalt af facade, 2. eta
ge, samt tagetage.

ARBEJDSANSTALTEN
KSA. Ladegårdens arkiv: Diverse forhold vedr. Lade
gården 1862-1907. – Referatprotokol 1849-51. – Møbler mm. 1873-79. – Kassebog 1849.
Tegninger. Kunstakademiets Bibliotek. Opmåling af 

T. Pullich 1914.
NM2. To etageplaner af Ladegården o. 1825, 

usignerede.
Litteratur. Der findes ingen særskilt redegørelse for 

Ladegårdens bygningshistorie, men emnet berøres 
ofte i den omfattende litt. om stedet og de forskellige 
institutioner. Blandt de benyttede værker kan næv
nes: Fr. Olsen: Ladegaarden udenfor Nørreport i 
Kjøbenhavn og dens Kirke, i HistMeddKbh. 3. rk. I, 
1934-35, s. 129-46. – J. With-Jensen: Nogle histori
ske Oplysninger om Statsradiofoniens Byggegrund 
ved den gamle Ladegård, i HistMeddKbh. 3. rk. III, 
1939, s. 252-65. – Gordon Norrie: Militære sygestu
er i midten af 18. årh., i HistMeddKbh. 4. rk. V, 
1957, s. 265-300. – samme: Militære børneskoler i 
København, i HistMeddKbh. 1966, s. 22-80. – Poul 
Strømstad: Søerne Sortedamsø, Peblingesøen, Sankt 
Jørgens sø, 1966, navnlig s. 26-30 og 75-81. – Harald 
Jørgensen: Fra Arbejdsanstalt til Forsorgshjem. 
Træk af den offentlige forsorgs udvikling i Køben
havn igennem de sidste 150 år, 1972. – Barbara Za
lewski: Det hårde kors af vanvittighed, i Hist
MeddKbh. 1984, s. 21-60.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvund

ne kirker i almindelighed s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask, Ulla Kjær (projekter til 

nyt hospital o. 1800) og Marie-Louise Jørgensen 
(kalken s. 139f). Redaktionen afsluttet juni 1985.
1 Den historiske indledning bygger hovedsagelig på 

de under litteratur anførte værker.
2 HofmFund. X, 1765 s. 224f.
3 RA. DaKanc. Sjællandske Tegneiser 8. maj 1733.
4 Den følgende historiske indledning bygger hoved
sagelig på Harald Jørgensen: Fra Arbejdsanstalt til 
Forsorgshjem, 1972.
5 Blandt de 916 lemmer 1865 var kun 17 indsat i 
tvangsarbejdsanstalten. Denne var egentlig beregnet 
som forvandlingsstraf for fem dages idømt fængsels
straf på vand og brød eller simpelt fængsel til en 
måneds tvangsarbejde – typiske straffe for betleri og 
løsgængeri – men benyttedes senere over for lem
mer, som forbrød sig alvorligt mod de disciplinære 
bestemmelser i fattigvæsenets institutioner.
6 J. B. Matzens Efterretning om S. Hans Hospital og

Fig. 122. Københavns omegn 1806. Foruden S. Hans 
Hospital ses det af Bang projekterede hospital for 
gale og afsindige (s. 132). Udsnit af kort tegnet af 
A. C. Krebs, forbedret af G. N. Angelo 1806. KSA. – The environs of Copenhagen 1806. Apart from 
S..John’s Hospital can be seen the lunatic asylum designet 
by Jens Bang. Detail of map drawn by A. C. Krebs, 
revised by G. N. Angelo 1806.
Claudi Rossets Stiftelser. 1791. KglBibl. Uldalls 

saml. 4° 468.
7 Wiberg: Præstehist. II, 177.
8 Jørgensen (note 4), s. 51 f
9 J. With-Jensen: Nogle historiske Oplysninger om 
Statsradiofoniens Byggegrund ved den gamle Lade
gård, i HistMeddKbh. 3. rk. III, 1939, s. 258.
10 Hospitalets bygninger. 1769-1821.
11 With-Jensen (note 9), s. 262.
12 Ifølge en tegning i Forsvarets Bygningstjeneste 
blev dog fremsat et alternativt forslag uden midt
bygning. En kirkesal tænktes indrettet – med prædi
kestolsalter og pladser til 186 voksne – på loftet over 
længen langs åen.
13 Krigshospitalskassen: Ordre og resolutioner 1682- 
1786.
14 LASjæll. Københavnske kirkebøger. Sogn 85, 
S. Hans Hospital 1769-1816.
15 Beretning om nedbrydningen 1818-20, i Hospita
lets bygninger.
16 Jørgensen (note 4), s. 36.
17 Penia 1807, s. 86.
18 I NM2.
19 Jørgensen (note 4), s. 53.
20 KSA: Fattigvæsenets sekretariats referats proto
kol: 10. maj 1848.
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Fig. 123. Antagelig en 
»interimskirke« indret
tet i Ladegården i for
bindelse med Arbejds
anstaltens rømning af 
komplekset 1908 (s. 139). 
Oliemaleri af J. N. Til- 
litze. Øregaard Muse
um. – Presumably a »tem
porary chapel« arranged in 
the Granary when the 
Workhouse evacuated the 
premises 1908. Oilpaint- 
ing by J. N. Tillitze.

21 Jørgensen (note 4), s. 64.
22 E. Salling: Akademiets Guldmedaljekonkurrencer 
1755-1857, 1975, s. 75 og 82.
23 Kildematerialet til disse projekter er dels arkiva
lierne for S. Hans Hospitals nye bygninger 1794- 
1808, dels tegninger på Kunstakademiet, NM2 og 
KSA., jfr. kilder og henvisninger. Forslagene er be
handlet af Christine Stevenson: St. Hans Hospital. 
Plans for reaccommodating lunatics at St. Hans Ho
spital, 1794-1808, i Architectura 8, 1986, s. 82f.
24 Kongelige ordrer og resolutioner 8. dec. 1752.

Fig. 124. Detalje af kalk. Inskription med graveret 
treblad. LL fot. 1984. – Detail of the chalice. Inscription 
with engraved trefoil.

25 RA. Forsvarets Arkiver. Christians Plejehus, 
rgsk. 1765-81.
26 Da kalken ikke er bevaret, kan det ikke afgøres 
om det var Andreas eller Jacob Samuel Borris, der 
var mester for kalken. Jfr. Bøje I, 1979, s. 103f og 
125.
27 Gordon Norrie: Københavns Garnisonssygehus 
1818-1918, 1918, s. 246.
28 RA. Forsvarets Arkiver. Christians Plejehus. Kor
respondancebog.
29 Hospitalets ledelse og virksomhed.
30 Rgsk. 1781.
31 Inventariergsk., i KSA.: Fattigvæsenet: Dok. 
vedr. Alm. Hospital, Abel Cathrines Stiftelse og 
Bleggården mm.
32 Skøde af 8. nov. 1768, i Hospitalets bygninger.
33 Rgsk.
34 Det kan ikke udelukkes, at der opstilledes en ny. 
Men Pesthusets altertavle var kun få år gammel og 
tilmed en gave, så den fattige, gavebevidste institu
tion har næppe kasseret en duelig tavle. Christian 
VII.s monogram udelukker, at tavlen tidligere har
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Fig. 125. Arbejdsanstal
tens tidligere kirkesal, 
1911 benyttet som bør- 
neasyl (s. 139). Avisud
klip i Københavns By
museum. – The former 
Workhouse Chapel, used 
as an orphanage 1911.

tilhørt Krigshospitalet, da denne institution næppe 
har anskaffet en tavle efter 1766.
35 Skrivelser fra præsten til magistraten 16. maj og 
fra Matzen 29. maj 1793, i Hospitalets ledelse og 
virksomhed.
36 Tilføjelse på skrivelse fra fattigvæsenets direktion 
til inspektør Ament 26. febr. 1816, i Hospitalets le
delse og virksomhed.
37 Svarende til det store fot. s. 44 i Danske tin
mærker.
38 Svarende til fot. nederst tv. s. 43 i Danske tin
mærker.
39 Som Hans Michelsen Sperlings, Danske tinmær
ker, s. 46.
40 Rgsk. I rgsk. 1797 noteredes, at der aldrig havde 
været mere end 12 lukkede stole.
41 Inventarium 1821, i Hospitalets ledelse og virk
somhed.
42 Tavlen omtales, og teksten citeres hos Jonge: Kbh. 
Beskriv. I, 333 og i Adresseavisen for 6. okt. 1769. 
At initiativet var Hempels, fremgår af Konventhu
sets kopibog under 1771. Jfr. Sven Rask: Inspektør, 
velgører og kirke – noget om pesthuset i København 
o. 1750, i NMArb. 1985, s. 184-93.

43 Brev fra Matzen til Magistraten 17. aug. 1789, i 
Hospitalets ledelse og virksomhed.
44 Ifølge Pullichs opmåling 1914.
45 Ifølge A. C. Østs beskrivelse af Ladegården 1898 (i 
Diverse forhold vedr. Ladegården 1862-1907.), var 
loftshøjden på 1. sal 4¼ og på 2. sal 4 alen, hvilket 
med tillæg af etageadskillelsen må svare til ca. 5,5 m.
46 I Københavns Bymuseum findes en stor samling 
fotografier af Ladegårdskomplekset, bl.a. nedriv- 
ningsbillederne.
47 Bøje I, 1979, s. 83.
48 Fritze Lindahl: En københavnerkande, i NMArb. 
1982, s. 103-17. Foruden de her nævnte genstande 
stemplet MH skal påpeges sygekalkene i Stokkemar- 
ke (DK. Maribo s. 460) og Øde Førslev (DK. Sorø 
s. 537). Tilskrivningen til Mads Clausen går tilbage 
til Jørgen Olrik: Danske Guldsmedes Mærker, 1919, 
og er senere gentaget af Bering Liisberg i Christian 
den Fjerde og Guldsmedene, 1929; også Erik Lassen 
(Dansk Sølv, 1964) omtaler københavnerkanden 
med stemplet MH. Her synes dog at være sket en 
sammenblanding med Mathias Hielm.
49 Som note 45, samt Organist- og Kantorembeder
ne, 1. udg. 1906, s. 18.
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THE GRANARY

KIRKERNE I LADEGÅRDEN

When the defence-works of Copenhagen were 
enlarged in the 1620s, the Royal Granary 
(Ladegården) was built amid one of the for
ward entrenchments (cf. fig. 104). The Granary 
ceased to operate as such fairly soon, but its 
name remained and was used by the different 
institutions which were housed there in the 
centuries to follow: The Military Hospital 
(1733-67), was a foundation for discharged sol
diers of small means and their families (this 
foundation continued under the name Chri
stian’s Hospital: see p. 200); S. John’s Hospital 
(1769-1816) moved to the Granary from the 
Pest-House (see p. 88) and took in an increasing 
number of the insane; the Workhouse (1822- 
1908) functioned as poorhouse and house of 
correction. In view of their shared locality, the 
chapels of these institutions are described con
secutively, whereas the other buildings will not 
be taken up although the purposes to which 
some of them were put remained unchanged to 
a greater degree than the respective chapels.

The Military Hospital, Chapel I (fig. 106), 
consecrated 28th November 1734, was ar
ranged in an intermediary building oriented 
north/south; the altar was placed at the south 
end. The whole Granary complex was rebuilt 
1748-55 after drawings by S. C. Gedde (cf. 
fig. 107). In connection with this Chapel II 
(fig. 121) at the Military Hospital was built, 
consecrated on 4th November 1753, it was 
slightly larger than its predecessor.

S.John’s Hospital Chapel was installed in 1769 
in this building, and unlikely to have been

much altered. On the other hand, all the fit
tings were evidently replaced, yet little is 
known about the interior. A number of items 
were presented to it by the institution’s 
apothecary, Christoffer Günther, including a 
*wafer box (fig. 113), *baptismal dish 
(fig. 115) and *ewer (fig. 113). About 1800 a 
series of proposals for the rebuilding of S. John’s 
Hospital were submitted. The Court architect, 
Andreas Kirkerup’s project of 1792 included a 
free-standing church in the middle of the court
yard (figs. 108 and 111). In 1798, the inspector 
of works to the Court, C. F. Harsdorff propo
sed arranging a chapel on two floor levels 
(fig. 109), but both Philip Lange (project 1802) 
and Jens Bang, whose project was approved in 
1804, omitted the chapel in their proposals, 
considering it to be superfluous. The hospital 
was moved to Bistrupgård, and the chapel was 
pulled down in 1816.

The Chapel of the Workhouse was consecrated 
on 23rd June 1850 in a newly-erected transverse 
building by the architect, Jørgen Hansen Koch. 
The chief record of its interior (fig. 120) shows 
that the chapel was in two tiers. Its height was 
c. 5.5 m and floor area c. 11 m × 12 m. The 
pulpit-altar stood to the north between the 
windows overlooking Aaboulevarden (cf. 
fig. 117). Some of the fittings were removed in 
1908 when the Workhouse moved from the Gra
nary, but the pulpit and altar-rail were still in 
the chapel until shortly before the building was 
pulled down in 1930.




