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del af 1600’rne forskellige slotsprojekter med 
tilhørende kapeller. Af disse er Lambert van 
Havens projekt til et nyt residensslot på Slots
holmen o. 1680-87 allerede behandlet i forbin
delse med forgængerne for Christiansborg 
slotskirke (DK. Kbh. By, 5, s. 52-57). Hertil 
kommer et projekt til et residensslot i København, 
udført efter 1660, muligvis af Hans van Steen- 
winckel III (s. 266). Dets nøjagtige placering 
fremgår imidlertid ikke af de bevarede tegnin
ger. 1693f. udarbejdede den svenske hofarkitekt 
Nicodemus Tessin d.y. et udkast til et residensslot 
på Sophie Amalienborgs grund (s. 272). Heller 
ikke dette nåede ud over tegnebordet, men Tes
sins skitser og notater gør det dog muligt at 
danne sig et indtryk af den projekterede slots
kirke.

Københavns fortsatte vækst nord og øst for 
den gamle bykerne gav i 1700’rne anledning til

flere overvejelser om opførelsen af en ny sog
nekirke. Fra 1736 kendes fra kilderne et projekt 
til en rundkirke i Ny-København, udført efter Ni
colai Eigtveds tegninger (s. 284).

NOTER TIL S. 239-41

1 Jfr. Helge Gamrath: Et udvidelsesprojekt til Kø
benhavn fra begyndelsen af 1600-tallet, i Hist- 
MeddKbh. 1965, s. 38-45.
2 Hofm.Fund.X,50.
3Af projekter til centralkirker modtog Nationalmu
seets Billedsamling 1864 som gave fra Kobberstik
samlingen oprindelig ni blade, mærket 538 h (fire 
prospekter, fire planer og et situationskort). Af disse 
kendes idag kun de fire planer og to prospekter, jfr. 
også Vilh. Lorenzen: Lambert van Haven, 1936 
(Meddelelser fra Foreningen til Gamle Bygningers 
Bevaring, III, rk. 1), s. 15. Hertil kommer en plan i 
KglBibl.s Kort- og Billedsamling.

KIRKEN VED MØNTEN O. 1610
NOTER S. 242

Det gamle S. Clare klosterkompleks overgik 
efter reformationen til andre formål. Kloster
kirken benyttedes 1574-85 af den tyske menig
hed og blev derefter kanonstøberi, mens andre 
bygninger indrettedes til Møntergård. Områ
det gik derfor indtil 1630’rne under betegnelsen 
»Mønten« (jfr. s.32f.).1

Christian IV besluttede o. 1610 at opføre en 
ny kirke ved Mønten, som dels skulle betjene 
den kirketomme nordøstlige del af bykernen, 
dels – ifølge J. L. Wolf – skulle tjene »højloflig 
Ihukommelse Dronning Anne Catharine, som 
da lefvede, til et udødeligt Nafn udi Dan- 
marck«. Bygningens fundament og grundvold 
blev lagt, »men som Krigen (1611-13) angick, 
fik den Bygning ingen Fremgang, og i midler 
Tid Krigen varede, da bortkaldte Vor Herre

den S (alig) høyloflig Dronning aff Verden, der 
med bleff det som det tilforn var. Oc samme 
Platz til anden Borgerlig Bygninger aff Henrich 
Møller forvent oc bebygget«.2

Kirkens planlagte beliggenhed var på et grund
stykke syd for Møntergade, omfattende dele af 
grundene matr.nr. 108 og 109-17, Købmager 
kvarter (fig. 2). Disse grunde ejedes 1653 af ren
temester Henrik Müller, som opførte 10 vånin
ger herpå.3

Bygningsarbejdet indledtes 27. aug. 1610 og 
fortsatte indtil 10. nov. samme år. De medvir
kende murere og kalkslagere betaltes for ar
bejde ved fundamentet til »dend nye Kiercke, 
hans Mayt. aff grunnden will lade opmure 
weed Mønnten«, efter bygmester Bertell Lan
ges kvittering. Til fundamentarbejdet medgik
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Fig. 2. Situationsplan over kvarteret ved Mønter
gade, med angivelse af den omtrentlige placering af 
Kirken ved Mønten (s. 241). Tegning af MN 1986 
efter H. U. Ramsing: Kbh. Ejendomme VIII. – Site 
plan of the Møntergade quarter showing the approximate 
position of the Church by the Mint.

for murernes vedkommende 258½ manddage, 
for kalkslagernes 191½ manddage.4

Herefter synes arbejdet at være gået i stå, og 
1620 blev fundamenterne atter fjernet. Redska
ber til opbrækning af fundamentstenene udle
veredes i januar 1620,5 og 29. april fik stensætter 
Madzs Søfrensen Hommel 200 dlr. for at have 
optaget fundamentet.4 I stedet for kirken ved 
Mønten kunne en midlertidig kirkesal på Bre- 
merholm tages i brug 14. nov. 1617, og 5. sept.

1619 indviedes den nye Holmens kirke, der var 
indrettet i Bremerholms gamle ankersmedje. 
(DK. Kbh. By, 2, s. 3).6

KILDER OG HENVISNINGER

Litteratur. J. L. Wolf: Encomion Regni Daniæ, 1654, 
s. 374. – Nielsen: Kbh. Hist. IV, 82-83. – L. Bobé: 
Bremerholms Kirke, 1920, s. 48. Se i øvrigt arkiva
lier og litteratur for de forsvundne kirker i Køben
havn s. 223.

Beskrivelse ved Poul Grinder-Hansen. Redaktionen 
afsluttet maj 1986.

1 Nielsen: Kbh. Hist. IV, 82-83.
2 J. L. Wolf: Encomion Regni Daniæ, 1654, s. 374.
3 Ramsing: Kbh. Ejendomme VIII, 54, identificerer 
den nordlige del af grundene, Købmager kvt., 
matr.nr. 108 og 109-17, som »S. Annæ kirkeplads«, 
med henvisning til et målebrev af 29. aug. 1618 
(Ramsing har fejlagtigt året 1619) i RA. DaKanc. 
Indkomne Skrivelser 18. okt. 1619. Målebrevet næv
ner dog ikke den planlagte kirke, men omtaler grun
den som det sted, hvor S. Clare kirke førhen stod. 
Bestemmelsen af den projekterede kirkes beliggen
hed må derfor snarere bygge på Wolf (note 2), som 
oplyser, at den lå på det sted, hvor Henrik Müller 
siden opførte sine våninger.
4 RA. Rgsk. 1559-1660. Rentemesterrgsk.
5 Materialregnskabet for den store smedie på Bre- 
merholm, gengivet hos L. Bobé: Bremerholms 
Kirke, 1920, s. 316.
6 Formodningen om anskaffelse af en altertavle 1615 
(DK.Kbh. By 2, s. 27 og 80, med note 11) bygger på 
en fejllæsning af årstallet i RA. Rgsk. 1559-1660. 
Hofholdningsrgsk. Farvekammerrgsk. 1610-26. Heri 
omtales »det nye alter på Holmen« 25. aug. 1617 
(ikke 1615), og altret knytter sig således naturligt til 
den midlertidige kirke på Bremerholm, som ind
viedes 14. nov. 1617.

THE CHURCH BY THE MINT (C. 1610)

King Christian IV decided about 1610 to build a 
church near the old Mint (Møntergård), south 
of Møntergade (fig. 2). The church was to 
serve the east part of Copenhagen. Work on the

foundations began in the autumn of 1610, but 
due to the war with Sweden 1611-13 building 
activities came to a halt. The foundations were 
removed in 1620.


