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er lejlighedsvis stadig i folkekirkelig brug, når menig-
heden i Fredens-Nazaret Sogn henlægger gudstjene-
ster hertil.

Kirkens grundlæggelse og historie. Københavns Kirkefond 
købte 1898 det populære forlystelsesetablissement 
‘Sortedamslund’, der 1882 var blevet indrettet i en villa 
fra 1873. Her kunne en dansesal, opført 1888 ved arki-
tekt A. O. Leffland, ombygges til kirkesal. 
 Området havde frem til 1870’erne endnu landlig 
karakter, men i de følgende årtier bebyggedes kvarteret 

Fredens Kirke blev 1899-1900 indrettet af arkitekt Lud-
vig Knudsen i en om- og tilbygget villa fra 1873 og fik 
1905-06 tårn ved Martin Nyrop. Komplekset omfat-
tede foruden kirkesal oprindeligt bolig til præst og 
kirketjener, hvoraf præsteboligen senere blev indret-
tet til menighedslokaler. Siden er foretaget adskillige 
om- og tilbygninger. 1926-27 tilføjedes på grunden 
en kombineret præstebolig og børnehave ved arkitekt 
M. Riishede. Kirken blev taget ud af drift i økonomisk 
henseende med udgangen af 2013. Kirken benyttes nu 
af ICC, International Christian Community, men den 

FREDENS KIRKE
KØBENHAVN BY

Fig. 1. Kirkens indre mod nordvest, 1900-tallets første halvdel. Akvarel ved kirken. – Interior of church, looking north 
west, c. 1900-50.
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Området var præget af fattigdom og sociale problemer, 
og betegnelsen for Ryesgade som Københavns ‘tæt-

mellem Sortedamssøen og Blegdamsvej med en blanding 
af beboelsesejendomme af jævn kvalitet og småindustri. 

Fig. 2. Kirkens omgivelser 1951. 1:4000. Københavns Kommune. – The church and its surroundings, 1951.
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 Til delvis finansiering af købet frasolgtes en grund 
i hele matriklens bredde ud til Sortedamssøen, hvor 
arkitekt Heinrich Hansen opførte en herskabelig eta-
geejendom, der sammen med beboelsesejendommene 
ud til Ryesgade bevirkede, at kirkebygningen blev 
klemt inde mellem høj bebyggelse på alle sider. 
 Kirkebygningen blev ved kgl. resolution af 29. okt. 
indviet 18. nov. 1900, samtidig med at Nazaret Sogn 
endeligt udskiltes fra Sankt Johannes Sogn (med virk-

test befolkede gade’ var ikke positivt ment. Den grund, 
som Kirkefondet erhvervede, hørte oprindeligt til den 
15. blegdam, der strakte sig fra Sortedamssøen til Bleg-
damsvej, og som er kendt fra Christen Købkes male-
rier fra 1830’erne. Ved anlægget af Ryesgade 1859 blev 
grunden skåret over, og den del, der lå nærmest søen, 
blev selvstændigt matrikuleret. Her havde restauratør Fr. 
Petersen fra 1878 drevet det populære forsamlingssted 
Sortedamslund, som han 1888 havde udvidet med en 
dansesal af arkitekt A. O. Leffland.
 Som følge af den tætte befolkningskoncentration i 
Ryesgadekvarteret ønskede Kirkefondet at bygge en 
kirke her. Den skulle supplere Nazaret Kirke, der i 
1892 var blevet indviet som filialkirke til Sankt Johan-
nes Kirke i en midlertidig bygning i Ryesgade 105. I 
første omgang ønskede Kirkefondet at erhverve Kafé 
Søfryd på det vestlige hjørne af Sortedams Dossering 
og Fredensgade, men prisen var for høj, og i stedet 
erhvervedes Sortedamslund. Navnet »Fredens« fulgte 
dog med fra den første placering.

Fig. 4. Situationsplan 1887 med projekteret tilbyg-
ning til selskaber og dans. Tegning formentlig af A. O. 
Leffland 1887. 1:1000. Københavns Kommunes Byg-
gesagsarkiv. – Sketch plan from 1887 showing proposed 
extension for social gatherings and dances. Drawing probably 
by A. O. Leffland.

Fig. 3. Situationsplan 1887 over villaen og haven med 
småbygninger til forskellige forlystelser, året før opfø-
relsen af den senere kirkesal. En stor musikpavillon af 
træ var placeret tv. for indgangen fra Ryesgade og en 
keglebane langs skellet til højre. 1:1000. Københavns 
Kommunes Byggesagsarkiv. – Sketch plan from 1887 
of the house and garden containing small buildings used for 
various forms of entertainment, the year before the erection of 
the chapel. A large wooden bandstand was located to the left 
of the entrance from Ryesgade and a bowling alley alongside 
the property line to the right.
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BYGNING

Kirken, der er indviet 18. nov. 1900, er af arkitekt 
Ludvig Knudsen efter en ansøgning af 12. juli 1899 
indrettet i et kompleks med udgangspunkt i en villa, 
der 1873 blev opført på Sortedam Dossering for 
murmester Nicolai Petersen, sikkert efter hans egne 
tegninger (fig. 7), og som i de efterfølgende år blev 
udbygget for at kunne fungere som restaurant og for-
lystelsesetablissement. Den oprindelige bygning var 
placeret omtrent midt på den lange grund mellem 
Ryesgade og Dosseringen. Den var overvejende i én 
etage med kælder og udnyttet tagetage under det 
forskudte helvalmede skifertag, men havde et lille, to 
etager højt tårn med altan. Indkørslen til villaen var 
flankeret af to ens bindingsværksudhuse, en stald- og 
latrinbygning samt et vognskur (jf. fig. 3). 1879 tilkom 
en delvist åben, grundmuret keglebane med tagpap-
tag langs grundens sydvestre langside og derefter jævnt 
hen en række lige så lette bygninger: en åben musik-
tribune mod nord, flere lysthuse, bl.a. et med espalier, 
en bygning til toilet og garderobe og på grundens øst-
ligste del en delvist åben dansesal bygget af tømmer og 
brædder og dækket med tagpap; den var otte spærfag 
lang og én etage høj og var forsynet med en veranda 
mod syd. 1888 blev der under ledelse af arkitekt A. 
O. Leffland opført en to etager høj, grundmuret byg-
ning til selskaber og dans mellem den oprindelige villa 
og keglebanen (fig. 4 og 9), idet der blev etableret en 
forbindelse til den samtidigt ombyggede villa, der her-
efter blev brugt til beboelse og beværtning (fig. 8).1 
På dette tidspunkt havde det såkaldte Sortedamslund 
opnået en stor popularitet, og det blev både brugt til 
møder i fag- og interesseforeninger, til folkefester og 
som et lokalt tivoli.2 Københavnere født i 1800-tal-
lets slutning kunne sidenhen fortælle om syngepigerne 
på Sortedamslund og om stedets have med den heste-
trukne karrusel og de kulørte lamper, der blinkede 
forjættende rundt om i træerne. En enkelt beretning 
nævner, at fløjen med dansesalen havde en overetage, 
hvor der blev spillet teater.3

Beliggenhed. Kirken ligger midt mellem Ryesgade 
og Sortedam Dossering med en lang indkørsel 
fra Ryesgade, der blev anlagt fra 1858 og 25 år 
frem, og som i denne tid ændrede sig fra et rela-
tivt åbent, landskabeligt område til hovedstadens 
mest tætbefolkede kvarter. 1901 havde Ryesgade 
9.000 beboere, men udviklingen fortsatte, så ind-
byggertallet i 1970’erne, lige før områdesanerin-
gen blev indledt, var nået op på 30.000. Indtil 
1902 ejede kirken hele den ca. 3.400 m2 store 
grund, der havde hørt til det gamle forlystelses-

ning fra 1. dec. 1900). Fredens Kirke fungerede således 
som filialkirke, indtil en ny kgl. resolution af 5. apr. 
1905 oprettede det selvstændige Fredens Sogn. De få 
hundrede meters afstand til Nazaret Kirke medførte et 
tæt samarbejde de to kirker imellem, men også fare for 
nedlæggelse af Fredens Kirke, hvis bygningsmæssige 
tilstand altid har været meget dårlig. 
 1. apr. 2004 sammenlagdes de to sogne til Fredens-
Nazaret Sogn, og 2007 indgik man aftale med ‘Den 
internationale Kirke’ og med ‘The Gospel Choir’ om 
udlejning af kirkerummet søndage og tre aftener om 
ugen, idet man fortsat ønskede at kunne bruge kir-
kerummet til folkekirkelige handlinger. Ved ministeriel 
afgørelse af 13. sept. 2013 blev kirken taget ud af drift 
i økonomisk henseende med udgangen af samme år, 
hvorefter kirken skulle opretholdes i en treårig for-
søgsperiode med nye gudstjenesteformer. Denne til-
stand er fortsat opretholdt.

Fig. 5. Situationsplan af hele det udbyggede kompleks 
1926. 1:1000. Tegning i Rigsarkivet. – Sketch plan of the 
whole extended complex, 1926.
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kvisten. Et nyt ligkapel med skifertag blev herefter 
føjet til bag ved den nye bygning, med en facade 
i flugt med dennes, så der opstod et delvist lukket 
gårdareal i grundens nordre hjørne (fig. 5).5 1936 
blev der indrettet børnehave i stueetagen af den 
oprindelige villa; 1951 udvidet til også at omfatte 
kælderen, og den del af haven, der lå direkte ud 
for villaen, blev udsparet til legeplads. Kirkesalen 
er orienteret med korpartiet mod nordvest. 
 Kirkens forgård og passagen mellem villaen og 
legepladsen er belagt med fliser, mens området 
bag ved villaen har brolægning med udsparede 
bede. Overgangen fra den lange indkørsel fra 
Ryesgade og kirkens forplads er markeret med et 
støbejernsgitter med en tilsvarende låge afbrudt 
af murede piller med sokler og afdækninger af 
beton samt på hver af de to portpiller et enkelt 
udformet, forgyldt kors. Betydelig enklere låger 
afgrænser passagen mellem villaen og legeplad-
sen, mens et trådhegn 1968 blev sat i stedet for et 
rådnet plankeværk som afgrænsning af lysgården 
bag ved den oprindelige keglebane. Forgården 
blev omlagt ved arkitekt Marinus Andersen 1948 
og af arkitekt Jens Østergaard 1979. Den første 
tilføjede fire ahorn, som dog omkring 1975 blev 
erstattet af et par selvsåede birketræer.6

etablissement, og som gik helt ned til Dosserin-
gen. Den tredjedel, der vendte mod søen, blev 
herefter solgt til arkitekt Heinrich Hansen. På 
dette tidspunkt havde kirken fået en permanent 
status, og der skulle indrettes både præstebolig 
og menighedssal og bygges et tårn. Efter bort-
salget af den yderste del af grunden var kirken 
kun forpligtet til at opretholde en passage fra kir-
ken ud til Ryesgade. Der var dog nogen diskus-
sion omkring markeringen af det nye skel, idet 
der efter menighedsrådets opfattelse ikke burde 
være et plankeværk, men et lavt hegn med be-
plantning på begge sider.4 Efter 1922, da der 
ved arkitekt B. M. Riishede blev bygget en fløj 
med menighedslokaler op imod dette skel, var 
kirkekomplekset omgivet af to separate gårde; 
en smal, asfalteret lysgård langs den oprindelige 
keglebane og en noget bredere gård afsondret af 
den nye fløj, hvortil kom, at der på den anden 
side var et uregelmæssigt areal bestående af re-
sten af den gamle have, som på dette tidspunkt 
kun var brudt af et †ligkapel bygget på musik-
tribunens plads 1906.4 Området blev yderligere 
beskåret, da kapellet 1926-27 blev erstattet af en 
to etager høj bygning med børnehave og diako-
nissebolig i stuen og præstebolig på første sal og 

Fig. 6. Kirken set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the north. 
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Fig. 7. Opstalter og etageplaner af villaen på Sortedams Dossering. 1:500. Tegning 1872, i Køben-
havns Kommunes Byggesagsarkiv. – Elevations and floor plans, 1872, of the house at Sortedams Dos-
sering.

Fig. 8. Plan af den nyopførte dansesal og den ældre 
villa, som nu blev anvendt til beboelse og beværtning. 
1:500. Tegning 1888, i Københavns Kommunes Byg-
gesagsarkiv. – Plan, 1888, of the newly-erected ballroom 
and the earlier house, which was now used for both habitation 
and entertainment.

 Bygningens ydre. Kirkerummet blev ved Kirke-
fondets overtagelse af det daværende forlystelses-
etablissement og ved arkitekt Ludvig Knudsen 
indrettet i den to etager høje, rektangulære til-
bygning fra 1888, idet adgangen til rummet fort-
sat kom til at gå via villaen fra 1873, der nu blev 
ombygget for at kunne honorere de nye krav (fig. 
8). Keglebanen på den anden side af den oprin-
delige selskabs- og dansesal blev ligeledes inddra-
get, idet en senere tilføjet overetage af praktiske 
grunde blev fjernet. Funktionen som kirke med-
førte tilføjelsen af et kirketårn og en udvidelse 
af menighedsfaciliteterne, og det samlede anlæg 
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østre side, hvor den er bygget sammen med den 
oprindelige dansesals, siden kirkefløjens gavl, og 
hvor en oprindelig karnap på den to etager høje 
tårnbygning blev revet ned ved kompleksets om-
dannelse til kirke; sammen med en altan og en 
svungen fronton på den oprindelige dansesals gavl. 
En smallere fløj med menighedslokaler er lagt i 
forlængelse af kirkefløjen og fortsat frem til grun-
dens skel mod sydøst, idet forbindelsen til gårdene 
på den anden side er sikret ved etableringen af 
en gang ned under den nye fløj. Såvel gavlen af 
den tilføjede fløj som den side af både den, kir-
kefløjen og den tilbageværende del af keglebanen, 
der vender ud imod gårdmiljøet (fig. 14) mellem 
Ryesgadeejendommene og et par store komplek-
ser på Sortedam Dossering fra årene omkring og 
lige efter 1900, står neutralt hvidkalkede, om end 
kirkefløjen også på denne side er udsmykket med 
ganske vist noget enklere udformede ørelisener. 
 Døre og vinduer. Ved siden af kirkens hoved-
indgang og døren ind til kirketjenerens lejlighed 
er det især vinduerne, der sætter deres præg på 
kirkens ydre. Kirkefløjens vinduer, der spænder 
over to etager, er rundbuede og med katedralglas, 
mens villaen på indgangssiden har retkantede 
vinduer i stueetagen og rundbuede på første sal. 
 Indre. Det yderst enkle, rektangulære kirkerum 
(fig. 15 og 20) nås via hovedindgangen i den op-
rindelige villa, hvor et tøndehvælvet rum med 
flisegulv tjener som våbenhus. Indgangsdøren har 
profileret gerigt med knæk foroven, mens selve 
rummet i lighed med de øvrige lokaler i den 

fremstår herefter som et tilnærmelsesvis vinkel-
formet, relativt homogent kompleks sammensat 
af dele fra såvel 1870’erne og 1880’erne som 
1906 og 1922, med flere senere ændringer. Selve 
kirken, i den oprindelige selskabs- og dansesal, 
fremstår i det ydre som en mægtig blok med et 
fladt, nedefra set næppe synligt sadeltag, og med 
fagadskillelserne markeret med ørelisener i hele 
murens højde (fig. 6). På indgangssiden vest for 
villaen står fløjen over en sokkel af grå granit i 
røde sten i et noget uregelmæssigt krydsskifte, der 
dog på lisenerne er erstattet af et blokskifte med 
indskudte, halve bindere. Kombineret med dens 
form kommer kirken i dette materiale til at stå 
i stærk kontrast til den umiddelbart tilstødende 
bygning mod nordvest; den fem etager høje be-
boelsesejendom fra 1875, som udfylder hjørnet af 
Ryesgade og stikvejen op til kirken, og som står 
i gule sten med rusticeret kælder- og stueetage. 
Villaen fra 1873, der har bevaret sin oprindelige, 
uregelmæssige grundplan, men som med et knap 
så højt tag har fået en mere regulær overetage, 
fremtræder set fra indgangssiden som en ligeledes 
to etager høj fløj af røde sten i krydsforbandt over 
en sokkel af grå granit. Den høje kælder er rusti-
ceret, og det midterste og bredeste af de fem fag 
er trukket frem som underdelen til et højt, smalt 
tårn (fig. 13) med de nederste to etager muret i 
røde sten, den næste med bælter i hhv. røde sten 
og hvid mur og den øverste halvdel hvidpudset; 
det har overgangen til klokkestokværket markeret 
med en glat vulst, mens der i selve klokkeetagen 
til alle fire sider er et dobbelt glamhul med buede 
bryn henover. Spiret er sekssidet og i tre afsnit. 
Indgangen til komplekset, nærmest den store kir-
kefløj, går igennem en portal muret uden på kæl-
deretagens rusticering og udformet med en pro-
fileret bueåbning under en trekantgavl, ligeledes 
sammensat af profilerede lister og med et forgyldt 
Kristusmonogram IHS i tympanonfeltet samt et 
forgyldt krucifiks over gavlspidsen. På den anden 
side af tårnet går en muret trappe med granittrin 
langs huset op til en dør i stueetagen med videre 
forbindelse op til kirketjenerboligen på første sal. 
 Villaen fremstår også i røde sten på den nord-
østre side, hvorfra der er adgang til børnehaven via 
en nyere indgang til kælderen, samt på den syd-

Fig. 9. Længdesnit af den 1888 opførte dansesal, der 
1899 blev omdannet til kirkesal. 1:500. Tegning af A. 
O. Leffland 1890. Københavns Kommunes Byggesags-
arkiv. – Longitudinal section of the ballroom erected in 1888, 
which was converted into a chapel in 1899. Drawing by A. 
O. Leffland, 1890.
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kede konsoller. Koret er hævet tre trin over ski-
bet og har en dør ud til en lang sidegang dannet 
af den tidligere keglebane og spændt ud mellem 
et lille præsteværelse bag koret og et noget større 
kombineret sakristi og konfirmandundervisnings-
lokale sydøst for kirkerummet. Lyset kommer 
ind fra langsidernes to gange fem store vinduer, 
hvoraf rækken mod sydvest er ændret efter at ha-
ve fungeret som åbninger mod det store rum fra 
det galleri, der blev føjet til som en overetage til 
keglebanen samtidig med selskabs- og dansesalens 
opførelse. Loftet er limfarvet og gulvet lagt med 
brædder. I menighedslokalerne er der ligeledes 
overvejende lagt bræddegulve. Gange og toiletter 
har flisegulve, mens et køkken har linoleum. Tår-
net indgår for de underste etagers vedkommende 
i beboelsen i villaen, og adgangen til klokkestok-
værket går også her igennem.
 Kirkens tagværker af jern er opsat 1928 og ud-
formet som hængeværk med kryds. Over tag-
værket er der åse med bræddebeklædning samt 
herover igen tagpap. Loftet er ophængt i jern-
konstruktionerne. Tårnet har et traditionelt fyr-
retræstagværk.
 Tagbeklædningen over kirkesalen består siden 
1928 af en bræddebeklædning dækket med tjæ-
ret tagpap. Villaen har skifertag.7

oprindelige selskabs- og dansesal er udført med 
gips loft med stukgesims; her med akantussmyk-

Fig. 10. Forslag til indretning af kirken i det tidli-
gere forlystelsesetablissement. Plan. 1:500. Tegning af 
Ludvig Knudsen 1899. Rigsarkivet. – Proposal for the 
placement of the church in the previous entertainment estab-
lishment. Plan by Ludvig Knudsen, 1899.

Fig. 11. Opstalter af vest- og nordfacader samt snit. 1:500. Tegning 
af Martin Nyrop 1905. Københavns Kommunes Byggesagsarkiv. – 
Elevations of the west and north facades and section. Drawing by Martin 
Nyrop, 1905.
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blev der foretaget en række ændringer af bør-
neinstitutionens arealer, ligesom der blev indret-
tet en lejlighed i de tidligere menighedslokaler 
på første sal. Der blev desuden indrettet toilet-
ter.10 En svampeskade i kirke og våbenhus samt 
trapperum og præstebolig førte 1967-69 til en 
større byggesag, også fordi bygningsinspektoratet 
krævede bindingsværket i våbenhuset ændret til 
grundmur, alt dårligt murværk fornyet og taget 
afstivet. Svampen, der blev oplyst opstået i etage-
adskillelsen mellem våbenhuset og den overlig-
gende lejlighed som følge af utætheder i taget, 
havde bredt sig ind i kirken, og arkitekten be-
klagede det oprindelige ‘usædvanligt slette hånd-
værk’.8 Arbejdet omfattede også en fornyelse af 
alterpartiet. 1970 blev der indrettet toilet og bru-
serum i et tidligere vaskerum i kælderen og 1990 

Arkitekturhistoriske forudsætninger. Idet Fredens Kirke 
ligesom Mariakirken på Istedgade i København er 
indrettet i et tidligere danseetablissement, lader dens 
arkitektur sig ikke umiddelbart sammenligne med 
andre af tidens kirkers. Der er dog tale om et stilistisk 
gennemført byggeri, hvor kirkefløjens arkitekt, Leff-
land, eksempelvis udformede vinduerne i den gavl, 
der stødte op imod villaen fra 1873, i analogi med 
dennes oprindelige vinduer med kraftige granitgerig-
ter forsynet med stiliserede slutsten. Det samme gjorde 
B. M. Riishede, der 1922 føjede en mindre fløj med 
menighedslokaler til Lefflands kirkefløj. Oprindeligt 
blev kirken kun indrettet til midlertidigt brug, idet 
den vandrekirke, der gik forud for sognets nye kirke, 
Nazaret Kirke, måtte vige pladsen på grund af kirke-
byggeriet. Der var dog overvejelser både om at bruge 
Sortedamslunds grund til en ny, regulær kirke og om 
at forlene kirkesalen med et mere kirkeligt præg ved 
at tilføje et tårn.4 Det sidste blev tilfældet, og tårnet 
er i høj grad blevet en markør for formålet med det 
lidt tilbagetrukne kompleks, der skiller sig så kraftigt 
ud fra sine omgivelser ved sine afvigende materialer og 
stemning af en svunden tid. Arkitekt Ludvig Knudsen, 
der stod for dansesalens omdannelse til kirkeligt brug, 
indgav allerede februar 1902 et tilbud på et tårn med 
to små klokker.4 Skønt han tilbød at arbejde gratis, blev 
han ved indsendelsen af et revideret udkast til et tårn 
1904 takket og oplyst om, at Martin Nyrop var impli-
ceret, og at denne efter overvejelser om, hvorvidt tårnet 
skulle bygges af mursten, jerngitterværk eller jernbeton, 
hav de foreslået armeret beton efter den kun lidt over 
ti år gamle metode, der var opfundet af den franske 
ingeniør François Hennebique.4 Tårnets glamhuller er 
inspireret af vinduerne på den oprindelige villas tårn.

Senere ændringer og istandsættelser. Et tårn, opført 
efter tegninger af Martin Nyrop (fig. 12), blev 
indledt opført 3. sept. 1905 og indviet 18. marts 
1906. Det blev bygget med betonsøjler med 
mellemliggende murværk og måtte 1956 sættes 
i stand, da armeringsjernene rustede.8 1908 blev 
sakristiet udvidet, idet en ikke bærende skille-
væg blev fjernet. En fløj med menighedslokaler 
tilbygget kirkefløjen blev indviet 24. sept. 1922, 
og der blev installeret en håndelevator mellem 
stuen og første sal.9 1926 blev der opført et se-
parat hus med en børnehave, en kordegnebolig 
og en præstebolig. Der blev endvidere bygget et 
ligkapel; det hele efter tegninger af arkitekt B. M. 
Riishede.4 Et husbukkeangreb i kirkens tagværk 
førte 1928 til en midlertidig lukning af kirken og 
en udskiftning af tømmeret med jern. 1951-52 

Fig. 12. Skitser til tårnet. 1:300. Tegning af Martin 
Nyrop 1905. Rigsarkivet. – Rough designs for the tower. 
Drawing by Martin Nyrop, 1905.
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FREDENS KIRKE

Danmarks Kirker, København

21

2

Fredens Kirke kom ved sin opførelse til at afla-
ste og erstatte Danmarks første vandrekirke, den 
midlertidige †jernkirke på Ryesgade 105; en mon-
tagebygning af bølgeblik, som blev importeret fra 
J. C. Humphreys i London, og 1891-92 opstillet 
på den grund, hvor Nazaret Kirke 1902-04 rejste 
sig. Jernkirken blev herefter flyttet til Nørrebro, 
hvor den tjente som forløber til Simeons Kirke. 
Det var en lav, rektangulær bygning med oven-
lys i det store sadeltag, som indvendig blev båret 
af en kompliceret spærkonstruktion, ligeledes af 
jern.14

et handicaptoilet.8 Den store menighedssal blev 
2003 inddelt i to kontorer og et mindre lokale.9 
Ligkapellet blev 2006 nedlagt og rummet om-
dannet til redskabsrum.11

 Opvarmning og belysning. Kirken blev ved sin 
etablering opvarmet af en kalorifer, og der stod 
fra 1901 en kakkelovn i sakristiet.9 1931 blev 
kaloriferanlægget kasseret og et centralvarme-
anlæg med radiatorer installeret.10 1951 fik kir-
kekomplekset et fjernvarmeanlæg dimensione-
ret af civilingeniør Johannes Jørgensen og til-
strækkelig stort til at varme det hele op.12 Fire 
skorstene over kirkesalen blev herefter fjernet. 
Kirken havde oprindeligt gasbelysning, men fik 
senest 1946 indlagt el.6 1961 skete der en over-
gang fra jævn- til vekselstrøm, hvad der med-
førte anskaffelsen af flere nye lamper.6 1966 blev 
der overvejet en skjult elinstallation, og 1969 
blev det foreslået, at ekspansionsbeholderen og 
pumpesløjfen blev flyttet fra kirkens loft til tår-
net.
 Kirkekomplekset har i en årrække været deko-
reret med †kalkmalerier. I kirkerummet blev der 
1904 malet en bred bort under gesimsen, mens 
partiet under vinduerne fik en kvaderbemaling. 
Borten blev gentaget i våbenhuset, hvor der også 
blev malet et skriftsprog: »Vidste du dog ja end 
paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred« 
(Luk. 19,42). I sakristiet blev der malet tre skrift-
sprog: »Jeg vil give Fred paa dette Sted siger den 
Herre Zebaoth« (Hagg. 2,4), »Den som kommer 
til mig skal jeg ingenlunde kaste hen ud« (Joh. 
6,37), og »Guds Fred sejre i Eders Hjerte« (Kol. 
3,15), og i menigheds- eller missionssalen på før-
ste sal en dekoration ved talerstolen og ligele-
des tre skriftsprog: »Vender om til mig siger din 
Herre Zebaoth, saa vil jeg vende om til Eder« 
(Zak. 1,3), »Bliver i mig, da bliver og jeg i Eder« 
(Joh. 15,4), og »Jeg kommer snart Amen, Ja, kom 
Herre Jesus« (Åb. 21,20).4 1924 blev der i sakri-
stiet malet et hvidt kors med roser og grønne 
blade flankeret af to søjler, samt i menighedssalen 
nye skriftsteder.13

Fig. 13. Tårnet set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– The tower seen from the west.

Fig. 14. Fordelingsgangen, den tidligere keglebane, set 
udefra. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Passageway, the 
former skittle alley, seen from the outside. 
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fladen, mens de to øvrige er forsænkede. To flan-
kerende lisener bærer versalindskriften »INRI«. 
Bemaling kun på det centrale kors (orange og 
forgyldning).
 Af den oprindelige (†)alterudsmykning (jf. fig. 1) 
fra 1900 er bevaret et krucifiks (fig. 17), udført 
af billedhuggeren August Hassel (1864-1942) 
i polykromt brændt ler.12 Det hænger nu over 
trappen i våbenhuset. Figuren, der er udført ef-
ter barokt forbillede, hænger dybt i armene og 
har himmelvendt ansigt.18 Som alterudsmykning 
var krucifikset indrammet af en nyklassicistisk 
†portalopbygning19 med trekantgavl båret af to 
korintiske søjler og med versalindskrift i frisen: 
»Han er vor fred« (Efes. 2,14) (jf. alterbord). Dette 
flankeredes af to kannelerede pilastre.
 Alterkalke. 1) (Jf. fig. 16), 1899, 27 cm høj, udført 
af A. E. Eddelien, København. Foden er cirkulær 
med tre afsæt, knoppen cylindrisk med nadver-
ord i gennembrudte skønvirkeversaler: »Dette er 
Jesu sande blod«. Bægeret har latinsk reliefkors 

INVENTAR

Oversigt. Ved indvielsen bestod inventaret af nye gen-
stande bortset fra belysningen, der var bibeholdt fra 
dansesalen. Kirkerummet var oprindeligt farvesat i 
lysegråt og hvidt af dekorationsmaler Johan N. Schrø-
der (1841-1919).15 1969 gennemførtes en omfattende 
istandsættelse ved arkitekterne Mogens Ryder og Ole 
Rafn, Gentofte.16 Da fornyedes alterbord, alterudsmyk-
ning, alterstager, alterskranke, døbefont, prædikestol, 
salmenummertavler og belysning. De nye inventar-
stykker udførtes af møbelplade fineret med kirsebær-
træ.8 Formsproget er direkte eller indirekte inspireret 
af modernistisk amerikansk kirkearkitektur.17 

Alterbordet (jf. fig. 15) fra 19698 består af en svær 
bordplade på to ben. De glatte flader brydes kun 
på bordpladens forkant, hvor der læses »Han er 
vor fred« (Efes. 2,14) med indskårne versaler (jf. 
(†)alterudsmykning).
 Alterudsmykningen (jf. fig. 15) fra 19698 udgø-
res af en stor panelvæg med golgatamotiv i form 
af tre kors, hvoraf det centrale er fremhævet fra 

Fig. 15. Kirkens indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of the church looking south east. 
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2*

 Sygesæt, o. 1900-25, svarende til Absalons Kir-
kes sygesæt nr. 1 (s. 63); i læderfutteral.
 Disk, fra sygesæt, formentlig 1904, tværmål 7,5 
cm. Fanen har cirkelkors, bagsiden mestermær-
ke »Qvade«, antageligt for P. O. Quade, Maribo, 
stempel for guardejn Simon Groth og Køben-
havnsstempel, af hvis årstal kun det sidste ciffer 
»4« er erkendeligt.
 Vinskummeske, 1900, 16 cm lang, med mester-
mærke »AF«, muligvis for A. Fleron, København, 
guardejnstempel for Simon Groth samt Køben-
havnsstempel »00«. 
 Alterstager (jf. fig. 15), 1969, af sølv. De 46 cm 
høje, syvkantede stager er fremstillet af sølvsmed 
Ejnar Olsen, Virum, efter tegning af arkitekterne 
Mogens Ryder og Ole Rafn, Gentofte.16 
 To †alterstager fra o. 1900 var i art nouveau-
stil.20 To femstager er skænket 1912 af den lokale 
KFUK-afdeling. De 40 cm høje, gotiserende 
stager har giverindskrift på foden med graveret 
skriveskrift: »Fredens Kirke fra Kristelig Forening 
for Unge Kvinder i Fredens Sogn Juleaften 1912. 
Joh. 12.46« 

flankeret af graverede palmegrene, modsat sikker-
hedsgravering. Under foden læses graveret giver-
indskrift (skriveskrift): »Skænket af Fru Hansen 
1900«. Såvel bæger som fod har mærker for sølv-
smeden og guardejn Simon Groth samt Køben-
havnsstempel 1899. 2) (Jf. fig. 16), nyere, 22 cm 
høj, med cirkulær fod og omtrent kugleformet 
knop. 
 Disk (jf. fig. 16), o. 1990, af sterlingsølv, tværmål 
15 cm, med glat fane og på bagsiden et stem-
pel »TF 925S«, formentlig for Tonny Fredberg 
Østergaard, Farsø.
 Oblatæsker. 1) (Jf. fig. 16), o. 1900. Cylinderæ-
sken, 10,5 cm i tværmål, 6,5 cm høj, har svagt 
hvælvet låg med graveret ligearmet trekløverkors. 
2) (Jf. fig. 19), o. 1925, af sølvplet, cylindrisk, 20 
cm i tværmål, 19 cm høj, kraftigt profileret for-
neden og foroven. Det hvælvede låg har korsfor-
met knop. Med uidentificeret fabrikationsmærke 
»VTA« og totårnet lødighedsmærke.
 Alterkande (jf. fig. 19), o. 1900(?), af tin, 31 cm 
høj. Foden er cirkulær, korpus konisk over kug-
leled, det hvælvede låg har kors som knop.

Fig. 16. Alterkalk, nr. 1, 1899, udført af A. E. Eddelien, København; alterkalk, nr. 2, 
nyere ligesom disken, oblatæske nr. 1, o. 1900, dåbskande 1953. Foto Arnold Mik-
kelsen 2014. – Chalice no. 1, 1899, by A. E. Eddelien, Copenhagen; chalice no. 2, recent like 
the paten; and wafer box c. 1900, baptismal jug, 1953.
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 En lav †korskranke (jf. fig. 1) med balustre fjer-
nedes 1969.8

 Døbefonte. 1) (Fig. 18), o. 1900, af norsk mar-
mor, 98 cm høj, udført i nyklassicistisk stil med 
lav kumme på en søjle. Opstillet i kirkens ind-
gangsparti. 2) (Jf. fig. 20) 1969,8 af kirsebærfinér, 
med syv glatte sider, hvoraf en rummer to hylder 
til håndklæder. Opstillet neden for alterpartiets 
trapper.
 Dåbsfad, o. 1900, tværmål 56 cm, glat, forsølvet 
1953.8 Dåbskander. 1) (Jf. fig. 19), o. 1900, af sort 
porcelæn med guldkors fra Bing & Grøndahl, 28 
cm høj. 2) 1953,8 af sterlingsølv, fra F. Bratland, 
København. Den 31 cm høje kande har svagt 
pæreformet korpus prydet af Jesusmonogram 
i relief, den cirkulære fod omløbende indskrift 
med graverede versaler: »Givet i anledning af Fre-
dens Kirkes 50 års jubilæum«. Under bunden er 
fabrikationsmærke samt lødighedsstempel. 3) (Jf. 
fig. 19), nyere, af messing, 29 cm høj med pære-
formet korpus. 

 Alterbog (jf. fig. 19), Frederik II’s bibel 158921 i 
nyere læderbind.
 Alterskranken (jf. fig. 15) fra 19698 har tre ret-
vinklede sider med to smalle åbninger mellem 
forsidens sektioner; messingbalustre og håndliste 
af træ. 
 Den oprindelige †alterskranke (jf. fig. 1) var også 
tresidet, men lukket og med kannelerede pilastre 
som balustre.

Fig. 17. Krucifiks, tidligere alterudsmykning (s. 22), 
udført i polykromt brændtler af August Hassel (1864-
1942). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Crucifix, former 
altar decoration in polychrome fired clay by August Hassel 
(1864-1942).

Fig. 18. Døbefont nr. 1, o. 1900 af norsk marmor (s. 
24). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Font no. 1, c. 1900, 
in Norwegian marble. 
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Fig. 19. Alter- og dåbsudstyr (s. 23, 24). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar and baptismal utensils. 
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dal. Orglet er 2005 tilbageført til oprindelig 
disposition ved Gunnar Fabricius Husted, efter 
ombygning 196223 ved Troels Krohn og istand-
sættelse 1982 ved I. Starup & Søn. Nuværende 
disposition: Manual I (hovedværk): Bordone 
16', Principale 8', Viola di Gamba 8', Flauto ot-
taviante 8', Ottava 4', Flauto à cannuccia 4', Ot-
tavina 2', Mixtur III, Campanelli (klokkespil) 
g-g². Manual II (svelleværk): Quintatenente 8', 
Bordone 8', Eolina 8', Fugara 8', Voce celeste 8', 
Flauto coperto 4', Sesquialtera 22/3' – 13/5', Flau-
tino 2', Oboe 8', Regale 4'. Pedal: Subbasso 16', 
Basso 16' (transm.), Principale 8', Violoncello 8', 
Fagotto 16'. Manualomfang: C-a³, pedalomfang: 
C-f¹. Kopler: I-P, II-P, I-II, sub- og superoktav-
kopler. Tutti, afstillere for oktavkopler og rør-
værk (generelt og separat). En frikombination, 
automatisk pedalomveksling, generalcrescendo. 
Pneumatisk aktion.24

 Disposition efter ombygningen 1962: Hoved-
værk: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 

 Prædikestol (jf. fig. 15), 1969,8 af kirsebærfinér, 
med syvkantet grundplan, heraf fem helt glatte 
fag og to halve fag omkring indgangen; opstillet 
ved trapperne til alterpartiet. 
 Den oprindelige †prædikestol (jf. fig. 1) havde 
tre fyldingsfag og sekskantet himmel med små 
palmetter som topstykker. Opsat ved døren til 
sidegangen på en søjle og med opgang ad en li-
geløbstrappe.22 
 Stolestaderne (jf. fig. 20) fra 1900 har smalle, rekt -
angulære gavle, nu blot med profileret afslutning 
og fodstykke, men oprindeligt med trekantafslut-
ning.22 Der er fyldingsryglæn og perlegrå bema-
ling. Stolene er opstillet løst på trægulvet, nu dog 
kun i kirkens sydøstende, idet hovedparten er er-
stattet af løse stole. 
 Tre pengeblokke fra 1969 er syvkantede og har 
jernbeslag. Desuden en pengebøsse, af messing, af 
sædvanlig type med reliefkors.
 Orgel (jf. fig. 20), 1930, bygget af I. Starup 
& Søn, med 22 stemmer, to manualer og pe-

Fig. 20. Kirkens indre set mod nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of the church looking north west. 
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 Belysningen udgøres af en stor, nyere hjulkrone 
i hvidlakeret metal og syvkantede lampetter fra 
1969 i hhv. blankt og gråmalet træ, seks i hver 
side af kirken og to i sydøstenden. 
 To store †lysekroner stammede fra tiden som 
danseetablissementet Sortedamslund;22 den sidste 
kasseredes 1974.8 To små *(?)lysekroner fra samme 
tid indsendtes til Nationalmuseet og Den Gamle 
By, ligesom 14 *(?)lampetter.8

 Nyere lysglobus af smedejern (jf. fig. 15). 
 Kirkeskib (fig. 21), »Ægir«, 1918, en tremastet 
fuldrigger, skænket af Samvirkende Menigheds-
plejer i København som tak for menighedens 
gæstfrihed mod sønderjyske børn, der under 
Første Verdenskrig var kommet til hovedstaden 
på hjuldampskibet »Ægir«.26 Det er bemalet med 
grønt og hvidt. 
 Et urværk opsattes efter tårnets indvielse 1906.12 
En urskive på tårnets nordvestside har røde ro-
mertal på hvid bund og røde, gotiserende visere. 
To klokker er støbt 1905 af De Smithske, Aalborg. 
1) Diameter 84,7 cm, med indskriften »Alting er 
rede, kommer til bryllup« (Matt. 22,4). 2) Dia-
meter 61,4 cm, med indskriften »Haster, løber til 
ham hen, Jesus han er Synd’res Ven« (Den Danske 
Salmebog nr. 511).27

4', Kvint 22/3', Oktav 2', Mixtur IV, Dulcian 16'. 
Svelleværk: Rørfløjte 8', Quintatøn 8', Principal 
4', Nathorn 4', Blokfløjte 2', Oktav 1', Sesquial-
tera II, Scharf III, Krumhorn 8', Regal 4'. Pedal: 
Subbas 16', Gedaktbas 8' (transm.), Oktavbas 8', 
Gedaktpommer 4', Fagot 16'.24

 Spillebordet er opstillet vinkelret på pulpituret. 
Den nyklassicistiske facade er opsat centralt i pul-
piturbrystningen. 
 *Orgel, 1900, bygget af I. Starup, med oprin-
deligt fem stemmer og et manual, udvidet 1905 
med endnu et manual og anhangspedal og 1925 
med yderligere tre stemmer. Disposition: Ma-
nual I: Bordun 16', Principal 8', Viola di gamba 
8', Tværfløjte 8', Oktav 4', Klokkespil. Manual II 
(1905): Gedakt 8', Fugura 8', Fløjte 4', Obo 8'. 
Voce celeste 8' (1925) og Aeoline 8' (1925). Pe-
dal: Subbas 16' (1925). Alle stemmer blev 1930 
genanvendt i et nyt orgel (ovf.). Resten af orglet, 
bortset fra facaden, står i dag i Unitarernes Hus, 
København.25

 Pulpituret (jf. fig. 20) bæres af indmurede bjæl-
ker og har glat brystning med perlegrå bemaling.
 Enkle salmenummertavler (jf. fig. 20), 1969, til 
hæn gecifre. Ældre †salmenummertavler havde tre-
kantgavl.22

Fig. 21. Kirkeskib (s. 27). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church ship. 
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FREDENS CHURCH

History. Fredens Kirke (‘the Church of Peace’) in 
Inner Østerbro, Copenhagen, was established in 
1899-1900 by the architect Ludvig Knudsen in a 
villa from 1873 which had housed the entertain-

ment establishment ‘Sortedamslund’, and which 
in 1888 had been given a dance hall extension by 
the architect A. O. Leffland. The parish was sepa-
rated out in 1905 from Nazareth Parish. In 1905-
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regular ground plan, but which with a slightly 
lower roof has been given a more regular upper 
storey, appears from the entrance side as a wing of 
red brick also two storeys high in cross bond over 
a base of grey granite, with the high basement 
rusticated and with the midmost and widest of 
the five bays drawn out as the lower part of a 
tall, narrow tower with the lowest two storeys in 
red brick, the next with belts respectively of red 
brick and white wall, and the top half white-plas-
tered; it has the transition to the belfry marked 
with a plain bead while on the actual belfry sto-
rey on all four sides there is a double belfry light 
with arched ‘brows’. The spire is hexagonal and 
in three sections. The entrance to the complex 
closest to the large church wing goes through a 
portal erected in the outside rustication of the 
basement floor and designed with a profiled 
arch opening beneath a triangular pediment also 
built of profiled mouldings and with a gilt Christ 
monogram ‘IHS’ in the tympanum space as well 
as a gilt crucifix above the apex of the pediment. 
On the other side of the tower a masonry stair-
case with granite steps runs along the building 
up to a door on the ground floor with a further 
connection up to the verger’s apartment on the 
first floor.
 The extremely simple rectangular church inte-
rior is reached through the main entrance in the 
original villa, where a barrel-vaulted space with a 
flagged floor serves as a porch. The entrance door 
has a profiled architrave with an angle at the top, 
while the space itself, like the other localities in 
the original reception and dance hall, has been 
given a plaster ceiling with a stucco cornice, here 
acanthus-ornamented brackets. The chancel is 
raised three steps above the nave and has a door 
out to a long side passage formed by the former 
skittle alley and extending between a small vestry 
behind the chancel and a rather larger combined 
sacristy and Confirmation classroom south east 
of the church interior. The light comes in from 
the slightly staggered twice-five large windows 
of the long sides, of which the row to the south 
west has been changed after functioning as open-
ings towards the large room from the gallery that 
was added as an upper floor to the skittle alley at 

06 a tower designed by Martin Nyrop was built. 
Later came several rebuildings and extensions. 
In 1926-27 a combined parsonage and kinder-
garten were added by the architect M. Riishede. 
In 2004 the parish was reunited with Nazareth 
Parish. The church was decommissioned in eco-
nomic respects at the end of 2013. The church is 
now used by the ICC, the International Chris-
tian Community, but is occasionally used by the 
Church of Denmark, when the congregation 
of Fredens-Nazareth Parish hold their services 
there. 

Building. On the takeover by the Church Build-
ing Fund of the entertainment establishment, the 
church interior was furnished by the architect 
Ludvig Knudsen in the two-storey rectangular 
extension from 1888, while access to the interior 
was still via the villa from 1873, which was rebuilt 
to meet the new requirements. The skittle alley 
on the other side of the original reception and 
dance hall was also incorporated, as a later-added 
upper storey was removed for practical reasons. 
The function as a church entailed the addition 
of a church tower and an extension for facilities 
for the congregation, and after this the complex 
as a whole took the form of an approximately L-
shaped, relatively homogeneous unit composed 
of parts from both the 1870s and 1880s as well 
as 1906 and 1922, with several later changes. The 
church itself, in the original reception and dance 
hall, has the exterior of a huge block with a flat 
pitched roof hardly visible from below, and with 
bay demarcations of eared pilaster strips rising the 
whole height of the wall. On the entrance side, 
west of the villa, the wing stands above a base of 
grey granite in red brick in rather irregular cross-
bond, which however in the pilasters is replaced 
by a block bond with inserted half-headers. In 
combination with its form, this material makes 
it contrast starkly with the immediately adjacent 
building to the north west, the five-storey resi-
dential property from 1875 which fills out the 
corner of Ryesgade and the cul-de-sac up to the 
church, and which stands in yellow brick with a 
rusticated basement and ground floor. The villa 
from 1873, which has preserved its original ir-
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involved, and that the latter, after considering 
whether the tower should be built in brick, iron 
trelliswork or ferroconcrete, had suggested rein-
forced concrete using the only slightly more than 
ten-year-old method invented by the French en-
gineer François Hennebique. The belfry lights of 
the tower were inspired by the windows on the 
tower of the original villa. 

Furnishings. When the church was consecrated 
the furnishings consisted of new items apart from 
the lighting, which was kept over from the dance 
hall. The church interior originally had a colour 
scheme in light grey and white by the decorative 
painter Johan N. Schrøder. The original (†)altar 
decoration was a Neoclassicist †portal structure as 
the framework for a crucifix (fig. 17), made by 
the sculptor August Hassel (1864-1942) in poly-
chromed fired clay after a Baroque model. The 
original font (no. 1) is Neoclassicist and carved 
in Norwegian marble. The pews (cf. fig. 20) from 
1900 have narrow rectangular ends, now only 
with profiled terminations and footpieces, but 
originally with triangular terminations. The or-
gan (cf. fig. 20) from 1930 was built by I. Starup 
& Søn, with 22 stops, two manuals and a pedal. 
In 2005 it was restored to its original disposition 
by Gunnar Fabricius Husted, after a rebuilding in 
1962 and refurbishing in 1982. 
 In 1969 an extensive refurbishing was carried 
out by the architects Mogens Ryder and Ole 
Rafn, Gentofte. This involved a renewal of the 
large, fixed items of furnishing (Communion ta-
ble, altar decoration, altar candlesticks, altar rail, 
font, pulpit, hymn boards and lighting). The new 
furnishings – with the exception of the altar can-
dlesticks – were made in blockboard with cherry 
wood veneer in a modernist idiom with direct or 
indirect inspiration from American church archi-
tecture. The Communion table (cf. fig. 15) consists 
of a heavy tabletop on two legs. The altar decora-
tion (cf. fig. 15) consists of a large panel wall with 
a Calvary motif in the form of three crosses, the 
central one in high relief, the other two in coun-
ter-relief. The altar rail (cf. fig. 15) has three right-
angled sides with two narrow openings between 
the sections of the front. 

the time when the reception and dance hall was 
built. The ceiling is distempered and the floor is 
laid with boards. The spaces for the congregation 
also mainly have floor boards. Passages and toilets 
have flagged floors, while a kitchen has linoleum. 
On the lower floors the tower forms part of the 
residential space in the villa, and access to the 
belfry also goes through here. 
 The iron roofing of the church was set up in 
1928 and designed as a truss with cross-bracing. 
The roof cladding above the church interior has 
consisted since 1928 of boards covered with 
tarred roofing felt. The villa has a slate roof. 
 Inasmuch as Fredens Kirke, like Mariakirken 
on Istedgade in Copenhagen, has been built into 
a former dance hall, its architecture cannot be 
directly compared to that of other churches of 
the time. It is however a stylistically consistent 
construction where the architect of the church 
wing, Leffland, for example designed the win-
dows in the gable that adjoined the villa from 
1873, analogously with the latter’s original win-
dows with large granite architraves furnished 
with stylized keystones. The same was done by 
B.M. Riishede, who added a smaller wing with 
congregation rooms to Leffland’s church wing in 
1922. Originally the church was only furnished 
for temporary use, since the ‘movable church’ 
that preceded the new church of the parish, 
the Nazareth Church, had to make way for the 
church construction. However, there were de-
liberations about using the Sortedamslund site 
for a new, proper church, and giving the church 
interior a more church-like appearance by add-
ing a tower. The last of these was realized, and 
the tower has very much become a marker for 
the purpose of this slightly withdrawn complex 
which stands out so strongly from its surround-
ings with its unusual materials and its atmosphere 
of a bygone, more quality-conscious time. The 
architect Ludvig Knudsen, who was responsible 
for the conversion of the dance hall for use as a 
church, submitted an offer as early as February 
1902 involving a tower with two small bells. Al-
though he offered to work free of charge, when 
he submitted a revised draft of a tower in 1904 
he was thanked and told that Martin Nyrop was 


