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Med de store byudvidelser, som fra 1600’rnes 
begyndelse sprængte rammen omkring det 
gamle København, opstod også et behov for 
flere kirker. Mens Christianshavn hurtigt fik en 
sognekirke (jfr. DK. Kbh. By, 2, s. 470f), viste 
det sig vanskeligt at gennemføre et civilt kirke
byggeri i byens nordligste del. Beboerne i dette 
område var fordelt mellem S. Nikolaj og Trini
tatis sogne (jfr. DK. Kbh. By, 1, s. 459f. og 2, 
s. 227f.), men søgte i praksis også til nærmere 
beliggende stands- og institutionskirker (s. 9). 
Udover Christian IV (s. 239) skulle både Fre
derik IV og Christian VI have overvejet at lade 
en sognekirke opføre i forstæderne mod nord, 
men først 1736 spores mere konkrete planer 
derom.1

Den tidligste omtale af en ny kirke findes i et 
brev fra Christian VI til oversekretæren i Dan
ske Kancelli, Johan Ludvig Holstein, dateret
27. okt. 1736.2 Da der tre dage efter indledtes en 
8-dages jubelfest til minde om reformationen, 
efter et program, som netop Holstein havde 
bidraget til at lægge med sine i forsommeren 
udarbejdede »Uforgribelige Tanker om Jubelfe
sten«,3 har det været nærliggende at sætte den 
nye kirke i forbindelse med jubilæet og opfatte 
den som en mindekirke, i parallel til den 1749 
grundlagte Frederikskirke, som opførtes til 
minde om Oldenborgernes 300-års jubilæum 
(DK.Kbh.By, 5, s. 468).4 Programmet for ju
belfesten 1736 omfattede dog ingen nedlæggelse 
af grundstenen til en ny kirke,5 et forhold, som 
måske også kan skyldes problemet med at finde 
en passende placering.

I brevet til Holstein nævner kongen, at den 
påtænkte kirke kunne få plads i Gothersgade, 
men at stedet ikke var det bedste.6 Der synes 
ikke bevaret samtidige alternativer.7 Men ifølge

senere kilder skulle kirken have ligget i Store 
Kongensgade, »midt i (...) eller paa noget des
lige bequemt Sted«, og planerne have været så 
fremskredne, at betjeningen af den nye kirke 
var anført i bestallingen for prædikanter og be
tjente ved S. Nikolaj.8

I 1736 har der næppe været mulighed for at 
udnytte en tomt efter hovedstadens brand 
1728.9 Under forudsætning af at der har været 
kalkuleret med en af kronen ejet grund, kan der 
ud fra henvisningerne til henholdsvis Gothers
gade og Store Kongensgade være tale om enten 
et hjørne af Rosenborg have, muligvis det 
østre, ret upåagtede parti, hvor Kronprinsesse
gade 65 år senere blev ført igennem,10 eller en 
del af de kongelige haver på Amalienborg, må
ske den grund, som lå imellem Bredgade (da
værende Norgesgade) og Store Kongensgade. 
Denne, der tilhørte kongens ugifte søster Char
lotte Amalie, blev i 1749 udset til byggegrund 
for Frederikskirken (DK. Kbh. By, 5, s. 472f.). 
Amalienborgkvarteret fik dog først sin endelige 
form med Frederiksstadens bebyggelse fra år
hundredets midte.11

Som bygmester for den nye, endnu unavn
givne kirke, nævner Christian VI den kun 35 år 
gamle, nyudnævnte hofbygmester Nicolai 
Eigtved, som i september året før var vendt 
hjem fra en 12-årig uddannelsesrejse. Eigtved 
havde fået Fyn og Jylland som sit distrikt, un
der forudsætning af at kongen ikke havde brug 
for hans tjeneste andetsteds.12 15. aug. 1736 
havde han sammen med Lauritz de Thurah faet 
overladt indretningen af de kongelige gemak
ker på Christiansborg. Men projektet til den 
nye sognekirke var hans første selvstændige 
opgave. Antagelig har han allerede i efteråret 
1736 indledt arbejdet. Hans tegninger har såle
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des dannet grundlag for en †model, udført af 
snedkermester J. J. Reusse ifølge regning af
7. jan. 1738.13 Til modellen hørte en særlig †tag- 
værksmodel, en »Couple, worinnen ins grosse 
angedeutet wird wie das Bindwerck zu verfer
tigen (ist)«.14 For denne model stod tømrerme
ster J. P. Eisborg. Hele modellen blev depone
ret hos Eigtved selv og er siden forsvundet.15

Om kirkens udformning vides meget lidt. Af 
regnskaberne vedrørende modellen fremgår, at 
det drejede sig om »einer runden Kirche« med 
en kuppel. Associationerne til Eigtveds 13 år 
yngre forslag til Frederikskirken er både nær
liggende og oplagte. Tegningerne fra 1736 var 
Eigtveds første lejlighed til at udmønte den vi
den om centralkirker, som han havde indsamlet
i henholdsvis Italien og Tyskland.16 Muligvis 
har han allerede under uddannelsesrejsen været 
klar over Christian VI.s planer om at opføre en 
ny kirke i København. Under alle omstændig
heder kan hans ideer fra det ældre kirkeprojekt 
udmærket være genoptaget i hans første Fre- 
derikskirkeforslag. Dette blev approberet kun 
godt en måned efter, at kirken i Frederiksstaden 
tidligst omtales (jfr. DK. Kbh. By, 5, s. 469f.).

Efter 1738 synes kilderne tavse om den af 
Christian VI planlagte rundkirke. Arbejdet med 
den nye kongebolig på Slotsholmen, som blev 
indledt 1733, har sandsynligvis bidraget til at 
aflede kongens tanker og givet Eigtved nok at 
gøre – ikke mindst med projekteringen af en 
anden kirke, slotskirken på Christiansborg 
(DK. Kbh. By, 5, s. 122f.). Planerne om en 
rundkirke i Ny-København blev atter stillet i 
bero.
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CHRISTIAN VI’S PROJECTED CHURCH 
IN NEW COPENHAGEN

Due to the sharp growth of Copenhagen in the 
beginning of the seventeenth century the old 
city boundaries were broken, and the need 
arose for more churches. However, it proved 
difficult to build a church for the civilian po
pulation. In a letter dated 27. October 1736 
from Christian VI to J. L. Holstein, First Secre
tary of the Danish Chancellery, mention is 
made of a church planned in the thoroughfare 
of Gothersgade, or some other more suitable 
position. This church has been linked with the 
festivities for the bicentenary of the Reforma

tion held shortly after. It was to have been built 
by Nicolai Eigtved, architect to the Court, 
who had recently returned to Denmark. Ac
cording to surviving invoices, a †model, as 
well as a separate †roof construction were 
made after his plans and drawings. The bills 
reveal that it would have been a round church, 
and it seems likely that its design has resembled 
Eigtved’s proposal for Frederikskirken thirteen 
years later. But little more is known about the 
project which appears soon to have been drop
ped.


