
Fig. 206. Bedesalen set mod nordøst. Udateret fot. i KglBibl. – Chapel seen towards the north-east.

BRØDREMENIGHEDENS BEDESAL
NOTER S. 220

Historisk indledning. 12. marts 1783 fik herrn- 
hutternes brødresocietet i København (oprettet 
1739) bevilling til at holde forsamling i egen 
bygning – helst om det kunne ske til gården.1 
Der købtes nogle ejendomme i Stormgade, og 
det følgende år indviedes en forsamlingssal.

De bedrede forhold trak øjeblikkeligt inter
esserede til, og medlemsskaren talte 1789 462 
personer. Det var imidlertid ikke en varig 
fremgang, og frem til 1814 dalede medlemstal
let til 207. Da indtrådte en vending. 1815-16

opstod et livligt røre om societetet, og møder
ne fik en tilslutning som aldrig før. Det blev 
nødvendigt at skaffe mere plads, og 13. nov.
1816 kunne en nyindrettet sal med plads til 600 
mennesker indvies. Forsamlingerne antog snart 
karakter af offentlige gudstjenester, og samti
dig steg besøgstallet stadig. Påskedag 1818 
måtte henved 200 personer afvises, da salen var 
så overfyldt, at man frygtede balkonerne skulle 
bryde samme. Og nytårsdag 1828 blev det end
og nødvendigt at afvige fra den sædvanlige skik
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Fig. 207. De af Brødremenigheden 1783 erhvervede 
ejendomme. Beliggenhedsplan efter Gedde 1757. A 
markerer beliggenheden af den 1784 indviede bede
sal. Tegning MN 1985. – The property acquired by the 
Moravian Brethren in 1783. Site plan after Gedde 1757. 
A: denotes the position oft the Chapel consecrated in 1784.

at holde midtergangen mellem brødre og søstre 
fri. Til trods for de mange mennesker var der 
den største stilhed og andagt i salen, men »luf
ten i den lille sal blev så fyldt med damp, at 
lysene begyndte at gå ud«.

Den store tilslutning til møderne medførte 
dog ikke en væsentlig fremgang for societetet, 
da kun få søgte optagelse, og i 1830’rne indled
tes en tilbagegang. 1848 var medlemstallet sun
ket til 64, og senere i århundredet skrumpede 
societetet ind til at omfatte en lille snes med
lemmer. Ved at udleje salen til forskellige for
mål, f.eks, anglikansk gudstjeneste, Det danske 
Missionsselskabs vintermøde (fra 1822),2 og 
Valgmenigheden, kunne brødremenigheden 
beholde bygningerne til 1918, da ejendommen 
blev solgt til Københavns Håndværkerfor
ening. Societetet i København blev formelt op
løst pr. 1. april 1923.

Mens de offentlige søndagsforsamlinger ikke 
gavnede brødremenigheden på længere sigt, fik

Fig. 208. Projekt 1783. 1:300 (s. 218). Archiv der 
Brüder-Unität, Herrnhut. – Project 1783.

de afgørende betydning for den religiøse væk
kelses gennembrud i almindelighed, idet de fle
ste københavnske vakte på et eller andet tids
punkt må formodes at have haft forbindelse 
med societetet. Endelig siges talerstolen at være 
den eneste, hvorpå Søren Kierkegaard, hvis far 
var medlem af menigheden, har stået.

Bedesalens indretning. 1783 erhvervede brød
remenigheden et par ejendomme i Stormgade 
(jfr. fig. 207), som senere fik numrene 21-23.3 
Bedesalens bygningshistorie er kun lidt kendt,4 
og den følgende redegørelse hviler hovedsage
lig på beskrivelserne i brandtaksationerne og de 
fotografier, som blev taget forud for bygnin
gernes nedrivning.

I Herrnhut findes en etageplan med tilhøren
de opstalter af et pulpitur (fig. 208).5 Dette ikke 
realiserede projekt omfattede en rektangulær sal 
med indgange (fra grundens niveau?) i nord og 
vest. I nord ses endvidere et bredt pulpitur, 
hvorunder et orgel skulle opstilles. Ved projek
tets udarbejdelse er der taget hensyn til sidehu
sets beliggenhed, hvorfor der ikke er angivet
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vinduer i nordvæggens østre del. Til gengæld 
har det ikke været muligt at indsætte vinduer i 
østvæggen, da denne stod i skellet til naboens 
bebyggede grund. Projektets væsentligste fejl 
er dog, at salens tænkte bredde (60 fod) langt 
oversteg grundstykkets. Der var kun plads til 
en halvt så stor bygning.

Den ældste bedesal indrettedes i et nyopført 
baghus til nr. 21. Bygningen havde kvadratisk 
grundplan 17¾ × 17¾ alen (ca. 11,75 × 11,75 
m), og bedesalen, der lå over en høj kælder, fik 
en loftshøjde på 9¼ alen (ca. 5,75 m). Til går
dene i nord og syd indsattes tre fag vinduer, 
mens der i de to østligste fag, hvortil der stødte 
sidehuse, opstilledes et pulpitur, hvilende på to 
riflede søjler og forsynet med brystværk, pry
det af tre festoner. På dette anbragtes et positiv 
(se Orgler). Det vides ikke, hvorledes adgangs
forholdene til salen har været, men der må have 
været en forbindelse til trappeforløbet i det 
nordre sidehus og hermed til de køkkener, som 
lå i umiddelbar tilknytning her til. Dér har 
brødrenes kærlighedsmåltider (te og boller) så 
kunnet tilberedes.

Forud for udvidelsen 1816 erhvervede brødre
ne et stykke af nabogrunden i vest. Her opfør
tes en lavere tilbygning med to vinduesfag og 
et trappehus ved nordsiden (jfr. fig. 209). 
18. aug. var arbejdet så vidt, at væggen til den 
gamle bedesal kunne gennembrydes, og 
13. nov. 1816 blev den nyindrettede sal taget i 
brug.6 Lokalet havde nu en gulvflade på ca. 10 
× 18 m, og var orienteret efter en nord-sydgå- 
ende tværakse, idet det liturgiske bord (taler
stolen) blev opstillet foran det midterste af de 
fem vinduer i den nordre langvæg (jfr. 
fig. 206). Ved de tre andre sider opstilledes et 
nyt pulpitur, båret af seks toskanske søjler, som 
mod salen kronedes af en balustrade over en 
tandsnitprydet gesims. På fig. 210 ses, at det 
østre afsnit sekundært er blevet adskilt med de 
på fig. 206 synlige vinduer, idet den kraftige 
hulkel, der formidler overgangen mellem væg
gene og det gipsede loft, er brudt. Over for det 
liturgiske bord stod et orgel på pulpituret (jfr. 
fig. 210). Vægge og træværk var hvidmalet, 
med enkelte forgyldte partier.7

Fig. 209. Brødremenighedens bedesal i baghuset til 
Stormgade 21. Til højre ses de to vinduesfag og 
trappehuset, som tilbyggedes 1816 (s. 219). Sophus 
Bengtsson fot. 1931. – The Moravian Brethren’s Cha
pel in the rear building of no. 21 Stormgade. On the right 
can be seen the two bays with windows and stair turret 
added in 1816.

Bygningerne blev nedrevet februar-marts 
1931 i forbindelse med en udvidelse af Natio
nalmuseet.8

INVENTAR. Oversigt. Det meste er forsvundet, 
men dele af det nagelfaste inventar (d.e. paneler, pul
piturer, nogle vinduer mm.) er stadig bevaret, da 
Nationalmuseet i nedrivningsbestemmelserne forbe
holdt sig ret til at udtage genstande af »museums- 
mæssig interesse«.9 Endelig findes orglet i S. Jørgens 
kapel i Roskilde.

Salen havde intet alter, men på et podium ud 
for nordvæggens midterste vindue stod det †li
turgiske bord, også kaldet taler- eller prædike
stol, forsynet med en løs pult og dækket af et 
mørkt klæde.

†Stoleværket bestod af enkle, hvidmalede 
bænke med ryglæn, oprindelig ordnet i to 
grupper for henholdsvis brødre og søstre.

*Orgel, med otte stemmer, bygget o. 1800. 
Den oprindelige disposition synes at have 
været:
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Manual (C-c'"): 
Principal 8' 
Octav 4'
Fløjte 4'
Quint 2⅔' 
Octav 2'

Mixtur 
Trompet 8'

Ombygget 1829 af Marcussen & Reuter, 
Vr. Sottrup,10 der gav det følgende disposition:

Manual (C-c'"):
Principal 8 Fuss 
Gedackt 8 Fusston 
Gambe 8 Fuss 
Octave 4 Fuss 
Flöte 4 Fusston11 
Quinte 2⅔ Fuss 
Superoctave 2 Fuss

Orglet stod i kirkesalen indtil dennes nedriv
ning 1931,12 hvorefter det flyttedes til S.Jør- 
gensbjerg kapel i Roskilde.13 I forbindelse med 
flytningen udskiftede Th. Frobenius & Co., 
Kgs. Lyngby, luftforsyningsanlægget og en del 
af piberne. Orgelfacaden (fig. 210) er tredelt med 
fremadbuget midtparti. Det påfaldende enkle 
orgelhus er helt uden udsmykninger, bortset 
fra profillister og en svagt udkraget hovedge
sims. En del af piberne er attrapper, udført af 
malet træ.14 Opstilling på sydvæggens pul
pitur.

†Positiv, bygget af Daniel Wroblewsky, Kø
benhavn,15 formentlig identisk med det positiv 
med pedaler og fire registre, der omtales i 
brandtaksationen 1797.

En †pengeblok ses på fig. 206 ved siden af 
døren.

KILDER OG HENVISNINGER

Arkivalierne fra det københavnske brødresocietet fin
des i Archiv der Brüder-Unität, Herrnhut, DDR. 
Rubrik 19 E omfatter Nachrichten von Kopenhagen 
1740-1906. Dele af dette materiale findes som mi
krofilm på Institut for dansk Kirkehistorie i Køben
havn og er udnyttet af Kaj Baagø (se ndf.), men 
desværre gælder dette ikke pakker som f.eks. »Ak
ten betr. Versammlungssaal in Kopenhagen 1783« 
eller »Konfirmation der Konzession für den Ver-

Fig. 210. Bedesalen med *orglet (s. 220) på det sønd
re pulpitur. Sophus Bengtsson fot. 1931. – Chapel 
with *organ in the south gallery.

sammlungssaal 1817«. Disse pakker har det ikke væ
ret muligt at gennemgå, men de er dog blevet efter
set for tegninger af Hans Christian Gulløv, Institut 
for Eskimologi ved Københavns Universitet, som 
takkes herfor.

Tegninger. Bygningernes omrids fremgår af flere 
tegninger i KSA Byggesager vedr. nedrevne ejen
domme, men pålidelige etageplaner findes ikke.

Litteratur. Kaj Baagø: Vækkelse og kirkeliv i Kø
benhavn og omegn i første halvdel af det 19. århund
rede, 1960, s. 18-29.

Se i øvrigt arkivalier og litteratur for forsvundne 
kirker i almindelighed, s. 223.

Beskrivelse ved Sven Rask og Ole Olesen (orgler), 
redaktionen afsluttet juni 1985.

1 Indledningen bygger hovedsagelig på det under 
litt. anførte værk af Kaj Baagø.
2 Berlingske Tidende 1 .juli 1923.
3 Matr. 196-97/1806 Vester kvarter. I forbindelse 
med udvidelsen af bedesalen 1816 erhvervedes et 
stykke af matr. 195/1806 som tillagdes matr. 
197/1806.
4 Jfr. kommentaren til Kilder og Henvisninger.
5 Dette skulle være den eneste tegning af den køben
havnske bedesal, som i dag findes i Herrnhutarkivet 
(jfr. kilder og henvisninger). Om der eksisterer 
overslag eller lignende til projektet, vides ikke.
6 Diarien und Berichte der Sozietet 1800-1887. Mi
krofilm på Institut for dansk Kirkehistorie.
7 Den enkelt indrettede sal har på visse punkter, 
f.eks. placeringen af det liturgiske bord og udform
ningen af panelet bag dette, ligheder med brødreme-




