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S. ANNA ROTUNDA
NOTER S. 261

Historisk indledning. Ved planlægningen af byde
len Ny-København nord for den middelalder
lige bykerne i årene efter 1625 var opførelsen af
en kirke og anlæggelsen af en kirkegård et na
turligt led. Allerede 26. april 1625 befalede
Christian IV Københavns bystyre, at det skulle
finde en belejlig plads uden for Østerport til en
kirkegård, »huor och i fremtiden kunde bequemmeligen en kirke settis«.1

I første omgang lader det dog ikke til, at der
blev taget konkrete skridt i denne retning, men
fra 1636 tog planlægningen fastere form, idet
der blev indsamlet penge til kirkebyggeriet (jfr.
ndf.). 1640 begyndte byggearbejderne på en
monumental tolvkantet kirke, og i de følgende
år indtil udgangen af 1643 blev der arbejdet in
tensivt på bygningen, hvis ydermure synes at
have nået fuld højde, inden byggeriet blev stil-
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let i bero på grund af Torstenssonkrigens pen
gemangel. Efter 1643 blev der ikke bygget
mere på kirken, men den indgik stadig i den
reviderede byplan for Ny-København, som
blev fremsat 1649 (s. 247). Først o. 1660 blev
kirkebyggeriet endelig opgivet. 1662 erhverve
des ruinen af oberst Henrik Rüse (Rüsensteen),
som i dette og det følgende år fjernede alle re
ster af bygningen.
Finansieringen af byggeriet skete ved ind
krævning af penge fra sognekirkernes behold
ninger. En erklæring om hver enkelt sognekir
kes kapital og indkomst blev efteråret 1636 af
krævet lensmænd og kapitler i Danmark og
Norge, eftersom der skulle bygges to kirker i
København (S. Anna Rotunda og Trinitatis).2
En indsamling af beløb fra kirkebeholdnin
gerne på Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og
Skåne fandt sted foråret 1637.3 20. dec. 1639 op
krævedes halvdelen af beholdningerne ved lan
dets kirker til samme formål.4
Foruden kirkebeholdningerne fik den nye

kirke del i de toldafgifter, der siden 1627 havde
været pålagt af hensyn til byggeriet af skansen
ved S. Annæ Bro, men som efterhånden også
blev udnyttet til finansiering af Nyboder og an
det byggeri i området.5
Forskellige navne blev knyttet til kirken i
Ny-København. 2. juli 1640 omtales den kirke,
der anlægges til søfolket, »Baadtzmandtz kiircken«, og 29. okt. 1641 nævnes den kirke, der
bygges ved Bådsmandsboderne i København.6
Ofte betegnes kirken blot efter sin beliggenhed:
»kirken uden for byen« (24. juni 1640),7 »kirken
ude ved min have« (19. dec. 1640),8 »den ny
kirke uden(for) Østerport« (27. jan. 1647)9
o.s.v. Andre gange er det kirkens form, der er
navngivende, idet den betegnes som den
»runde« eller »trinde« kirke (f.eks. 31. dec.
1636,10 og 27. febr. 1641).11 Det helgennavn,
hvorunder kirken siden skulle blive kendt, op
træder første gang i et kongeligt brev 27. febr.
1641, hvor Christian IV fastslår, at kirken skal
kaldes S. Annæ kirke og bebyggelsen omkring
»per consequens« S. Annæ By.11 Det kan virke
overraskende, at den ivrigt protestantiske
konge opkaldte sin ny kirke efter en katolsk
helgeninde, men navnet er simpelthen overta
get fra den ældre lokalitet S. Annæ Bro, med
forbindelse til det middelalderlige S. Annæ ka
pel, der lå i samme område (jfr. s. 36). Det er
endvidere muligt, at erindringen om den 1612
afdøde dronning Anna Cathrine spillede ind
ved navngivningen (jfr. Kirken ved Mønten,
s. 241).12
I den følgende tid anvendes kirkens officielle
navn af og til, undertiden udbygget med en
latiniseret angivelse af bygningens form:
S. Anna Rotunda (juni 1643 og jan. 1649).13 I
daglig tale viste betegnelsen »den runde kirke«
sig mest populær, og den overførtes endda på
Trinitatis kirke, da denne efter 1660 overtog
den runde kirkes sogn (jfr. ndf.), men i de føl
gende århundreder vandt S. Anna Rotunda ef
terhånden hævd som det rette navn på Chri
stian IV.s ambitiøse kirkeprojekt i Ny-Køben
havn.
Skønt S. Anna Rotunda aldrig blev fuldført,
nåede den at få afstukket sit eget sogn, hvis
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præcise udstrækning inden for Ny-København
dog ikke kendes. Da kirken blev endeligt op
givet 1660, overførtes sognet ved et kongebrev
af 14. juni til Trinitatis kirke med undtagelse af
de bygninger, der i forvejen var lagt til andre
kirker.14 Sidstnævnte bestemmelse førte til 26
års trætter med Vor Frue, S. Nikolaj og Hol
mens kirker, som alle gjorde krav på dele af det
gamle S. Anne sogn. Striden afgjordes omsider
2. marts 1686, og af bestemmelserne ved denne
lejlighed fremgår, at det gamle sogn for
S. Anna Rotunda i al fald må have omfattet den
vestlige del af Ny-København mellem Borger
gade og volden, som nu kom til Trinitatis
kirke.15 Området øst for Borgergade lå under
S. Nikolaj sogn, og det er uvist, om dette af
spejler et oprindeligt forhold (jfr. DK. Kbh. By
1, s. 459f.). Endelig havde Nyboder en særstil
ling, idet Holmens kirke her hævdede sine
gamle rettigheder som sognekirke for flådens
folk. Bestemmelserne herom fra 1617 havde
kirken siden fået stadfæstet og udbygget 1623,
1632 og senest 14. april 1649.16 Opførelsen af
S. Anna Rotunda lå mellem de to sidstnævnte
datoer, og det må i denne mellemperiode have
været tanken, at den ny kirke helt eller delvis
skulle overtage Holmens kirkes betjening af
flådens folk, og i al fald af Nyboder. Det frem
går af nogle af betegnelserne, der anvendtes om
kirken: den kirke, der anlægges til søfolket,
bådsmandskirken eller kirken ved bådsmandsboderne.6 Da byggeriet gik i stå, blev sognepla
nerne åbenbart opgivet, og Holmens kirke
kunne få sine rettigheder bekræftet.
Der udnævntes også en præst til kirken. Al
lerede 17. febr. 1642, da Christian IV forhørte
sig om udgiftsposterne på rigets regnskab,
nævnte han i forlængelse af det kirkelige perso
nale ved Slotskirken og Holmens kirke også –
med et nota bene – »Den Prest Och hans kapel
lan, som skal Boe ued kyrcken ude ued S. Anne
Broe«.17 Året efter, 26. april 1643, blev Marcus
Christensen, sognepræst i Karleby på Falster,
beskikket til præst ved S. Anna Rotunda, og
endnu 1647 nævntes han som designeret præst
ved kirken. Han forblev dog i praksis ved sit
falsterske embede, indtil han 1650 blev præst i
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Fårevejle, og herefter har der næppe været no
gen præst knyttet til S. Anna Rotunda.18 Ved en
enkelt lejlighed kom der dog til at foregå en
kirkelig handling ved den ufuldendte kirkebyg
ning, idet en præst under Københavns belejring
27. aug. 1658 uddelte velsignelsen til byens for
svarere på dette sted.19
Beliggenhed og kirkegård. 26. april 1625 påbød
kongen, at der skulle udvælges en passende
grund uden for Østerport til en kirkegård,
hvor også senere en kirke kunne rejses.1 Kirke
gårdens placering var kun angivet løseligt: den
skulle ligge mellem svovlhuset (som lå omtrent
ved det nuværende hjørne af Fredericiagade og
St. Kongensgade) og »veyen«, og måtte ikke
ligge til hindring for den påtænkte skanse ved
S. Annæ Bro. Den omtalte vej kan være Helsingørvejen, som udgik fra den gamle Øster-
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port, løb i en bue op forbi det nordøstlige
hjørne af Rosenborg Have og fortsatte over
Sortedamsdæmningen nordpå. En nærmere be
stemmelse af kirkegårdens påtænkte placering
er ikke mulig, og der findes ingen oplysninger
om, at kirkegården virkelig blev anlagt.20
1625 havde planerne for Ny-København
endnu næppe taget form. Et par blokhuse var
1624 anlagt ved S. Annæ Bro til sikring af flå
dens leje, og S. Annæ skanse var, som det
fremgår af brevet, projekteret, men først
1627-29 udarbejdedes nærmere planer for den
ny bydel (fig. 5). En forsvarsvold blev udstuk
ket fra den gamle Nørrevold til S. Annæ
skanse, og inden for denne nye voldlinie pro
jekteredes en bydel med en centraliseret grund
plan i bedste overensstemmelse med renæssan
cens byidealer. Byplanen var opbygget om
kring en ottekantet centralplads, hvorfra ligeløbende veje udstrålede, i princippet sigtende
mod forsvarsvoldens bastioner. I praksis lod
denne idealiserede centralplan sig kun dårligt
indpasse i det uregelmæssige areal, der stod til

rådighed. Kun i det nordvestlige parti mellem
Rosenborg og S. Annæ skanse kunne det plan
lagte vejnet udfolde sig, mens de øvrige ¾ af
planen blev ganske uregelmæssige på grund af
hensynet til skansens yderværker, den sumpede
kyst, Rosenborg Have og tilslutningen til det
gamle vejnet i middelalderbyen. Ikke desto
mindre blev den polygonale byplan lagt til
grund ved anlægget af Nyboder, hvis længer
strakte sig mellem tre af de nordgående radial
gader.21 Også i projekteringsfasen for S. Anna
Rotunda kan denne byplan have været gæl
dende, men på det eneste bevarede kort med
polygonalplanen (fig. 5) er placeringen af en
kirke ikke angivet – hverken ved centralplad
sen, hvilket ville være i overensstemmelse med
renæssanceidealerne, eller på kirkens senere
plads i en karré inden for den nyanlagte Øster
vold.
Kirkens beliggenhed er første gang angivet
på en revideret plan for Ny-København fra
o. 1640, det år, hvor byggearbejderne på kirken
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begyndte (fig. 6). Byplanen opererede med en
bibeholdelse af skrågaderne gennem Nyboder,
mens resten af bydelen opdeltes efter skakbræt
princippet med ligeløbende, krydsende gade
net. I den vestlige del lå kirken tæt inden for
Østervold, midt på en åben, trapezformet
plads, hvis vestside blev skråt afskåret af vold
gaden, mens fire ligeløbende gader udmundede
i pladsens retvinklede nordøst- og sydøsthjørne. Kirken lå afskærmet af bebyggelse på
de tre sider ind mod byen, og der er ingen
særlig markering af en kirkegård.22
1649 godkendte Frederik III et nyt byplan
projekt, som var udarbejdet af ingeniør Axel
Urup (fig. 7). Hele Ny-København skulle nu
opdeles i et regelmæssigt skakbrætmønster, og
kun en enkelt skrågade gennem Nyboder måtte
nødtvungent bibeholdes. Ved havnefronten
planlagdes en langsgående kanal parallelt med
kysten, samt en tværkanal med kajgader på
begge sider helt ind til den nuværende St. Kongensgade.
Også kirkens omgivelser ændredes. Pladsen
omkring kirken fik regelmæssig rektangulær
form (o. 120 × 140 m) ved indføjelse af nogle
ekstra parceller, og gadenettet ændredes, så kir
kebygningen kom til at ligge som point de vue
for enden af det retliniede gadeforløb Kanalgaden-Kirkegade.23 Navneændringen af de gamle
Nybodergader Nellikegade, Bjørnegade og Ka
ninstræde til Kirkegade viser klart den centrale
rolle, som den monumentale kirke tænktes til
delt endnu i 1649, skønt byggeriet på dette tids
punkt havde ligget stille i nogle år.
Mens der ikke skete mere med kirkebygge
riet, blev der 23. jan 1654 indviet en kirkegård i
området ved S. Anna Rotunda, som et anneks
til Holmens kirkegård.24 I de følgende år blev
kirkegården flittigt brugt til begravelser, særlig
for mindrebemidlede og flådens mandskab.
1656 skal 403 personer være blevet begravet på
»den runde kirkegård«, svarende til ca. 30,5%
af alle begravelser i København dette år.25 En
stor del af de hollandske soldater, som omkom
under undsætningen af København 1659, blev
antagelig ligeledes jordet her.26 Nogen høj sta
tus som begravelsesplads havde kirkegården
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dog ikke: 16. nov. 1659 blev forstanderen for
Runde kirkes kirkegård pålagt at anvise en
gravplads til en henrettet forbryder på kirke
gården.27
17. april 1662 skødede Frederik III den jord,
hvorpå den runde kirke stod, til oberst Henrik
Rüse, som året før var udnævnt til leder af be
fæstningsarbejderne i København.28 Sydsiden af
jordstykket mod Rosenborg have målte 322
alen, vestsiden mod volden 384 alen, nordsiden
180 og østsiden 358 alen (henholdsvis ca. 202,
241, 113 og 224 m). Grundstykket svarer til den
nuværende karré, der afgrænses af Sølvgade,
Øster Voldgade, Stokhusgade og Rigensgade
(fig. 4). S. Annæ kirkegård, som helt eller del
vist udfyldte dette område, må efter afhændel
sen af grundstykket til en privatperson være
ophørt med at fungere som begravelsesplads.
Det skal formentlig ses i denne sammenhæng,
at Henrik Rüse 13. april 1662 fik besked på at
afmåle to nye kirkegårde, uden for henholdsvis
Nørre- og Østerport.29 En ny Holmens kirke
gård uden for Østerport blev indviet 10. aug.
1666.30

248

S. ANNA ROTUNDA

Fig.

9.

S.

snit

af

Christian

Anna

kirkegård
Geddes

med

omgivelser

kvarterkort

1757

1757.
(s.

Ud

248).

–

S. Anna’s churchyard and surroundings 1757.

I slutningen af 1662 fik oberst Rüse til op
gave at udarbejde en ny plan for bebyggelsen af
Ny-København. Hans plan, som i store træk
blev realiseret, repræsenterer en modifikation af
Urups plan fra 1649, idet projekterne til havne
front og kanaler blev opgivet, ligesom to af de
tværgående gader bortfaldt. Endelig rummede
planen den væsentlige ændring, at S. Anna Ro
tunda med tilhørende pladsanlæg og gadenet
definitivt blev opgivet.31 I stedet opstod det før
nævnte grundstykke, som Rüse selv havde er
hvervet i foråret 1662.
Da Rüse var kommet i besiddelse af S. Annæ
kirkeplads, opførte han på den østlige del af
grundstykket mod Rigensgade, omtrent ud for
Fredericiagade, en firfløjet gård til privat be
boelse, med anvendelse af materialer fra den
nedbrudte kirke (jfr. ndf.). Da Henrik Rüse
30. juli 1677 lod gård og grundstykke afhænde
til Generalkommissariatet med henblik på ind
rettelsen af et kvæsthus for landetaten, var hans
gård med tilhørende udhuse og stalde endnu

eneste bebyggelse på grunden, og først 1684
var en ny hospitalslænge syd for Rüses gård
ved at være fuldført.32 Bebyggelsen koncentre
rede sig således om den østlige del af grunden,
som i øvrigt lå øde hen og fortsat gik under
betegnelsen S. Annæ kirkegård.
Trods navnet kan grundstykket ikke have
været benyttet som kirkegård, men brugtes
nærmest som losseplads og lergrav. Da en
runddel ved Rosenborg have 1667 skulle op
fyldes, fik ingeniøren således besked på at tage
materialerne hertil af den jord, som endnu er til
overs på generalmajor Rüses plads, hvor »dend
runde kircke staaet haffuer«33 1682 beskrev et
inventarium pladsen og kirkegården, som til
hørte kvæsthuset og lå »aaben og uindhegnet,
under Fæfode, hvorved Folk er given Lejlighed
Ler der sammesteds at opgrave og i Mængde
med Heste og Vogne til deres Bygnings For
nødenhed at lade bortføre, hvilket ikke saaledes
uden Pladsens Fordærvelse synes at kan tilste
des«.34
I forbindelse med den frygtelige pest i Kø
benhavn 1711 blev kirkegården atter for en kort
periode taget i brug efter sin oprindelige be
stemmelse, uden at det dog ændrede væsentligt
på områdets sædvanlige uordentlige tilstand. I
al fald beskrives ved samme lejlighed en grund,
der lå umiddelbart op til kirkegården, på sydsi
den af Stokhusgade, som et »uopfyldt Sted, af
Vand og mange slemme Ting af Skarn og andet
belagt«.35 Det var omtrent på denne plads, at
Frederik IV. s Stokhuskompleks opførtes
1722-26 (jfr. s. 148).36 På grundstykkets nord
østlige del, nær hjørnet af Stokhusgade og
langs Rigensgade blev 19. maj 1714 oprettet en
plantage, der skulle levere beplantningen til de
københavnske volde.37 Den sydvestlige del af
området beholdt derimod betegnelsen S. Annæ
kirkegård og lå som en åben plads i endnu et
halvt hundrede år (fig. 9). Den tjente delvis
som losseplads, men fungerede også som eksercerområde for byens regimenter.38 1754 gik
enkedronningens køer og græssede på den
gamle kirkegård.39 Den græsklædte grund for
blev ubebygget og beholdt sit kirkegårdsnavn
indtil 1767, hvor den nye Sølvgades kaserne

BYGNINGSHISTORIE

opførtes her. Den sidste lille rest af S. Annæ
kirkegård mellem kasernen og Stokhuset blev
1770 overladt landetaten.40
BYGNINGSHISTORIE
Efteråret 1636 indledtes som nævnt bestræbel
serne på at skabe en økonomisk baggrund for
opførelsen af S. Anna Rotunda. Samtidig blev
de tidligste forarbejder udført. Man må derfor
antage, at der på dette tidspunkt har foreligget
et første udkast til kirken, under hvilken form
det så end har været.
I regnskabet for Kronborg hammermølle
indførtes 1636, at kongen »mundtlig os befallett, att forferdige paa Hammermüllenn Sechs
Jernn Stenger, som schall vere indenn vdj di
piller der schall støbis thill dend nii kirke som y
Kiøbenhaffuen schall biugges».41 De seks jern
stænger, der skulle danne kerner ved støbnin
gen af metalsøjlerne, var oprindeligt alle 18 alen
lange og fire tommer tykke, men senere be
stemte kongen, at den ene af dem skulle brydes
i stykker og ændres. Den blev i stedet 16 alen
lang og 5 tommer tyk, forsynet med gennem
boringer for hver »threj Karter« (¾ alen). Ialt
medgik til de seks stænger 8864 kg. gammelt
jern.
Ifølge afregning af 24. dec. 1636 leverede
Willem Mortensen 120.000 Helsingør mursten,
»som er forbruggt thill Enn Ny Giett Offuen,
Pellerne thill dend Runde Kircke schulle støebis
vdj«. I den tilhørende kvittering nævnes lige
ledes ovnen, som pillerne »schulle haffue voren
støbt vdj«.10 Af ordvalget fremgår, at støbnin
gen ikke blev gennemført, og de seks kerne
stænger lå da også ubrugte på hammermøllen
endnu 10. dec. 1640.41 Deres senere skæbne er
uvis, eftersom hammermøllens regnskaber for
de følgende årtier er gået tabt.
Skønt projektet således strandede, i al fald i
første omgang, har det stor interesse ved at vise
Christian IV.s personlige engagement i projek
teringen af den nye kirke. Hans mundtlige be
faling til hammermøllen tyder på, at kongen
selv stod bag de uortodokse eksperimenter med
høje, støbte metalsøjler. Væsentligt er det også,
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at kirkens runde plan og interiørets slanke søj
ler – to karakteristiske træk ved det senere på
begyndte bygningsværk – allerede indgik i
dette tidlige projekt.
Det egentlige byggeri tog først sin begyn
delse 1640. 24. juni gav Christian IV fra Glück
stadt besked til rigshofmester Corfits Ulfeldt
om at stille byggeriet af Nyboder i bero for
dette år og forvare stenene til kirkebyggeriet,
indtil kongen selv kom til København. Der
kunne dog ikke begyndes på kirken, før kon
gen havde set »Skabelunen«.7 Skabelonen må
repræsentere et forholdsvis nyt projekt, som
kongen endnu ikke havde godkendt, men
grundtrækkene i kirken lå åbenbart nogenlunde
fast. I al fald skrev kongen atter 2. juli, mens
han stadig var i Glückstadt, at Corfits Ulfeldt
skulle bestille gotlandske sandsten til listerne
omkring kirken, samt »tiil wiindeerne (vindu
erne), som bliiffuer temmelige mange, Item tyl
tree Porther Och en liiden dør«. I øvrigt agtede
kongen sig snart til København for at gøre
anordning om kirken »som skall anleggis til
Søefolckitt«. Han bad desuden Corfits Ulfeldt
om at skaffe sten og kalk, »saat(!) leg dermed
kunde giørre En begindelse«.6
Hvem arkitekten til det usædvanlige kirke
projekt var, lader sig ikke aflæse af kilderne. Da
der som nævnt ovf. allerede 1636 må have fore
ligget et udkast, der fastlagde bygningens
grundform og støttestystem, er det nærlig
gende at pege på kongens bygmester Hans van
Steenwinckel den yngre. Derimod er det ude
lukket, at han kan have bidraget til den skabe
lon, der forelagdes sommeren 1640, idet han
allerede august 1639 afgik ved døden. Heller
ikke hans efterfølger, Lennart Blasius kan
komme i betragtning her, eftersom han først
ankom til København 1641. I øvrigt er det
uvist, om skabelonen repræsenterede et radikalt
nyt forslag eller blot viste variationer i detal
jerne af det første udkast. Man må desuden
tage det for givet, at Christian IV selv har med
virket aktivt i fastlæggelsen af forskellige en
keltheder (jfr. forsøgene med metalsøjler s. 249
og anbringelsen af døre og vinduer under kæl
derhvælvene s. 251).
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Da kongen havde godkendt skabelonen, blev
der snart efter – antagelig i slutningen af juli
1640 – indgået kontrakt med et konsortium,
bestående af Jacob Madsen, borger på Christi
anshavn, Jonas Heinemark, tolder i Helsingør
og Jørgen Andersen, borger sammesteds. Jacob
Madsen og Jørgen Andersen var i forvejen
medlemmer af det konsortium, der siden 1636

forestod opførelsen af Nyboder, og de havde
allerede i den forbindelse 8. maj og 8. juli mod
taget ialt 10.000 rdl. til brug ved »kirkens byg
ning ved S. Anne bro«.42 Den nye kontrakt, der
alene drejede sig om kirkens opførelse, er ikke
overleveret. Men af konsortiets afregning
fremgår, at de tre borgere havde forpligtet sig
til at forestå det egentlige murerarbejde og da
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afregningen tager sin begyndelse 27. juli 1640,
angiver dette vel det omtrentlige tidspunkt for
kontraktens indgåelse.43
Kongen havde selv »i begyndelsen« ladet be
koste nogle arbejder »i grunden«.44 Her er for
mentlig tale om fundamentgravningen, som
Thomas Voldmester udenfor det egentlige byg
geregnskab betaltes for i tidsrummet 27. maj
1640 -8. maj 1641.42
Den første omtale af stilladstømmer i bygge
konsortiets afregning er fra 13. aug. 1640,45 men
arbejderne i årets sidste del har snarest omfattet
indsamling af byggematerialer end byggeri på
kirkens mure. I al fald erklærede kongen
26. august, at en kontrakt om murværket i kir
ken kunne vente, indtil den ny bygmester
(Lennart Blasius) ankom,46 og denne havde
endnu 11. dec. ikke indfundet sig i Køben
havn.47 Allerede fra 11. okt. gik et arbejdshold
af overvejende kvindelige pligtsfolk i gang med
at tildække »kirkemuren« med mursten som
værn mod vinterens vejrlig, og da arbejdet var
afsluttet o. 25. nov., lå byggepladsen stille for
dette år.48 Når arbejdet udførtes af pligtsfolk og
ikke som i de følgende år af murermester Ras
mus Nielsens folk, tyder det på, at der endnu
ikke var indgået kontrakt om murerarbejdet.
Bygningen nåede næppe over fundamenthøjde.
Christian IV var imens i gang med at træffe
foranstaltninger til fremskaffelse af pillerne i
kirkens indre. 1. nov. 1640 anmodede han en
række lensmænd om at oplede store kampe
sten, som kunne være tjenlige til at hugge piller
af til en ny kirke i København. Når stenene var
fundet, skulle kongen have besked, så han
kunne sende stenhuggeren ud og tilhugge
dem.49 Lensmændene havde imidlertid svært
ved at finde kampesten af passende størrelse,
og Christian IV måtte i et brev til Corfits Ul
feldt 19. dec. 1640 forklare sig nærmere: Kampestenspillerne behøver ikke være af et stykke,
»som ieg fornemmer, att dii (lensmændene)
leeder Epther. Mens aff saa mange støcker, som
di kan faa dem aff. Ieg uyl nocksom komme
tylrette dermed, naar dii skal brugis«.8
Situationen ved udgangen af 1640 var den, at
fundamenterne var gravet – og den tolvkantede
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grundplan og dens dimensioner derved lagt
fast –, arbejdet med at skaffe materialer igang,
men selve murerarbejdet ikke begyndt. Af
Christian IV.s brev 2. juli fremgår, at kirken
foruden »temmmelig mange« sandstensindfattede vinduer tænktes udstyret med tre store
indgangsporte og en lille dør, ligeledes med
sandstensindfatning. Desuden skulle der være
sandstenslister omkring kirken, og indvendig
var det tanken, at kirkens loft skulle bæres af
granitsøjler. De følgende års byggeri bragte
imidlertid flere væsentlige ændringer af byg
ningens udformning.
1641
begyndte det egentlige murerarbejde,
som udførtes af murermester Rasmus Nielsen.
To murstykker på kirkens sydside, begge 9 alen
høje og 11 alen lange, nåede at blive opført,
men derpå skete en væsentlig ændring af pla
nerne for kirken. De to opførte murstykker
måtte rives ned igen, fordi kongen »bleff ge
sinnt« at ville have døre og vinduer under
hvælvingerne.43 De omtalte hvælvinger skulle
danne et amfiteatralsk underlag for kirkens sto
lestader og hvile på radiære mure, som løb fra
kirkebygningens ydermure. De lave, overhvælvede rum, som opstod mellem de radiære
mure, var åbenbart i den oprindelige plan fra
1640 ikke tænkt udnyttet, men fik nu hver vin
due og dør i ydermuren og skulle vel tjene som
gravkrypter. I stedet for de fire kirkedøre, som
kongen omtalte 1640, fik kirken 26 almindelige
og to store kirkedøre.50
Resten af året rejste ydermurene sig efter den
reviderede plan. Pligtsfolk kørte tømmer til
stilladset ved kirken,51 og klejnsmed Adam
Brandenberg leverede talrige murankre, -stabe
ler og -hager, samt vinduesjern og -stænger.52
1641
må det også være bestemt, at pillerne i
kirkens indre skulle hugges af gotlandsk sand
sten og ikke som tidligere fastlagt, af kampe
sten. Christian IV gav 29. okt. 1641 besked til
lensmanden på Gotland, Holger Rosenkrantz,
om snarest muligt at fremskaffe de gotlandske
sandsten, som var bestilt hos ham til kirken, og
at melde, hvornår de var færdighuggede, så der
kunne sendes skib efter dem.53 De hugne got
landske sandsten til pillerne kørtes maj til sep-
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tember 1642 fra aflosningspladsen ved S. Annæ
bro og op til kirken, hvor 11 pligtsfolk var be
skæftigede bl.a. med at »indbære dii store Gullandsbehuggen stinn til Pillerne«.51
I øvrigt omfattede arbejdet fra maj til okto
ber opbygning af det store stillads inde i kir
ken, som skulle anvendes ved rejsningen af de
indre piller og ved hvælvslagningen. Stilladset
havde 24. okt. nået en sådan højde, at afreg
ningerne ikke taler om at rejse stillads, men om
at bære tømmer op på »den øffuerste Stillingh«.51 Året igennem blev der i øvrigt leveret
talrige murankre m.v. af Jørgen Güntzel.54 Ved
vinterens komme overdækkedes murene, og
der sattes et skur over tårnet.
Også for 1643 udgør pligtsfolkenes afregnin
ger en god kilde til arbejdets fremadskriden.
20. marts – 15. april kørte de gotlandske, hugne
sten til kirken, mens de maj-september trans
porterede tømmer til stilladser, samt jernankre
til de indvendige piller og hvælvene. De store
jernankre, som grovsmed Jørgen Güntzel le
verede efter kontrakt af 11. marts 1643,54 blev
båret ind i kirken og oplagt på murene.
4.-9. sept. transporterede pligtfolkene »wasserklincken«, vandfaste klinker, hvormed de øverste hvælv skulle opmures.51 I kirkens indre rejste
det store stillads sig, udført af tømrer Daniel
Baldthersen af 20 og 16 alen gotlandsk tømmer,
med fodstykker, murbuer, stolper og kryds
bånd, ovenpå beklædt med fyrredeller, »at Muermesteren skal sette Buerne til Huelffuingerne
paa ...«.55 Murermester Rasmus Nielsen havde
i mellemtiden rejst 31 af de 48 hvælvbærende
søjler i kirkerummet. Det drejede sig om 19 af
24 søjler i yderste søjlekrans og alle tolv søjler i
mellemste søjlerække.56 Øverst på det store
stillads var en del af hvælvskabelonerne rejst
med assistance fra pligtsfolkene,51 og Rasmus
Nielsen havde muret seks »Anfanger, som ehr
begyndt till de Øffuerste Huelffuinger Som ehr
muret med Klinker och Seement ... Med Stil
ling och Bower(buer)«.56 Overhvælvningen af
kirkerummet var således godt i gang, og der
arbejdedes ikke mere på kirkens ydermure,
som antagelig havde nået deres fulde, planlagte
højde. I tårnet opførtes to hvælvinger, hvoraf

den nederste blev dækket af et murstensgulv,
og 6. nov. 1643 blev der bestilt otte stk. 12 alen
fyrretømmer til bjælker i tårnet.45 Da arbejdet
sluttede for vinteren, blev der rejst et skur over
tårnet, og alle kirkens mure, samt alle hvælvin
ger i kirken overdækkedes med mursten.48
Herefter gik arbejdet helt i stå, vel under ind
tryk af Torstenssonskrigens trængsler. Da af
regningerne for perioden 27. juli 1640 – 26. maj
1646 fremlagdes af byggekonsortiet, indeholdt
de ingen arbejder efter 1643. Derimod blev der
solgt ud af beholdningerne til kirkens byggeri.
Jacob Madsen havde efter rigshovmesterens or
dre taget beholdningen ved kirken på 200.000
hollandske mursten og 200 læster kalk til sig,57
og han overlod 14. april 1646 40.000 mursten
og 60 læster norsk kalk af dette forråd til den
udvalgte prins Christians fornødenhed.58
1645 foretog tømmermester Hans Ahnemøller en opmåling af det murværk, som bygge
konsortiet havde opført.43 En genpart af
samme, med anførelse af Rasmus Nielsens mu
rermesterløn,
er
signeret
af
Ahnemøller
56
10. april 1645. Det er tydeligt, at der på dette
tidspunkt ikke umiddelbart var planer om at
fortsætte byggeriet, og at regnskabet for byg
geriet kunne afsluttes. Ikke desto mindre ind
gik kirkebygningen som nævnt stadig i pla
nerne for Ny-København 1649 (jfr. fig. 7), så
det har vel været tanken at genoptage byggeriet
på et senere tidspunkt, når rigets finansielle for
hold havde bedret sig.
Nedrivningen. Fra 1643 stod kirken urørt med
stilladserne til hvælvslagningen i sit indre, ind
til 14. febr. 1658, da Albertus Bygmester (Al
bert Matthiassen) fik besked på næste dag at
lade tømmermændene nedtage de stilladser,
som endnu fandtes inden i den runde kirke
uden for Østerport.59
15. juni 1660 fik borgmestre og råd på Chri
stianshavn kongebrev om at måtte hente sten i
S. Anne kirke, som åbenbart tænktes anvendt
som stenbrud.60 Den kom dog siden i hæn
derne på oberst Henrik Rüse, der som ovenfor
nævnt fik skøde på grunden 17. april 1662,28
men allerede tidligere dette år var i besiddelse
af kirkebygningen. 22. febr. rapporterede den
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Fig. 11. S. Anna Rotunda og Nyboder. Udsnit af den hollandske marinemaler Willem van de Veldes tegning af
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svenske gesandt, at Henrik Rüse havde tilhand
let sig den runde kirke »i den hensigt deraf at
ville lade giøre et Vaaningshus«.61 Svenskerens
formulering er blevet udlagt således, at ober

Danmarks Kirker, København

sten påtænkte at indrette sig en bolig i selve den
tolvkantede kirkeruin, men det er usandsyn
ligt.62 Ordene betyder snarere, at våningshuset
skulle bygges af kirkens materialer, og en må
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ned efter arbejdede Rüse i al fald flittigt på kir
kens nedbrydning.63 De følgende år lod han
opføre en firelænget gård til sig selv på kirkens
gamle område, ud mod Rigensgade. I hoved
bygningen indgik genbrugte materialer fra
S. Anna Rotunda i form af fire ottekantede
sandstenssøjler (jfr. ndf.).
Andre materialer fra kirken blev anvendt ved
de store byggearbejder, som Rüse fra 1661 ud
førte på Kastellet. Den svenske gesandt indbe
rettede 22. marts 1662, at Københavns borgere
var bedrøvede over at miste kirken til fordel
for et citadel, hvis kanoner kunne bestryge by
ens gader og holde borgerne i skak.63 Jernet,
som var i behold af den nedbrudte kirke, fik
søkvæsthuset 1662 lovning på til dets bygnings
forbedring. Værdien af det lovede jern anslog
kapellan ved Holmens kirke Henric Madsen
Wallensbech til 150 rdl., men »formedelst visse
indløbende Omstændigheder« lykkedes det al
ligevel ikke at få jernet udleveret.64
20. maj 1663 var turen kommet til tårnet, der
var så meget kraftigere end den øvrige kirke, at
Tøjhuset måtte udlevere fire tønder krudt,
hvormed Rüse samme dag lod tårnet sprænge i
luften.65 1664 omtales pladsen, hvor den runde

kirke stod.66 Alle rester af kirken var nu for
svundet, og sløjfningen var uhyre grundig.
Udgravningerne 1925 og 1932 viste, at der ho
vedsageligt kun var svage fundamentspor og
ganske enkelte mursten tilbage af det kæmpe
mæssige bygningsværk.
†Model. Allerede i Christian IV. s brev af
24. juni 1640 omtales den skabelon, som kirken
skal gøres efter.67 Med skabelon kan efter tidens
sprogbrug forstås såvel tegning som model.68
Revisionskommissionen påtalte siden, at den
ikke fik forevist den »Modell«, som kirken
skulle forfærdiges efter.44
En model af kirken indgik i Det kongelige
Kunstkammer.69 Protokollen fra 1737 nævner
som nr. 91 i modelkammeret: »Modellen til
Runde-Kirke, som tilforn har staaet på
St. Anne Kirke-Gaard her i Kiøbenhavn, men i
Beleiringen er blevet afbrudt«. Det er første di
rekte omtale af modellen, men den kan være
blandt de 17 modeller af kirker og huse, der
uden nærmere specifikation optræder i proto
kollen 1773-74.
1775 var modellen forfalden, og ved en auk
tion 8. maj 1811 blev den beskadigede kirkemo
del, sammen med en model til en trappe, solgt
til kattuntrykker og farver Johan Wilhelm
Grundtvig for 3 rdl., 3 sk.
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YDRE
Kirkebygningen (fig. 10, 14-15) var opført over
en tolvkantet grundplan med en omkreds på
312 alen (ca. 197 m) og et tværmål på 100 alen
(ca. 63 m). I vest var tilføjet et kvadratisk tårn
med sider på 12 alen (ca. 7,6 m). To halvcirku
lære trappebygninger sprang 2,9 m frem på
hver side af tårnet, antagelig midt på dets nordog sydside. Hvis de stod i hjørnerne mellem
tårn og kirke, ville de forstyrre de døre og vin-

duer, som fandtes i kirkens to vestfag på hver
side af tårnet.
Ved kirkens tolv hjørner og midt på hver
side fandtes støttepiller, som opdelte murene i
24 fag. Midtpillen i vest var vel udeladt af hen
syn til tårnet, som i øvrigt selv havde fire støt
tepiller.
Kirkemurene var 25½ alen (ca. 16,1 m) høje,
men kun 5 kvarter (ca. 79 cm) tykke. De tynde
mure afstivedes af støttepillerne, som havde
murens fulde højde.
Opmålingerne anfører en horisontal deling af
murene i tre zoner på 10, 10 og 5½ alen. Ind
delingen er antagelig overtaget fra murerens af
regninger og siger ikke noget præcist om stokværkshøjderne. Nederst var der mindre døre
og vinduer, herover de store kirkevinduer. På
Pufendorfs stik er murens øverste parti vist
som en lav attika over en klassisk entablatur,
leddelt ved pilastre i forlængelse af de nedre
støttepiller. Attikaen har i hvert fag beslagværksornamentik (fig. 13). Derimod mangler
attikaen på van de Veldes tegning (fig. 11), og
da van de Veldes tegning som helhed forekom
mer mest pålidelig, bør dens fremstilling nok
tillægges størst vægt.70
Om kirkens øvre afslutning vides i øvrigt
intet. J. L. Wolf nævnte 1654 kirkens tolv
»gavle«, men hermed må han have ment kir
kens sider.71 Den påtænkte udformning af kir
kens tag er uvis.72
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Materialer og teknik. Kirkens mure havde intet
egentligt fundament, men var opført direkte
ovenpå et kalklag over det faste ler. Kalklaget
bestemtes af Polyteknisk Læreanstalt til for
mentlig at være af en vulkansk cementart fra
Rhinområdet, tras. En prøve heraf indleveredes
til Nationalmuseet (inv.nr. D 75/1953).73 Ifølge
opmålingen 1645 var grunden under kirken 2
alen dyb og 1½ alen tyk. Tårnet, hvis tykkere
mure og større højde krævede en solidere fun
dering, fik et markstensfundament, som blev
påtruffet ved udgravningerne i 1920’rne. Grun
den under tårnet var 3 alen dyb og 3½ alen tyk.
Byggematerialet til kirken var gulbrændte
teglsten, kaldet hollandske mursten, hvis for
mat ud fra enkelte fund på kirketomten kan
bestemmes til 21 × 11 × 4,5 cm.
Et enkelt fragment af en teglsten blev ind
leveret til Nationalmuseet (inv.nr. D 74/1953).
Fragmentet, der er fundet i et par meters dybde
på kirkens grund, er hjørnestykket af en gul
teglsten med mørtel på langside, over- og un
derside.74 Brudstykket måler 14,5 × 6,9 × 4,5
cm. Kortsiden, der er bevaret i fuld højde, bæ
rer ingen mørtelspor, og stenen har antagelig
siddet som binder.

Kortsiden har tydelige spor efter rødfarv
ning, således som det kendes fra de teglsten,
der på denne tid anvendtes ved Rundetårn. Må
ske har S. Anna Rotunda på samme måde haft
murværk i krydsskifte med vekslende bånd af
gule løbere og røde bindere.75
Sandsten skulle efter planerne fra 1640 indgå i
murværket som »lister« omkring kirken, samt
som indfatninger om døre og vinduer.6 Der er
ikke bevaret sandstensdetaljer, som med sikker
hed kan henføres til S. Anna Rotunda. En pro
fileret †buesten, fundet i grunden ved kirken, er
opmålt af Charles Christensen.76
Endelig anvendtes talrige jernankre til at
binde murene sammen indbyrdes og til at kob
le dem med kirkens indre konstruktioner af
søjler og hvælv (jfr. ndf.).
Vinduer og døre. Den opførte bygning havde
vinduer i to stokværk. Forneden var der åb
ninger ind til de lave, overhvælvede kælder
rum, og herover fandtes de store kirkevinduer,
fordelt med et i hvert af kirkens fag. I samme
niveau fandtes også vinduer ind til kongens
stol, antagelig i kirkens mure på hver side af
tårnet.44
Vinduernes udformning vises forskelligt af
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Pufendorf og van de Velde (fig. 3, 11, 13). Pu
fendorfs fladrundbuede vinduer med jernsprosseværk ligner umiddelbart mest Christian IV. s
vanlige vinduesformer, mens van de Velde gen
giver vinduerne med en usædvanlig trekløver
bue. Måske har et særligt stavværk på afstand
givet dette indtryk.
Der var 24 kirkedøre, foruden en »stor« kir
kedør, en »dobbelt« kirkedør samt to døre ved
trappen.34 Placeringen af disse kendes ikke sik
kert. J. L. Wolf beskrev 1654, at der »er uden
paa Kircken en Dør til hver Hvelfning at gaa
ind oc ud aff«.71 Formentlig var de 24 kirkedøre
anbragt i hver sit fag hele kirken rundt, idet
deres placering i de to vestlige fag må have
været forskudt af hensyn til tårnet. De to trap
pedøre førte ind til trappebygningerne ved tår
net. Kongen havde egen hovednøgle hertil,34
og antagelig førte i al fald den ene trappe op til
kongens kirkestol (jfr. nedenfor).
Efter projektet fra 1640 skulle døre og vin
duer have sandstensindfatninger. Antallet af
døre og vinduer forøgedes kraftigt 1641 (s. 251),
og det er muligt, at man i den forbindelse har
indskrænket anvendelsen af sandstenskarme,
således som der var tendenser til i samtidigt
byggeri.77
Tårnet på kirkens vestside havde 26 alen
(ca. 16,4 m) høje mure med en tykkelse på 2½
alen (ca. 158 cm). De solide mure viser, at tår
net var planlagt til større højde. Fire udvendige
støttepiller havde samme højde som tårnet. Ved
byggeriets ophør bestod tårnet af tre stokværk,
hvoraf de to nederste var overhvælvede med
murede hvælv. Ovenpå nederste hvælv var lagt
et murstensgulv.
De to trappebygninger ved tårnet havde for
skellig højde. Den ene havde tårnets fulde
højde, mens den anden kun var 11½ alen høj og
åbenbart ikke skulle være højere. Den førte kun
op til 2. stokværk, og eftersom kongestolen
fandtes i 2. stokværks niveau, og kongen havde
egen nøgle til trappehusets dør, er det sandsyn
ligt, at den lave trappebygning skulle tjene som
kongens private adgangsvej til kongestolen.78
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Plan. Kirkens indre rummede et kompliceret
system af mure og funderingspiller, der ud
gjorde underlag for de amfiteatralske stolear
rangementer og for de talrige søjler, som bar
hvælvet.
J. L. Wolf beskrev 1654: »... den Ny under
lige Kircke som staar i Bygning hvis Skabellun
er neden til trind som en Compas med alle sine
Streger hvor der ofver hver Streg er muret oc
giort en Hvelfning paa Jorden paa hvilcken
Hvelfning alle Stolene neder udi samme Kircke
sættes oc giøres skal ...«71 En stjenelignende
struktur i kirkens indre angav også Erik Dahlberg på sit spionkort fra 1658 (fig. 16).
Den bedste kilde til kirkens plan er imidlertid
Hans Ahnemøllers opmåling.43 Heraf fremgår,
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efter de kendte afbildninger og opmålinger ikke
markeret sig i bygningens ydre. Dets placering
er ukendt, men det er rimeligt at rekonstruere
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at kirken rummede 26 skråmure af 38 alens
længde under de hvælvinger, hvorpå kirkegul
vet skulle hvile. Hertil kom 26 mure mellem
hvælvene på 39½ alens længde, antagelig en ud
muring i hvælvlommerne mellem de langs
gående tøndehvælv. Begge de nævnte mursy
stemer forløb som radier mod bygningens
midte og var højest ud mod ydermuren, mens
deres overside skrånede ind mod kirkens cen
trum. Mellem murene fandtes 22 overhvælvede
rum og 3 delvis overhvælvede rum, hvor
gange førte ind i kirken. 22 »skiver« i hvælvene
samt udmuringer lukkede antagelig rummene
ind mod det åbne, polygonale område, der op
stod centralt i kirken. Dette midtergulv havde
en diameter på omkring 20 alen og indramme
des af det amfiteatralske stolearrangement.
Koret havde sit eget system af mure. To
store mure udsprang i henholdsvis 6 og 4½
alens højde ved ydermuren og forløb 25 alen,
indtil de med en højde på 2 alen ophørte ved
den mellemste søjlerække. Desuden var der fire
mure, hvor gangene førte ind til altret. De var
16 alen lange, 5 alen høje bag til ved muren og
2 alen mod kirkens midte. Koret har at dømme

dets beliggenhed i øst modsat tårnet, der lå i
vest.
Kældre. Kirkens nedre stokværk under det
amfiteatralske gulv omfattede som nævnt 22
overhvælvede rum, som hver havde dør og
vindue ud til det fri. De hvælvbærende mure
var med fundamenter kun 4 alen høje ved kir
kens ydermure og 1½ alen ind mod centrum.
Ideen til at udnytte rummene og forsyne dem
med døre og vinduer fik kongen først 1641,43
og deres formål har sandsynligvis været at fun
gere som gravkrypter, hvis udlejning på læn
gere sigt kunne give kirken betydelige indtæg
ter. Anbringelsen og udformningen af de tre
indgange er uvis. Indgangspartiernes længde
angives til 20 alen, og de har været dækket af et
tøndehvælv på 6 alens bredde.
Søjler. I kirkerummet stod 48 hvælvbærende
søjler i tre koncentriske cirkler på det amfite
atralske gulv. Yderst stod 24 søjler, inklusiv en
særlig søjle ved altret, korresponderende med
24 pilastre ved ydermurene (»Anfanger«), Den
mellemste og den indre søjlekrans skulle hver
bestå af 12 søjler. Den mellemste søjlerække
stod ca. 25 alen fra ydermuren, og de to øvrige
har da haft en afstand på ca. 12½ og 38 alen til
ydermuren. Den inderste søjlerække afsluttede
det amfiteatralske stolearrangement og om
kransede midtgulvet.
Murene under søjlerne støttedes af aftrap
pede funderingsmure, som var 3 alen høje un
der den ydre søjlekrans og 2 alen under den
midterste. De tolv inderste søjler stod på 15
kubikalen fundament.
Materialet var for de fleste søjler sandsten,
men det er muligt, at der også var støbt metal
søjler, som det allerede havde været påtænkt
1636 (jfr. ovf.). I al fald skrev Christian IV
10. maj 1643 til Corfits Ulfeldt, at han skulle
give besked om »huor lange, item huor tunge
och tycke aff Metal dy Pyller er, som der bleff
støbdt y Helssingør til den nii kyrcke vde ued
myn Haffue«.79
Sandstenssøjlernes materiale og form ses af
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de *søjledele, der efter S. Annas nedrivning
1662-63 blev genbrugt til en loggia i oberst
Henrik Rüses nye hovedbygning på kirkens
tomt (fig. 12, 17).
Der er i alt bevaret 20 søjletromler, fire baser
og fire kapitæler, alle af sandsten. De glatte,
ottekantede søjleskafter har et tværmål på
47,5-48 cm og et sidemål på 19-20,5 cm. Søjle
skafterne har været opbygget af tromler med
vekslende højde, som alle har et kernehul på
8,5 cm i kvadrat. Baserne har form som en
facetteret rundstav på rektangulær plint, mens
kapitælerne har dorisk form.
Flere af søjleskafterne bærer indridsede initia
ler og årstal. Størst interesse har en rødmalet
indskrift med året 1650.80 Den viser, at søjlerne
er ældre end Rüses byggeri i 1660’erne.
I Henrik Rüses loggia blev søjledelene sam
mensat til fire lave søjler, som hver havde en
samlet højde på 289 cm, hvoraf skafterne ud
gjorde 237 cm.81 En af disse søjler ses på Char
les Christensens opmåling fig. 18.
Rüses bygning, der efter at have tjent som
officerslazaret ved Garnisons Sygehus endte
sine dage med at lægge lokaler til Dansk Skole
museum, blev nedrevet 1933,82 og søjlerne blev
overdraget Københavns Bymuseum (inv.nr.
1933/143). De opstilledes i første omgang på
Københavns Kommunes oplagsplads ved Hil
lerødgade (fig. 17). De fire oprindelige søjler
med kapitæl og base var her gjort lavere, og de
skaftled, der herved kom i overskud, blev op
stillet som en femte søjle med en over- og un
derplade af uvis proveniens (sml. opmålingen
fig. 18 med fig. 17).83 Søjlerne var senere op
stillet ved Københavns Bymuseum, indtil de
blev nedtaget på grund af vejrligsskader. De
forvitrede søjledele ligger 1986 i adskilt stand
på magasin; flere af søjletromlerne er sprængt i
to eller tre dele ud fra kernehullet.
Søjlerne blev samlede ved hjælp af jernstæn
ger gennem skafternes kernehuller. Jørgen
Güntzel leverede 1642-43 ialt 22 jernstænger i
stenpillerne, samt yderligere otte stænger, hvis
formål ikke nærmere specificeres.54
Søjlernes oprindelige højde ses ikke af de be
varede søjledele, hvis leddelte skafter kunne

forhøjes betydeligt uden problemer, men af
murermester Rasmus Nielsens regning fremgår
højden på de 31 søjler, som han nåede at få
opstillet i kirken.56 Sandstenssøjlerne i den
yderste krans var 9½ alen høje, mens den mel
lemste søjlerække var 12¼ alen høj. Man til
stræbte åbenbart en ensartet hvælvhøjde, idet
søjlerne på det skrånende gulv blev højere ind
mod kirkens midte. I så fald kan hvælvenes
vederlagshøjde beregnes til o. 15 alen.84
Hvælvene i kirken skulle bæres af de 48 søjler
og de 24 pilastre. Denne spinkle konstruktion
skulle muliggøres af et system af jernankre,
som forbandt pillerne indbyrdes og med mu
rene.85 Materialet til hvælvene var vandfaste
klinker.51
Indretning. Altret skulle stå hævet ca. 3 alen
over jorden i en afstand af ca. 12½ alen fra yder
muren, sandsynligvis i kirkens østende. Bag al
tret skulle rejse sig en søjle, bærende et kruci
fiks.
En prædikestol var blevet påbegyndt. Mester
Caspar Fincke havde efter Christian IV. s be
faling arbejdet på »et JerngitterWerck som
skulle brugis udi St. Anna Rotunda till en Predickestoell och en dell deraff allerede forferdiget«. 21.jan. 1649 bestemtes det, at mester
Hans Svitser og to andre smede skulle besigtige
og taksere det udførte arbejde.86
Placeringen af prædikestolen er ukendt, men
den skulle antagelig stå som et gitterværk i
nærheden af altret – en anbringelse, der ligner
placeringen af prædikestolen i Kristianstad
kirke.87
Kirkens stole skulle stå amfiteatralsk på de
skrånende radiærmure og deres hvælv.
Kongens stol fandtes i andet stokværk, hævet
over de almindelige stole og med lys fra særlige
vinduer i kirkens ydermure.44 Dens plads var
antagelig i vest med adgang fra en særlig, 11½
alen høj trappebygning ved tårnet (jfr. ovf.).
SAMMENFATNING
Skønt S. Anna Rotundas tolvkantede kirkebyg
ning er usædvanlig efter danske forhold, savner
den ikke lokale forudsætninger for udformnin-
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gen af enkelte bygningstræk. Kirkens fagdeling
med udvendige stræbepiller og det vedhæftede
vesttårn støtter sig til middelalderlige traditio
ner, og den fremspringende, halvrunde trappe
bygning til kongens stol havde paralleller i
S. Petri og Holmens kirker (jfr. DK.Kbh. By,
1, s. 252 og 2, s. 42). Den formodede gul-røde
afstribning af teglstensmurværket svarede til
Rundetårn og Holmens kirke fra 1640’rne. De
slanke, ottekantede søjler i kirkens indre havde
et klart familieskab til Kristianstad kirkes gra
nitsøjler fra 1618-28.
I dimensioner er særlig slægtskabet med Kri
stianstad kirke iøjnefaldende. Det gælder tvær
målet (»længden«) på 100 alen, den ydre mur
højde på omkring 25 alen og det indre hvælvni
veau på ca. 15 alen.88
Det usædvanlige ved S. Anna Rotunda er
især dens polygonale plan. Det er ikke i sig selv
så særpræget, at den er opført som central
kirke, idet interessen for centralkirker var ud
bredt på Christian IV. s tid, og flere andre dan
ske kirkebygninger fik centraliseret plan, om
end som korskirker.89
Derimod er den runde eller polygonale plan
uden direkte forbilleder på dansk grund. Ideen
til denne planløsning kan være kommet fra ti
dens mange byteoretiske værker, hvor der i de
regelrette idealbyer ofte indgik en rund eller
polygonal centralkirke.90
Påvirkningen
kan
også være kommet fra faktisk opførte bygnin
ger. I den forbindelse har man peget på antikke
forbilleder i runde kirker som S. Stefano Ro
tunda i Rom – vel under indtryk af S. Anna
Rotundas latinske navn og kirkens Colosseumlignende
fremtræden
på
Pufendorfs
stik
(fig. 13). De enkelte dele af bygningens arkitek
tur placerer imidlertid som nævnt snarere kir
ken i renæssancestil med middelalderreminisencer. Kirkens arkitektoniske slægtninge bør sø
ges i den samtidige nederlandske kirkearkitek
tur, hvor f.eks. kirkerne i Willemstadt (15971607) og i den tyske Hanau (1610) er gode ek
sempler
på
protestantiske,
polygonale
centralkirker, omend af langt mindre dimensio
ner end S. Anna Rotunda.91
Et særlig interessant nederlandsk kirkepro

jekt indgår i Petter Nikolaus de Kempes plan til
den nye svenske havneby Göteborg ved Hisin
gen fra 1609. En stor rundbygning med ind
vendig søjlekrans og en lille udbygning mod
sydvest må sandsynligvis opfattes som en
kirke.92 Hermed introduceredes den neder
landske runde centralkirke i Norden med nogle
af de træk, som Christian IV senere tog fat på
at virkeliggøre i S. Anna Rotunda.
Arkitekten til Christian IV. s runde kirke er
ukendt, men det er ovenfor formodet (s. 249),
at Hans Steenwinckel den Yngre kan have stået
for de første projekter inden sin død 1639. Han
var uddannet i Nederlandene og har haft godt
kendskab til forsøgene med polygonale central
kirker. Det samme havde antagelig hans efter
følger, Lennart Blasius, der formentlig kom fra
Holland. Han var dog først i funktion fra 1641,
hvor de overordnede træk ved bygningens plan
forlængst var fastlagt, men herefter stod han
for den praktiske side af byggeriet. Om kon
gens eventuelle medvirken, jfr. s. 249.
S.
Anna Rotunda blev anlagt som den første
kirke i Ny-København og fik eget sogn, der
synes at have omfattet hele den nyanlagte by
del, men den var ikke blot tænkt som en almin
delig sognekirke. Betegnelserne »søfolkenes
kirke« eller »bådsmandskirken« (s. 244) viser,
at den var planlagt med særligt henblik på be
boerne i Nyboder. Denne funktion falder godt
i tråd med Christian IV. s kooperationstanker,
hvor hver befolkningsgruppe så vidt muligt
skulle bo samlet og have egen forsamlingskirke. På samme måde skulle Trinitatis kirke
betjene Universitetets folk og Petri kirke uden
landske manufaktører i kongelig tjeneste.93
Kirkens polygonale form og det amfiteatral
ske stolearrangement var velegnet til at rumme
en stor menighed af søfolk, men der lå for
mentlig også et vist symbolindhold i kirkens
udformning. Det er måske tvivlsomt, om kir
kens indre virkelig lignede et kompas, således
som J. L. Wolf beskrev det 1654. Der er intet
ved det radiære mursystem som svarer til en
kompasrose. Men det ville passe sig godt for en
sømandskirke at føre tankerne i denne retning.
Sikrere er centralkirkeformens forbindelse til
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den protestantiske gudstjeneste, hvor alter og
prædikestol i samme grad skulle have menig
hedens opmærksomhed.94 Christian IV opfat
tede sig selv som protestantismens forkæmper,
og det kunne den nye kirkes arkitektur være
med til at understrege.
Endelig var der formentlig en symbolsk be
tydning i bygningens centralplan og den flittige
forekomst af det hellige tolvtal, som kunne
lede tanken hen på Det himmelske Jerusalem
(Åb. 21, 9-27). Derved ville kirken fremstå som
et led i Christian IV. s bestræbelser på at gøre
København til en virkeliggjort protestantisk
idealby, med kongen selv i spidsen som en
samlende frelserskikkelse.95
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The planning of the quarter New Copenhagen
after 1625 included a church and a cemetery.
The collection of funds for these two projects
commenced in 1636, and foundry trials were
carried out for cast metal columns. Work on
this grand twelve-sided central church, gener
ally called “The Round Church outside the
East Gate” or S. Anna Rotunda, began in 1640,
and building activity continued apace in the
years that followed. The outside walls appear
to have reached full height when in 1643 works
ceased due to lack of money as a result of the
Torstensson War with Sweden (1643-45). For
almost twenty years the church remained un
finished, although it still figured in the local
planning of the New Copenhagen. In 1658
when the Swedes began the siege of Copen
hagen, the scaffolding inside the church was at
last removed, and in 1662 the ruin was acquired
by Colonel Henrik Rüse. The following year
he had the church pulled down and all visible
traces of this large building were wiped out.
In its time the church had been intended for
parishioners in New Copenhagen, east of the
city, particularly for servicemen in the Royal
Navy and their families in the naval quarters of
Nyboder.
The site of the church is not shown on the
first plan of the new town 1627-29 (fig. 5). It
appears for the first time on a revised local plan
c. 1640 (fig. 6), situated on a trapezoid plot near
the rampart. In a new town planning project
by Axel Urup in 1649 (fig. 7) the churchyard
was given a rectangular plan, and the church
became an important point de vue in an east/
west road junction. The cemetery was conse
crated in 1654, but had presumably been aban
doned upon Henrik Rüse’s acquisition of the
parcel in 1662, although part of the land was
still termed S. Anna’s cemetery in 1757 (fig. 9).
The last building plot in the cemetery was de
veloped in 1770.

Two contemporary depictions of the church
are known (figs. 3, 11), the most reliable of
which seems to be the one by Willem van de
Velde. The shape and position of the church is
also shown in several less detailed views and
plans of Copenhagen (figs. 6-8, 16). The in
voices of artisans and survey measurements of
existing walls, from 1645, shed further light on
the design of the building. Ultimately, archae
ological investigations in 1925-32 revealed frag
mentary remains of the church’s foundations
(fig. 10).
The twelve-sided ground-plan of the church
was 312 alen (197 m) in circumference, and 100
alen (63 m) in diameter. To the west was added
a quadratic tower with two projecting staircase
annexes. The walls were divided into twentyfour bays by engaged pillars. The building ma
terial was probably small Dutch bricks, yellow
with red-fired ends. The height of the walls
was 25½ alen (16.1 m) when building operations
came to a standstill. The church had windows
in two storeys; below, small windows in the
crypts, and above, large windows lighting the
interior of the church. There were twenty-four
doors (one in each bay), two large main doors,
and a door in each staircase annexe. The tower
had reached a height of 26 alen (about 16.4 m)
but was projected higher. One of the staircase
annexes had the same height as the tower, the
other terminated by the second storey, and it
was presumably the private stairs to the King’s
pew in the west end of the church.
In the lower storey, a system of twenty-six
walls and forty-eight piers acted as the founda
tion for an amphitheatrical seating arrange
ment, as well as for the columns supporting the
vaulted roof (fig. 10). Between the wall units in
the lower storey were interpolated twenty-two
barrel-vaulted crypts with access by doors in
the outside wall, presumably burial vaults.
There were also three partly vaulted entrances.
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The chancel, probably in the east end of the
church, had its own system of walls. At the
centre of the church was a level polygonal floor
c. 20 alen (12,6 m) in diameter, surrounded by
the raked, amphitheatre-like floor.
The church interior had forty-eight sand
stone columns in three concentric circles on the
raked floor for supporting the vaulted roof
(fig. 15). The twenty-four columns for the
outer circle were only 9½ alen tall, whereas the
twelve columns of the intermediate circle were
12¼ alen tall. The height of the inner circle of
columns is not known, but it might well be
calculated as being about 15 alen, if the vaults of
the ceiling were at the same level. Some pieces
of columns were preserved because they were
re-used in a loggia for Henrik Rüse’s property
(fig. 12). From here they reached the Copen
hagen City Museum in 1933 when the resi
dence was pulled down (fig. 17). The columns
have Doric capitals and octagonal shafts of
drum construction (fig. 18).
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The altar was intended to stand by a column
in the outer circle of columns, and this column
would have carried a crucifix. The pulpit, de
signed in wrought-iron latticework, had been
begun by the master craftsman Caspar Fincke.
The pews were to have been arranged on the
raked floor of the amphitheatre, and the King’s
pew was presumably in the west end of the
church, reached by a private staircase in the
tower.
The architecture of this church combines ele
ments which are familiar in other church pro
jects commissioned by Christian IV (notably
Christianstad Church from 1618-28), with a de
sign and interior arrangement which were
largely inspired by contemporary Netherlan
dish architecture. The great twelve-sided inte
rior, conceived as a central building, was
adapted to the needs of the Lutheran church
service; at the same time the symbolism of its
plan and numbers would serve as a token of
Celestial Jerusalem.
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