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dygtige personer. Med årene øgedes antallet af 
sengeliggende til henved 300, men efter Kom
munehospitalets oprettelse 1863 afvikledes sy- 
geafdelingen.

Da et nystiftet grønlandsk handelskompagni 
1775 fik brug for kontorer og lagerplads ved 
havnen, måtte hospitalet flytte til Sølvgade ka
serne, hvor en kirkesal med det fra Amaliegade 
overflyttede inventar stod klar juni 1776. Han
delskompagniets virksomhed blev imidlertid 
indstillet seks år senere, og efter det østersøisk- 
guineiske kompagni havde haft til huse i byg
ningen i fire år, kunne lemmerne vende tilbage 
i oktober 1785. Kirkesalen blev dog først taget i 
brug 9. jan. 1786.2

De sociale love af 1891-92 (om alderdomsun- 
derstøttelse og sygekasser) skabte et nyt grund
lag for forsørgelsesvæsenet og aktualiserede en 
udflytning fra de utidssvarende, brandfarlige 
bygninger i Amaliegade. 1892 flyttede hospita
let til et bygningskompleks ved Nørre Allé, nu 
De gamles By, der oprindelig var opført i 
1880’rne til erstatning for Ladegården. I kirken 
her findes endnu en del inventar fra Almindelig 
Hospitals kirke. Ved udflytningen af Brønd-

Fig. 184. Almindelig Hospital. Beliggenhedsplan ef
ter Berggreens karréplan 1888 (s. 202). Tegning MN 
1985. – General Hospital. Site plan after Berggreen’s 
local map 1888.

stræde Hospital skete ingen forandringer ved 
præsteembedet, der fortsat var forenet med 
Abel Cathrines Stiftelse. Ved forordning af 
3. juni 1809 blev fattigvæsenets kaldsret inddra
get til fordel for kongen.

Ligesom i Brøndstræde Hospital holdtes 
morgen- og aftenandagt i kirkesalen, og de of
fentlige søndags gudstjenester var frem til 
o. 1800 godt besøgt af folk fra byen. Den afta
gende søgning må i det mindste delvis sættes i 
forbindelse med den indskrænkning af kirken, 
som var en følge af hospitalets ombygning år 
1800 (se ndf.), men 1803 lagde præsten dog 
skylden på forgængeren og klagede over det 
formindskede offer. Præsteofferet var blevet 
afskaffet 1771, men genindførtes 1774 med den 
udtrykkelige reservation, at præstetavlen aldrig 
måtte præsenteres for lemmerne.3 Denne ind
skrænkning gik dog snart i glemme. Tavleom
bæring til fordel for præst og lemmer afskaffe
des 1876.

I de år hospitalet var flyttet til Sølvgades ka
serne (1775-85), deltes den dér indrettede kirke 
med Christians Plejehus således, at de to insti
tutioner skiftedes til at benytte kirken om ons
dagen og til at holde første prædiken om søn
dagen. Når Almindelig Hospital havde første 
prædiken, kunne denne først begynde klokken 
10.30, da præsten også skulle prædike i Abel 
Cathrines Stiftelse. Christians Plejehus kunne 
derfor først holde gudstjeneste klokken 13.00. 
Ellers begyndtes til sædvanlig tid klokken 
9.00.4 På kirkens øverste galleri var anvist plads 
for børn og lærere fra Det kongelige Opfo
stringshus.5

Segl, 1769, ovalt 2,3×2,5 cm. Motivet er La
zarus og hundene, der slikker hans sår.6 Ind
skrift med omløbende versaler: »Kiøbenh. Al- 
mind. Hospital 1769«. *Seglstampen, 7 cm lang, 
af messing, opbevares i dag på Københavns 
Bymuseum.

Kirkegårde. Ved hospitalets oprettelse anlagdes 
en kirkegård uden for Østerport mellem Garnisons 
kirkegård og befæstningen. Indvielsen fandt 
sted 19. juli 1770.7 Kirkegården blev hurtigt for 
lille, og den måtte derfor udvides. Plads-
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Fig. 185. Stue med sengeliggende lemmer o. 1885, indrettet i en del af den tidligere kirkesal. Fot. i Københavns 
Bymuseum. – Ward with patients in the former Chapel c. 1885.

problemerne medførte dog også, at man nød
sagedes til at tage andre af fattigvæsenets kirke
gårde i brug, og da fattigvæsenet indtil 1801 
blev administreret fra Almindelig Hospital, 
skete en sammenblanding af begreber og be
nævnelser.8 En nærmere omtale af de forskelli
ge kirkegårde falder uden for dette værks ram
mer, men enkelte træk skal opridses kort.

Den ovf. omtalte kirkegård uden for Øster
port, der nu er en del af Garnisons kirkegård, 
blev sidst benyttet af Almindelig Hospital 
1858.9 Her nedsattes de lemmer, hvis begravel
se blev bekostet af privatpersoner, men hvortil 
fattigvæsenet anviste jord. Ligene begravedes 
en eller to gange om ugen i fællesgrave til 6 
eller 12 lig.10

Nørre kirkegård, som benyttedes til de fattig
ste lemmer, lå på begge sider af den del af Go-

thersgade, der i dag strækker sig fra Farimags- 
gade til søerne. Denne kirkegård var rimeligvis 
en efterfølger af den allerede 1546 anlagte fat
tigkirkegård uden for Nørreport (jfr. s. 40). 
Indtil 1805 var det tilladt at græsse køer på ho
spitalets kirkegårde, men herefter blev græsset 
udlejet. Først af hospitalets ligbærere, som for 
indtægten skulle gøre lidt ved gravene, siden af 
hospitalet selv.11 Kirkegården benyttedes ikke 
senere end 1842 og groede derefter til. 1853 
klagedes over, at den såkaldte gamle koppekir- 
kegård var tilholdssted for vagabonder og løs
agtige fruentimmere, især fra Ladegården, som 
bedrev utugt i det høje ukrudt og søgte nattely 
mellem gravene og i de dybe, tilgroede 
grøfter.12

1842-58 rådede hospitalet endvidere over en 
kirkegård ved Farimagsgaden, omtrent hvor Esa-
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Fig. 186. Hospitalets facade. 1:750 (s. 204). Efter Wendt 1833. – The facade of the Hospital. After Wendt 1833.

jaskirken ligger i dag. Fra 1858 henvistes alle 
begravelser fra Almindelig Hospital til Assi- 
stenskirkegården på Nørrebro, hvor der ind

rettedes en særlig afdeling til begravelser i så
kaldt frijord.
Hospitalets bygningsistohrie. 6. febr. 1765 er

hvervede fattigvæsenet en grund, der strakte 
sig fra Amaliegade til den senere anlagte Told
bodgade. Når det københavnske fattigvæsen 
gav sig i kast med et storstilet hospitalsprojekt i 
Frederiksstaden – byens nyeste og fornemme
ste kvarter – har årsagen nok været, at det ikke 
var muligt at finde et tilstrækkeligt stort areal 
andetsteds inden for voldene.

Da alle bygninger i Frederiksstaden skulle 
have samme etagehøjde og vinduesflugt, måtte 
der søges kongelig dispensation, hvis man øn
skede at afvige fra normen. Dette var tilfældet

for Almindelig Hospital, og 20. juni 1766 fik 
fattigvæsenets direktion tilladelse til at lade 
bygningen opføre i overensstemmelse med et 
af N. -H. Jardin forfattet rids.13 Opførelsen af 
hospitalet blev overladt bygmester Johan 
Chr. Conradi og murermester Place,14 der ar
bejdede efter Jardins tegninger. Disse er nu for
svundet, selv om hospitalets inspektør 1772 
rykkede for at få dem udleveret til hospitalets 
arkiv.15

Grundstenen lagdes 24. juli 1766, og 9. april 
1769 blev hospitalet indviet. Komplekset be
stod oprindelig af en henved 130 m lang længe 
med to korte sidefløje og et mindre fremspring 
til gården, alt fire stokværk højt (kælder, 1., 2., 
og 3. etage) samt en udnyttet mansardetage. 
1808 købtes den Dunzfeldske gård syd for ho
vedbygningen, og i løbet af 1800’rne udvidedes

Fig. 187. Hospitalets plan. 1:750 (s. 205). Efter Wendt 1833 – The plan of the Hospital. After Wendt 1833.
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Fig. 188. Almindelig Hospital under nedbrydningen september 1895 (s. 205). Fot. efter København Før og Nu 
II, 1916. – The General Hospital durig nthe demolition in September 1895.

grunden atter, ligesom der opførtes en række 
bygninger på grunden ned mod Toldbodgade 
(jfr. fig. 184).

Hospitalet fraflyttede komplekset 1892, og i 
efteråret 1895 blev bygningerne nedrevet for at 
give plads for opførelsen af en række etagebo
liger.16

Hospitalets kirkesal. Pulpiturer og inventar i 
den 1769 indviede kirke blev demonteret seks 
år senere og flyttet til Sølvgades kaserne. Men 
da hospitalet 1785 vendte tilbage til bygningen 
i Amaliegade, og kirkesalen genindrettedes i 
den gamle skikkelse,2 er det naturligt at give en 
samlet redegørelse for denne og siden (s. 206f.) 
omtale kirken i Sølvgade. Alt inventaret be
skrives s. 207f.

Kirken i Amaliegade 1769-75 og 1786-1800. 
Traditionen tro indrettedes kirkesalen i hospita
lets fremhævede midtparti, men uden at sætte 
præg på facaden. Det rektangulære kirkerum
23 × 28 alen (ca. 14,5 × 17,5 m) udfyldte hele 
bygningens dybde og omfattede de to nederste 
etager over kælderen.

Kirken var orienteret efter en øst-vest-gåen- 
de længdeakse, sammenfaldende med hospi- 
talskompleksets symmetriakse. Da hovedind
gangene imidlertid var placeret i bygningens 
længdeakse, hvor de lange korridorer løb ud i 
midtpartiet, og der ikke fandtes direkte adgang 
til kirkerummet udefra, opstod som følge heraf 
en betydningsfuld tværakse. I skæringspunktet 
mellem disse akser var alter og prædikestol pla
ceret (jfr. fig. 190).

Kirken kunne rumme 400 personer, og når 
dørene mellem sygestuerne og pulpituret blev 
åbnet, fik også sengeliggende lemmer lejlighed 
til at overvære gudstjenesterne.17 Den usæd
vanlige placering af prædikestolsaltret ved 
rummets midte har muligvis forbindelse med 
dette forhold, men kan dog også være udtryk 
for et ønske om at bedre kirkegængernes mu
ligheder for at høre og se, hvad der foregik ved 
altret og på prædikestolen (jfr. Københavns 
slotskirke, jfr. DK. Kbh.By, 5, s. 80f.).

Salens indretning kendes dels fra en udateret 
etageplan (fig. 190), som antagelig viser situati
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onen o. 1790,18 dels fra forskellige korte beskri
velser.19 Desværre stemmer disse ikke helt 
overens. Foruden diverse lukkede stole fandtes 
1770: et »sakristi« (tilsyneladende skriftestolen) 
bag altret, en degnestol ved siden af altret og et 
eller andet sted på gulvet en døbefont omgivet 
af et fontegitter.20

Det omløbende pulpitur hvilede på 14 glatte 
træsøjler med terningformet postament og tos- 
kansk kapitæl. Søjlerne ses dels på fotografiet af 
den reducerede kirkesal (fig. 193), dels på teg
ningen til genopstillingen i Sølvgades kaserne 
(fig. 203), som er den eneste afbildning af pul
piturets brystning. 1789 nævntes, at der førte 
to små vindeltrapper (»runde trapper«) fra gul
vet til pulpituret, hvor bænkene var opstillet på 
to-trins forhøjning.21

Fig. 189. Situationsplan visende Almindelig Hospi
tals og Christians Plejehus’ deling af Sølvgades Ka
serne 1775 (s. 206). Tegning af Georg Erdmann Ro
senberg. Forsvarets Bygningstjeneste. – Site plan 
showing the division of the Sølvgade Barracks between the 
General Hospital and the Christian’s Hospital 1775. 
Drawing by G. E. Rosenberg.

Alt træværk i kirken var 1769 malet med per
lefarve, mens vægge og loft var gipset.22

Kirkesalen 1800-92. Forud for retableringen 
af kirken i Amaliegade 1785 havde oberst Ernst 
Peymann givet overslag og medsendt tegnin
ger til en mindre kirkesal. Københavns magi
strat afviste dog forslaget maj 1785, da kirken, 
hvis den skal være i første etage alene, vil »både 
blive for liden for hospitalets betjente og ansee
lige antal lemmer, også alt for lidet luftig især 
om sommeren, både for præsten, der skal tale 
og tilhørerne ...«.23

15 år senere gennemførtes imidlertid en kon
sekvent adskillelse mellem hospitalets lemme- 
og sygeafdeling, og i forbindelse hermed blev 
henved en trediedel af kirkens nederste etage og 
hele øverste etage inddraget og henlagt til syge
stuer efter approbation af Danske Kancelli ved 
skrivelse af 26. april 1800.24 Som det fremgår af 
fig. 192, flyttedes altret til rummets østre del, 
hvor det opstilledes mellem to af de søjler, som 
tidligere havde båret pulpituret, men som nu 
bar etageadskillelsen. Bag altret opstilledes 
prædikestolen, sandsynligvis flankeret af kir
kens to skriftestole. Langs væggene indrettedes 
syv lukkede stole,25 som vist nok blev nedtaget 
1852 for at skaffe mere plads.26

Kirkens udseende i den sidste tid kendes fra 
et fotografi taget o. 1885 (fig. 193). Det anes, at 
væggene da var malet som stenkvadre.

KIRKEN I SØLVGADE 1775-85

Som nævnt ovf. flyttedes hospitalet 1775 til 
Sølvgade kaserne, der var opført 1765-68. Ka
sernen var som den første i landet opført for 
statsmidler og bestod af to bygninger i F-form 
(for Frederik V). Da Almindelig Hospital kun 
havde brug for fløjen mod Sølvgade, flyttedes 
Christians Plejehus fra St. Kongensgade til den 
anden (jfr. fig. 189). Begge institutioner forlod 
nyindrettede kirkesale, men det besluttedes 
kun at indrette én i forbindelse med Almindelig 
Hospital, hvis kirke i Amaliegade nødvendig
vis måtte demonteres. Her fandtes også de sva
geste lemmer.

Kirken kunne etableres flere steder i kom-
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Fig. 190-191. Kirkesalen i Almindelig Hospital o. 1790 og i Sølvgades Kaserne. 1:300. 190. Udsnit af plan over 
hospitalets første etage o. 1790 (s. 205). Kopi af Johan Andreas Meyer 1811. Kunstakademiets Bibliotek. 191. 
Plan af kirkesalen i Sølvgades kaserne, første og anden etage (s. 207). Tegning af Georg Erdmann Rosenberg 
1775. KSA . – The Chapels of the Hospital and the Sølvgade Barracks. 190. Detail from a plan of the ground floor of the 
Hospital c. 1790. Copy by J. A. Meyer 1811. 191. Plan of the Chapel in the Sølvgade Barracks, ground and first floor. 
Drawing by G. E. Rosenberg 1775.

plekset, og juli 1775 foreslog inspektør Hempel 
en placering enten i bygningens første fire à 
fem fag eller i vinkelen, hvor de to bygninger 
hang sammen.15 Begge løsninger skulle give 
bedre kommunikation i »disse til hospitaler så 
ubekvemme kasernebygninger«. Men forsla
gene blev ikke fulgt. November approberedes 
de af stadsbygmester Georg Erdmann Rosen
berg udarbejdede tegninger til indretning af en 
kirkesal i tre etager midt i Sølvgadefløjen 
(fig. 191 og 203), og 29. juni 1776 kunne arbej
det afleveres.15

Når Hempels forslag ikke blev fulgt, kan år
sagen have været, at man ønskede en let adgang 
til kirken fra gaden, hvilket blev opnået ved 
den valgte placering, da der fra såvel gård som 
gade var døre til midtpartiets stueetage. Herfra 
førte trapper op til kirkens hovedindgange på 
første sal og videre til pulpiturerne på anden og 
tredje sal. Det kan også have spillet ind, at dette 
rum målte 20 × 28 alen, og derved havde sam
me længde som kirkesalen i Amaliegade og 
kun var tre alen smallere, hvilket har lettet gen
opstillingen af inventaret.

Da pulpiturerne kunne gøres bredere ved 
gårdsiden end til gaden, godkendtes en opstil
ling af altret ved sydvæggen. Ved den endelige 
indretning blev prædikestolsaltret dog anbragt 
i kirkens nordside.27 De godkendte tegninger 
blev altså ikke fulgt i alle detaljer.

INVENTAR. Oversigt. På grund af kirkens hyppige 
flytninger har det ikke været muligt at etablere en 
komplet inventarfortegnelse. Medtaget er alt, som 
ikke med sikkerhed kan afgøres at stamme fra 
Brøndstræde Hospital (jfr. s. 157), og hvorom der 
vides mere, end blot at de har eksisteret. Udeladt er 
eksempelvis en række inventarstykker, hvis eksi
stens udelukkende bevidnes af fig. 190. Til gengæld 
er medtaget de genstande i De gamles Bys kirke, 
som ud fra deres alder må antages at være anskaffet 
til Almindelig Hospital.

†Prædikestolsalter, 1769, dog muligvis overflyt
tet fra Brøndstræde Hospital (jfr. s. 157). I den 
ældste kendte opstilling stod alterbordet på et 
kvadratisk podium (jfr. fig. 190). Herover var 
prædikestolen, forsynet med en lang, lige trap
pe, for hvilken der 1789 fandtes en dør med
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Fig. 192. Udsnit af plan over hospitalets første etage 
o. 1833, jfr. Wendt (fig. 187). 1:750. Kunstakade
miets Bibliotek. – Detail from plan of the Hospital’s 
ground floor c. 1833, cf. fig. 187.

lås.21 Over stolen hang en himmel, kronet af en 
vase.20 Under himlen fandtes 1770 (og endnu 
1790) en forgyldt trædue, foræret af hospitals
præst Marcus Volquartz. Mens prædikestol og 
himmel i lighed med det øvrige inventar 1770 
var malet med perlefarve og havde forgyldte 
prydelser, stod stolen 1815 ligesom det øvrige 
træværk blåmalet.

Ved ombygningen år 1800 blev prædike
stolsaltret flyttet og samtidig forandret således, 
at kurven placeredes i højde med alterbordet, 
mens himlen tilsyneladende kasseredes (jfr. 
fig. 192 og 193).

†Alterprydelser. Endnu 1781 stod et forgyldt 
krucifiks, overført fra Brøndstræde Hospital, 
på altret.28 1885 fandtes imidlertid en Kristusfi- 
gur efter Thorvaldsens (jfr. fig. 193). Rimelig
vis den 1,5 alen høje kallipasta figur, der blev 
anskaffet o. 1880,29 og som en årrække stod på 
altret i De gamles Bys kirke.30

†Alterklæder mm. 1770 nævntes,20 at det røde 
fløjlsalterklæde med guldkniplinger fra Brønd
stræde hospitalskirke var blevet forøget og for
bedret. Af ny klæder opregnedes: et rødt fløjls- 
overtræk med guldkniplinger til prædikesto
len, et rødt trillesovertræk til alter og prædike

stol samt en sukkerdunsalterdug foræret af fru 
Liebert. Sidstnævnte var bortkommet 1791,21 
mens der 1815 omtaltes et alterklæde af hol
landsk lærred med brede kniplinger.31

Altersølv mm. Kalk med disk og alterkande 
overførtes fra Brøndstræde Hospital (jfr. s. 
156f.), men der anskaffedes to læderfutteraler 
(fig. 158).15 Kalkfutteralet er forsvundet siden 
1967, hvor det blev fotograferet, mens kande
futteralet endnu findes i De gamles Bys kirke. 
Herudover nævntes 1770-1815 et lille hvidsøms 
†kalkklæde og en stor malet †oblatæske af blik.

Berettelsessæt mm. Et †sæt af sølv overførtes 
fra Brøndstræde Hospital (jfr. s. 157). Et †futte
ral til dette og en †tinflaske nævntes 1815.31 En 
†kalk, (fig. 195), 1800’rne, fandtes endnu 1967 i 
De gamles By. Den enkelt udformede kalk 
havde på standkanten et mestermærke »MK«, 
måske for Frederik Moritz Klose, der virkede i 
København 1812-45 (Bøje I, 1979, s. 220). En 
*vinkande, 1847, 18,5 cm høj, af sølv, men el
lers svarende til dåbskanden, blev anskaffet 
1847 til brug ved kommunion på stuerne og 
forsynedes året efter med indvielsesdato:32 »Al
mindelig Hospital den 9de Juli 1847«, graveret 
med kursiv på korpus. Under foden fire stemp
ler: mestermærke for Christian Frederik 
Clausen (Bøje I, 1979, 1502), Københavns
mærke 1847, guardeinmærke for Peter R. Hin
nerup og månedsmærke jomfruen. Stemplerne 
er gentaget under kandens korpus. Kanden op
bevares nu i De gamles By i et læderbetrukket 
*skrin, hvori der også er plads til disk, oblatæ
ske og kalk. I skrinet findes endvidere en kassa- 
tionssedel fra 1962, omhandlende et hjemme- 
berettelsessæt og en alterkalk.

I præsteværelset i De gamles By findes end
videre en *kalk, (fig. 196), o. 1850, 21 cm høj, 
af tin. Mellem den høje fod, der prydes af en 
støbt frugtranke, og det keglestubformede bæ
ger er et cylinderformet skaft med skaftring. 
Under bunden findes gørtlerens navn »Hans 
Høy« og »Kiøbenhavn« med forhøjede typer, 
henholdsvis skriveskrift og versaler.33

Alterudstyr. Et par *alterstager, (fig. 200), 
1769?, 43 cm høje inklusiv lyspig. De kandela
berformede stager har tredelt fod med c-volut-
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Fig. 193. Kirkesalen i Amaliegade o. 1885. Fot. i Københavns Bymuseum. – Chapel in Amaliegade c. 1895.

ter hvilende på små løver og minder om sølv
stager udført o. 1725 (jfr. Vajsenhuset s. 118). 
Ifølge 1770-inventariet var de »foræret nu af 
samme ubekendte (som havde skænket alter
skammel og overtræk til prædikestolen)«. Det 
er muligvis givernes initialer »PB« og »OS«, 
som findes mellem fødderne over borgerlige 
våbener for slægterne Bjørn/Bjørnsen og Sand
berg. Det aktuelle ægtepar kan ikke identifice
res. Nu i De gamles Bys kirke. Her findes end
videre et par *alterstager, (fig. 201), o. 1850, 
41,5 cm høje inklusiv lyspig, af tin. Under 
bunden stemplet »H. C. Høy 1834« for kvalite
ten engelsk tin.34 I 1770-inventariet nævnes i 
øvrigt en †messinglysestage og en †saks, begge 
dele var bortkommet 1791.21 Endelig omtaltes
1815 to †messinglysestager til brug ved beret- 
telser.31

†Alterskranken bestod 1769 af et jernrækværk 
med 10 messingknopper,22 og knæfaldet var 
endnu 1815 betrukket med grønt plyds.31 Ved 
ombygningen år 1800 blev skranken enten af
kortet, eller også anskaffedes en ny. Det på 
fig. 193 synlige rækværk er uden knopper.

†Døbefont, 1769,15 af træ, ottekantet med ud- 
bugende midtparti afgrænset af profillister, rigt 
profileret på fod og øvre del. Fonten var 1781 
og 1789 opstillet bag et fontegitter med dobbelt
dør,21 som sandsynligvis blev fjernet i forbin
delse med ombygningen år 1800. 1885 stod den 
til venstre for alterskranken (jfr. fig. 193). Frem 
til 1942 benyttet i De gamles Bys kirke, men 
1967 bortkommet.35

* Dåbsfad, (fig. 194), 34,5 cm i tvm., af tin, 
rimeligvis anskaffet 1769 samtidig med fonten. 
Fanen er smykket med en bort af stemplede

Danmarks Kirker, København 14
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Fig. 194-195. *Dåbsfad, 1769(?) og †sygekalk, 
1800’rne. De gamles Bys kirke. NE fot. 1967. 194. 
*Dåbsfad af tin, 1769(?) af Søren Madsen (s. 209). 
195. †Sygekalk, 1800’rne, stemplet »MK« (s. 208). 
194. – *Baptismal dish of pewter by Søren Madsen, 
1169(?). 195. †Chalice for sick-visiting, 1800s, stamped 
MK.

Fig. 198-199. Futteraler til kalk og alterkande 1769 
(s. 208). NE fot. 1967. 198. †Kalkfutteral, tidligere 
De gamle Bys kirke (s. 208). 199. *Futteral til alter
kande. De gamles Bys kirke (s. 208). – Cases for chali
ce and wine jug 1169. 198. †Chalice case. 199. *Case for 
wine jug.

hjerter, inden for hvilken opdrevne bukler. 
Mellem to af disse findes et mestermærke for 
Søren Madsen og kvaliteten krontin.36 I dag i 
De gamles Bys kirke ligesom en *dåbskande, 
(fig. 197), o. 1850, 33,5 cm høj, af tin. Hans 
Christensen Høy, hvis mærke (fig. 205) ses på 
hanken, har lavet flere tilsvarende kander i 
klassicistisk stil med fuglegæk, f.eks, findes en 
nøje parallel i Skamstrup kirke (DK. Holbæk, 
s. 834 med fig. 27). Foruden dåbsfadet nævntes 
1770 et †vandfad af tin.20

†Stolestader. Antallet af stole og bænke varie
rer en del. 1770 nævntes foruden de lukkede 
stole (jfr. ndf.): otte lange, seks middel og 13 
små bænke på gulvet, samt 23 lange og 11 kor
te på galleriet. 1815 fandtes 24 blåmalede bæn
ke af forskellig størrelse samt en del løse stole: 
seks gamle guldlæders, tre med grønt damask, 
to blåmalede og tre gamle læderstole.

De på fig. 193 afbildede bænke er muligvis 
anskaffet 1852, da de lukkede stole i brandtak
sationens beskrivelse erstattedes af 26 bænke.

†Skriftestole. 1770 omtaltes et »sakristi« bag 
prædikestolen. Dette rum er vel blevet benyttet 
som skriftestol; selve betegnelsen anvendes dog 
først 1787,21 hvor det nævnes, at den har to 
døre med lås. 1801 fandtes to skriftestole,25 og 
1831 ønskede præsten, at der i stedet for de 
gamle stole i skriftestolen måtte anskaffes en ny 
med ryg.32

†Degnestol med bogstol fandtes 1770 ved siden 
af altret, og 1787 omtaltes en med hængslet 
dør.21

†Lukkede stole. Foruden den store direktions- 
stol nævntes 1775 14 »indelukte« stole for ho
spitalets betjente og tjenestefolk.15 Af disse sy
nes syv at have været større end de øvrige, og 
nogle har muligvis været forsynet med vin
duer, mens andre kun har haft gardiner og kap
per. Det kan dog ikke afgøres med sikkerhed, 
og antallet varierer en del fra beskrivelse til be-
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Fig. 196-197. *Sygekalk og *dåbskande o. 1850. De gamles Bys kirke. NE fot. 1967. 196. *Sygekalk af tin, 
o. 1850 af Hans Christiansen Høy (s. 208). 197. *Dåbskande af tin, o. 1850 af Hans Christiansen Høy (s. 210). – *Pewter chalice for sick-visiting and *baptismal ewer, both by Hans Christiansen Høy c. 1850. 196. *Pewter chalice. 
197. *Baptismal ewer.

14*
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Fig. 200. *Alterstage, skænket til hospitalet 1769 af 
ukendt (s. 208). De gamles Bys kirke. NE fot. 1967. – *Altar candlestick donated to the Hospital by an un
known person 1769.
skrivelse. Ved ombygningen år 1800 nedlagdes 

direktionsstolen, men der bibeholdtes syv luk
kede stole langs væggene, muligvis fjernet 1852 
(jfr. †stolestader).
Et lille †skab til at forvare alterklæder mm. i 

omtaltes 1770-81.
†Pengetavler. 1769 anskaffedes to. Den ene 

med fordæk og påskrift for de herværende fat
tige lemmer, den anden, uden fordæk, for præ
sten.15 1815 nævntes endvidere fire fattigbøsser af 
blik.31

†Orgler: 1) skænket 1866(?) af pastor Lauritz 
H. Schmidt. 2) 1878 blev et større anskaffet.29 

Muligvis var det dette instrument, der indtil 
1908 stod i De gamles Bys kirke, og om hvilket 
Organist- og Kantorembederne 1906 beretter,

Fig. 201. *Alterstage af tin, o. 1850 af Hans Chri
stiansen Høy (s. 209). De gamles Bys kirke. NE fot. 
1985. – *Altar candlestick of pewter by Hans Chri
stiansen Høy c. 1850.

at det har stået på Vallø, er bygget af Ramus37 
og har fire stemmer, ét manual og anhangspe- 
dal. Dersom orglet stammede fra Vallø, var 
bygmesteren dog snarere Peter Ulrik Frederik 
Demant fra Dalum. Demant havde 1834 til
budt at bygge og forære et nyt orgel til slotskir
ken som erstatning for et tidligere leveret posi
tiv, der havde vist sig mangelfuldt.38 Kompo
nisten C. E. F. Weyses plejebarn, Ferdinand 
Schauenburg Müller, udnævntes 1839 til kan
tor på Vallø, og til brug for dennes virke her 
skrev Weyse 32 små orgelpræludier. I Schauen
burg Müllers forord til den trykte udgave af 
præludierne anføres det, at de er »læmpede ef
ter et lidet Orgel og en svag Organist«.39

†Salmenummertavler. 1770 nævntes to tavler 
til at skrive salmenumre på,20 og 1781 leverede 
maler J. Pedersen Hald to sortmalede med hvi
de bogstaver til brug ved den ny salmebogs 
indførelse i kirken (jfr. Arresthuskirken s. 93). 
Kongen havde samme år skænket hospitalet 
200 af de nyforordnede salmebøger, 110 med
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stor og 90 med lille »stil«, hvoraf 30 var med 
spænder (jfr. Børnehuset på Christianshavn 
s. 59).21 Salmenummertavlerne var endnu i be
hold 1815, men den på fig. 193 synlige er af en 
anden type, beregnet til løse tal.

†Belysning. 1776 skænkede etatsråd Ryberg 
en †glaslysekrone med otte store og otte små ar
me, ophængt i en nileddet jernstang med for
gyldte træknapper over leddene og jernløv
værk under.28 Ved flytningen 1785 mistede op
hænget tre led.21 Sidst nævnt i 1815-inventariet. 
Den †messingkrone, som ses på fig. 193, blev 
skænket o. 1880.29 Kronen er næppe identisk 
med den i forhallen til De gamles Bys kirke 
ophængte. 1770 nævntes tre †lysearme, hvoraf 
en stammede fra Brøndstræde hospitalskirke 
og en fra Vester Hospital, mens den sidste var 
skænket af en auktionskone.

* Kirkeskibet, 1800’rne, der ses på fig. 193, er 
nu ophængt i De gamles Bys kirke. Modellen 
»Haabet« (fig. 202), forestillende en klipper fra 
o. 1850,40 er ca. 2,3 m lang.

En *klokke, 1834, 46 cm i tvm., helt svaren
de til den i Abel Cathrines Stiftelse (s. 165), 
med versalindskrift: »Kiøbenhavn Almindelige 
Hospital I. I. Ritzmann 1834«, findes ophængt i 
den åbne lanterne over De gamles Bys kirke.

†Klokker skulle være overført fra Brøndstræ
de Hospital (jfr. s. 157), men da den største var 
revnet og den mindste for lille, købtes 1769 to 
klokker, en stor og en lille, af klokkestøber 
Troschell.15 Klokkerne ringede til bøn, spisning 
og gudstjeneste, og for at de kunne høres, øn
skedes en †klokkestol opstillet midt i gården 
ca. 20 alen fra kapellets mur.15 I 1790’rne nævn
tes en klokkestol i kvisten på vaskehuset,21 men 
på et fotografi fra 1892 ses en fritstående klok
kestol i gården (fig. 204).

KILDER OG HENVISNINGER

RA. Regnskaber 1660-ca. 1848. Fattig- og forsørgelses- 
anstalter, stiftelser og legater. Almindelig Hospitals 
rgsk. 1781-1800.

KSA. Almindelig Hospital. Journalsager om diver
se emner 1780-1860. – ditto 1808-62. – ditto 1779- 
ca. 1860. – Inventarier 1856-63. – Pastor R. P. Ras
mussens manuskripter, notater, billeder mm. til op
lysning af hospitalets historie. – Københavns fattigvæ-

Fig. 202. *Kirkeskibet Haabet, 1800’rne (s. 213). De 
gamles Bys kirke. NE fot. 1985. – *Model ship 
»Haabet« presented to the Chapel, 1800s.

sen: Dokumenter vedr. Alm. hospital og Abel Ca
thrines stiftelse 1765-1801. – Dokumenter vedr. 
Alm. hospital, Abel Cathrines Stiftelse, Uldmagasi
net mm. 1782-99.

Tegninger. Kunstakademiets Bibliotek: Ombyg- 
ningsforslag af Johan Andreas Meyer 1811. Blandt 
disse en kopi af en ældre tegning, udført o. 1790, 
(fig. 190), jfr. note 18.

KSA. Meget omfattende samling, som bl.a. tæller 
tegningerne til kirken i Sølvgade (fig. 191 og 203), 
samt diverse etageplaner fra 1800’rne, hvoraf en del 
sandsynligvis er projekter.

Litteratur. Joh. Chr. W. Wendt: Almindeligt Ho
spital i Kjøbenhavn, dets Indretning og Forfatning, 
Pengevæsen, Legater, Historie etc., 1833. – R. P. Rasmussen: Almindelig Hospitals Historie 
1769-1892, 1940. – Harald Jørgensen: Fra lemmestif
telse til moderne plejehjem, 1969.
Se i øvrigt arkivalier og litteratur for forsvundne 

kirker i almindelighed, jfr. s. 223.
Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler), 

redaktionen afsluttet juni 1985.
1 Den historiske indledning bygger hovedsagelig på 

den ovf. anførte litteratur.
2 Jonge: Kbh. Beskriv. II, 343f. Af en skrivelse fra 
biskop Balle til Københavns borgmestre og råd af 
28. dec. 1785 fremgår, at kirken ikke krævedes gen
indviet. Der henvises i brevet til, at hverken Trinita
tis eller S. Petri var blevet det efter branden 1728, og 
at der i det aktuelle tilfælde ikke var foretaget æn
dringer ved bygning eller inventar i forhold til situa
tionen, da kirken oprindelig blev indviet (Dok. 
vedr. Alm. Hospital, Abel Cathrines Stiftelse, Uld
magasinet mm. 1782-99). Ombygningen til pakhus 
er kort omtalt hos Hans Munk Hansen: Frederikssta- 
dens havnefront. Om den Kgl. Grønlandske Han
dels plads og Gule Pakhus, i Architectura 7, 1985, 
s. 51-66.
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3 Konventhusets brevb. 17. dec.
4 LASjæll.: Sjællands stifts Provstearkiver: Holmens 
provsti, indkomne breve 1623-1818, pk. IV, 23. 
nov. 1776.
5 Konventhusets brevb. 16. okt. 1776.
6 Lazarusfremstillinger optræder hyppigt på køben
havnske institutionssegl. Foruden Almindelig Ho
spital således Pesthuset 1696 og Silkehuset 1709. 
Motivet er tilsyneladende først benyttet i Konvent
husets segl 1630.
7 R. P. Rasmussen: Almindelig Hospitals Historie 
1769-1892, 1940, s. 108.
8 Ifølge Konventhusets brevb. 19. okt. 1775 rådede 
fattigvæsenet da over tre kirkegårde: 1) Uden for 
Nørreport for alle fattige fra det gamle København 
imellem Børsen, Vester og Nørre distrikt indtil 
St. Kongensgade og Nyhavn. 2) Uden for Amager
port for Børnehuset og hele Christianshavn, som 
næsten hele vinteren er overflydt med vand og ubru
gelig. 3) Uden for Østerport for Almindelig Hospi
tal og hele Nykøbenhavn, Amalienborg, Nyboder

Fig. 203. Snit af kirkesalen i Sølvgades kaserne, set 
mod vest. 1:300 (s. 207). Tegning af Georg Erdmann 
Rosenberg 1775. KSA. – Cross-section of the Chapel in 
the Sølvgade Barracks, seen towards west. Drawing by 
G. E. Rosenberg 1775.

etc. – Det ansøgtes ved denne lejlighed, om alle lig 
fra Almindelig Hospital måtte begraves på Nørre 
kirkegård, da den østre kirkegård var overfyldt, og 
hospitalets flytning til Sølvgades kaserne gjorde af
standen hertil kortere.
9 Jfr. Rasmussen (note 7), s. 109. Ifølge Harald Jør
gensen: Fra Lemmestiftelse til moderne plejehjem, 
1969, s. 29 blev kirkegården nedlagt 1867, mens det i 
DK. Kbh. By. 3, s. 289 bemærkes, at Almindelig 
Hospitals kirkegård få år efter 1853 tillagdes Garni
sons kirkegård.
10 Rasmussen (note 7), s. 109.
11 Rasmussen (note 7), s. 105.
12 Rasmussen (note 7), s. 107.
13 Fr. Schiøtt: Hvem har bygget Almindeligt Hospi
tal?, i Fra Arkiv og Museum, 1, 1899-1902, s. 579- 
80.
14 J. C. Wendt: Almindeligt Hospital i Kjøbenhavn 
(...), 1833, s. 3.
15 Konventhusets brevb.
16 En kort redegørelse for hospitalets flytning findes
i Før og Nu, 2. årgang nr. 17, 1916, s. 194-97. Her 
gengives endvidere et nedrivningsbillede, dateret 
september 1895 (fig. 188). I Berlingske Tidende 
12. nov. 1895 bemærkes, at »det meste er nu næsten 
fuldstændig nedbrudt«.
17 Beskrivelse af hospitalet i Konventhusets brevb.
1775.
18 Blandt Johan Andreas Meyers ombygningsforslag 
fra 1811 findes en udateret tegning med etageplaner 
af Almindelig Hospital. Tegningen er udført på sam
me papir som ombygningsforslaget, men viser en 
indretning fra før ombygningen år 1800. Da etage
planerne på adskillige punkter afviger fra brandtak
sationen 1769, antages de at afspejle forholdene efter 
tilbageflytningen 1785, hvilket dog ikke (jfr. note 2) 
har betydning for kirkesalens indretning.
19 Væsentligst brandtaksationen 1769 og inventa
rierne 1770 og 1775.
20 1770-inventariet i Dok. vedr. Alm. Hospital og 
Abel Cathrines Stiftelse 1765-1801.
21 Hospitalets rgsk.
22 Brandtaksationen 1769.
23 Dok. vedr. Alm. Hospital, Abel Cathrines Stiftel
se, Uldmagasinet mm. 1782-99.
24 Wendt (note 14), s. 57.
25 Brandtaksationen 1801.
26 Således ifølge brandtaksationen 1852. Præsten 
havde allerede 1829 anmodet om, at der måtte an
bringes stole og bænke »i de lukkede stole, stiftelsens 
honoratiores skulle søge«, da der var for få pladser i 
kirken (Journalsager 1808-62).
27 Det fremgår af Konventhusets brevb. 16. okt.
1776, at der var tre bænke på galleriet foran prædike
stolen og fem på galleriet bag samme, »hvor pladsen 
er størst«.
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Fig. 204. Almindelig Hospitals gårdsplads 1892 (s. 213). Fot. efter København Før og Nu II, 1916, s. 193. – Courtyard of the General Hospital 1892.

28 1781-inventariet i hospitalets rgsk.
29 Rasmussen (note 7), s. 361.
30 Sv. Hertling i Kristeligt Dagblad 15. dec. 1967. 
Artiklen er udgivet som særnummer af By-Nyt, no
vember 1967.
31 1815-inventariet i RA: Regnskaber 1660-ca. 1848. 
Københavns magistrats fattigvæsen.
32 Journalsager 1808-62.
33 Om mesteren er Hans Christensen Høy senior el
ler hans søn, kan ikke afgøres (jfr. Danske tinmær
ker s. 52f. og 54).
34 Jfr. Danske tinmærker s. 53.
35 Som note 30. Ifølge en fortegnelse i NM2 over 
ældre kirkeinventar i nyere københavnske kirker,

fandtes fonten endnu o. 1951 i kirken i De gamles 
By.
36 Jfr. Danske tinmærker s. 38.
37 Frederik Hoffmann Ramus, København.
38 C. E. F. Weyse: Breve, 1964, bd. II s. 29. Ramus, 
der formentlig byggede orgel i Valløby kirke 1858, 
kan have ført tilsyn med slotskirkens orgel, hvilket 
kan forklare, at instrumentet er blevet tilskrevet 
ham.
39 C. E. F. Weyse: 32 lette Orgelpræludier til Brug 
ved Gudstjenesten. Udg. af F. Schauenburg Müller, 
1843.
40 For hjælp ved typebestemmelsen takkes Morten 
Gøthche, Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg.
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THE GENERAL HOSPITAL

The General Hospital came into existence when 
Brøndstræde Hospital and Konventhuset (housing 
the poor-law administration) were amalga
mated and moved to new buildings in 
Amaliegade. The institution (fig. 184) was de
signed by N. H. Jardin (facade, fig. 186) and its 
inauguration took place on 9th April 1769. To 
begin with, the capacity of the hospital was 
sixteen bedridden patients, two hundred pa
tients incapable of work, and four hundred in
mates capable of employment. The number of 
bedridden patients increased in time to the re
gion of three hundred, but after the Kom
munehospital was established in 1863 the infir
mary at the General Hospital was closed down. 
In 1892 the General Hospital moved to buil
dings near Nørre Allé, now the old-age home 
De gamles By, built in the 1880s. And the chapel 
here contains some of the furnishing from the 
chapel of the General Hospital. The buildings in 
Amaliegade were demolished in 1895.

In 1775-85 the general hospital was installed 
in the barracks in Sølvgade, which it shared 
with Christian’s Hospital (see fig. 189). The two 
institutions shared a chapel in the central Sølv

gade wing of the former barracks. It was de
signed by Georg Erdmann Rosenberg (fig. 191 
and 203). All the furnishings and fittings (in
cluding the galleries) had been transferred from 
the chapel in Amaliegade. In 1785 the general 
hospital returned to its buildings in 
Amaliegade.

When the general hospital lay in Amalie
gade, the chapel was arranged on the ground 
floor and first floor of the projecting central 
bays above the cellar. The floor area was 23 × 
28 alen (about 14.5 m × 17.5 m). After its re
turn to Amaliegade in 1785 the furnishings and 
fittings with the gallery were put up as before, 
and the oldest known floor plan form c. 1790 
(copy from 1811 reproduced in fig. 190) is pre
sumably by and large the same as in the origi
nal chapel.

Already by 1785 there were plans for redu
cing the size of the chapel, but this did not take 
place until 1800 when the entire first floor and 
almost a third of the ground floor were re
quisitioned for other purposes (fig. 192). The 
appearance of the chapel in its last phase is 
known from a photograph c. 1885 (fig. 193).

Fig. 205. Detalje af fig. 197, gørtle- 
rens stempel på hanken. NE fot. 
1967. – Detail of fig. 197, the master- 
founder’s mark on the handle.




