
Nogle Undersøgelser i Frederiksberg Have 
Af Charles Christensen 

RESTER AF MEGET GAMMEL BEBYGGELSE 

AA DE AREALER, hvor Frederiksberg Have nu ligger, havde 
r den urgamle Landsby Solbjerg uden Tvivl sine Bymarker, til 
den ved Aaret 162o blev nedlagt af Christian IV ; Markerne blev 
herefter udnyttet fra Kongens nye Ladegaard ved Sct. Jørgens Sø. 

Om Solbjerg Bys Beliggenhed er Meningerne ret delte, medens 
man har bedre Rede paa Byens Størrelse, Gaardenes Antal m.m. 
Af senere Tiders Forskere mener Arne Sundbol  og H. U. Ramsing,' 
at Byens Beliggenhed maa søges i Nærheden af den lille Sø ved 
Schweizerhuset i Frederiksberg Have, og denne Sø kan have været 
Landsbyens Gadekær. Eiler Nystrøm3  bestrider dette, og peger paa 
den lille Dam ved Andebakkestien og Bredegade som det sand-
synligste Sted for Gadekærets Plads, og Byen Solbjergs Beliggen-
hed er derfor at søge omkring Bredegade.4  Den kommer herved 
til at ligge i nogen Afstand fra Frederiksberg Bakke, hvortil Nav-
net Solbjerg var knyttet ifølge Pufendorf's Kort fra ca. 1658-59. 
Paa Højdedraget laa 4-5 Kæmpehøje ved den store Nordskraa-
ning, der nu vender imod Frederiksberg Have. Som et af sine 
Beviser for det uholdbare i Arne Sundbo's Teori, oplyser Eiler 
Nystrøm, at denne lille Sø ikke findes angivet paa ældre Kort, 
og er derfor aabenbart først anlagt og udgravet ved ca. Aar i800. 
Eiler Nystrøm nævner f. Eks. Håussers Kort fra 1741. Her paa 
dette Kort er der ikke angivet nogen Sø, men et Ishus i Nærheden 
af Søens formodede Plads.' Det er dog sandsynligt, at der i Nær-
heden af et Ishus maa have ligget en Sø, som Isen kan tages fra. 
Men foruden de af Eiler Nystrøm gengivne Tegninger, findes der 
andre gamle Grundplaner over Frederiksberg Have, og paa to 
5* 
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oprindelige af hinanden uafhængige Kort er Søen eller Dammen 
ved det senere Schweizerhus angivet, selv om dens nuværende 
Form kan være tildannet og udvidet ved Aar 1800. Det er paa 
Tegningen af Haven i Frederik V's Atlas, udført af Ammon i 1743.6  
Og paa det Kort, som de kongelige Landkadetter udførte i 1742, 
er Søen ogsaa indtegnet.' Efter disse Tegninger er det afgjort, at 
Søen er af ældre Oprindelse, og det maa være en Forglemmelse, 
naar den ikke er angivet paa Håussers Kort. 

Man kan maaske komme Spørgsmaalet — den oprindelige Sø —
endnu nærmere ved at undersøge det ældste Kort af Haven ved 
Prinsessernes Gaard, der nu er i Københavns Stadsarkiv. Tegnin-
gen er gengivet i ret stort Maal i Frederiksbergs Historie I, Side 
I14. Paa det originale farvelagte Kort er angivet en større, rund 
Sænkning i det allernederste Parti af Bakkeskraaningernes Ud-
løber — ret tilsvarende Schweizersøens nuværende Beliggenhed 
paa en lille Højderyg, der mod Nord ved Fasangaarden skyder 
sig ud fra Solbjergbakke. Den runde Sænkning, der antagelig kun 
kan være den nuværende Schweizersøs Forgænger, er dog ikke be-
lagt med blaa Farve, men Vandfladen er derimod markeret med 
vandrette Streger. Af den samme gamle Grundplan har afdøde 
Otto Smith gengivet en Variant, udformet som en Stregtegning 
i Hist. Med. f. K. i 1925. Her er den samme Dam angivet som en 
Rundkreds med ubrudt Konturlinie. Hvis den gamle Fasanhøj 
havde samme Beliggenhed som nuværende Mathildehøj, er Dam-
men tegnet ca. 5-6 m for langt mod Øst. 

En anden morsom Enkelthed fra den farvelagte Plan er en 
lille fremstaTaende Genstand, som en Firkant, der er vist paa den 
største af Højene. Man har paa Højens Overflade tegnet Skygge-
linier fra den opstaaende, gaadefulde Ting. Fantaster vil antagelig 
sige, at her har vi det Solalter, der gav Bakken Navn, men vi mere 
nøgterne kan gaa med til, at her er sandsynligvis fremstillet en 
stor Sten, der mærkeligt nok har været Genstand for den gamle 
Opmaalers særlige Interesse. 

Om selve Højen ved Fasangaarden oplyste E. Nystrøm paa et 
Foredrag i Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg i April 
1944, at den er kastet op i 1689. Men, man kan have fyldt Jorden 
oven paa en Oldtidshøj; saa var der noget at begynde med. At den 
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nu saa store Høj er fremkommet med flere Paafyldninger, er meget 
sandsynligt. Og som en anden Mulighed kan Resterne fra det 
gamle Solbjerg ligge ret urørt under Højens Opfyldninger. Med 
Hensyn til den Tanke, at der under Højen ved Fasangaarden mu-
ligvis ligger en Oldtidshøj, kan oplyses, at der foruden de 4-5 Høje 
ved Solbjergs øvre Bakkeskraaning laa en Høj paa det frie Land 
i Nærheden af Runddelen.s  Højen er angivet paa det gamle Kort, 
der nu er i Stadsarkivet, og den maa have ligget paa det nuværende 
saa sørgeligt berømte Garageanlægs, eller franske Skoles Grund 
ved Frederiksberg Alle. Har der været en Høj paa det flade Land 
til den ene Side, er det ikke udelukket, at der kan have været 
andre Høje paa Arealerne neden for Solbjerg Bakke.' 

Den mærkelige Høj ved Fasangaarden, der nu hedder Mathilde-
høj, har ved sin Beliggenhed en særlig Værdi, da Højens Centrum 
har haft en særlig Betydning for Frederiksberg Bys Hovedakse. 
Dengang man i hine fjerne Tider begyndte Anlægget af Prin-
sessernes Gaard ude ved Ringridningspladsen, afstak man en Linie 
fra Pladsens Midte ud mod nuværende Mathildehøjs Centrum. 
Haveanlæg og Midteralle kom til at følge denne Retning, som 
senere, ved Anlægget af Frederiksberg Alle, blev hele Frederiks-
berg Bys Rygrad. Man bør — ikke mindst af denne Grund —
prøve, om der under den nuværende Høj er et eller andet, der kan 
have været en afgørende Faktor ved Valget af denne Linie. En 
Klaring af dette Spørgsmaal maa være en rimelig historisk Op-
gave for Frederiksberg By. 

I Efteraaret 1944 blev jeg af den historisk interesserede Slots-
gartner Irgens-Møller gjort opmærksom paa, at der forestod Ud-
gravninger i Haven for Beskyttelsesrum. Dette foregik Vest for 
Mathildehøj, just paa de Arealer, man burde undersøge, for om 
muligt at paavise Rester fra den nedlagte Solbjerg By. Der blev i 
1944 gravet ud til tre runde Beskyttelsesrum, hver paa ca. 8,5 m i 
Diameter. Man begyndte med den nordligste Bunkers, og her, hvor 
Arkæologiens venlige »Lygtemænd« var os naadige, saa man midt 
i Udgravningen ca. 1-1,5 m fra Jordoverfladen, at der laa en Sam-
ling grove Potteskaar, Ben fra Husdyr, talrige Trækulstykker og 
ildskørnede Smaasten, omgivet af svære, sorte Muldlag. Man saa 
tydeligt, at disse Fortidsrester laa i en Nedgravning i den gule, 
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I Nærheden af Mathildehøj i Frederiksberg Have blev der i 1944 anlagt Beskyttelses-
rum. Ved Udgravningerne hertil fremkom Rester af meget gammel Bebyggelse. 

faste Ler, hvis Overside var noget uregelmæssig, men ret højt oppe 
i Forhold til den nuværende Jordoverflade. Muldlaget med Træ-
kulstykkerne m.m. strakte sig fra Bunkersgraven videre mod Nord, 
som en trekantet Grav, der gik ned til ca. 2 m fra Terrænet. Der 
blev dog ikke undersøgt længere i nordlig Retning i denne Omgang. 

Efter de grove Potteskaar at dømme var jeg klar over, at her 
stod man over for Resten af meget gamle Brugsgenstande, og for-
hørte mig derfor i Nationalmuseets I. Afdeling, om man ønskede 
at se de fundne Skaar og deres Plads i Jordlagene; en Del af de 
gamle Sager sad endnu i Skraaningerne. Dr. Glob fra Museets I. 
Afdeling kom omgaaende ud og løsnede de sidste Ting. Gennem 
denne blev det oplyst, at Fundene maa antages at være ca. I 000 
Aar gamle, altsaa fra Gorm den Gamles Tid. Man kaldte Ned-
gravningen i Lerlagene for en Affaldsgrube. Den kan vel ogsaa 
kaldes en Køkkenmødding fra den senere Jernalder, der gemte 
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Opmaaling med Jordsnit af den nordligste Udgravning set mod Øst, 
Maal i : 5o, med nedgravede Lerkarskaar, Ben og Trækul. 
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Opmaaling med Jordsnit af den mellemste Udgravning set mod Øst, 
Maal t :5o, med Rester af det dybtlliggende Gulv og Tønder. 

de Rester, som var henkastet fra en Boplads eller et Samfund, der 
havde levet i Nærheden af Graven. I denne havde man hentet 
Lermaterialet til de ret grove Pottemagerarbej der og Bygninger-
nes Vægge og Gulve. Nogle af de grove Lerkarskaar havde ind-
vendig et sort Overtræk, der, efter Dr. Globs Opgivelser, maa 
stamme fra det Forhold, at Grøden har kogt paa i Lergryderne. 
Jeg henstillede til Museet, at Frederiksberg fik nogle af Skaarene 
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tilbage, saa de i et kommende Bymuseum herude kunde vise os 
Efterladenskaber fra den meget gamle Bebyggelse paa Frederiks-
bergs Arealer. Paa dette Sted kan den have været sammenhæn-
gende fra Broncealderen, gennem Jernalderen og Middelalderen 
til ned mod Aar 162o. I den midterste af de tre Bunkersgrave var 
jeg saa heldig at paavise Ting, hvis Alder antagelig laa nærmere 
ved det for Solbjerg kritiske Aar 162o. I Udgravningens østre 
Skraaning ca. 1,8 m nede fremkom betydelige Rester af et Trægulv 
af ca. 2,6 m Længde; naturligvis noget medtaget af Opholdet i 
Jorden. Under Brædderne laa fire ret svære Bjælker, hvis Ender 
stak frem i Udgravningen og derfor maatte fjernes. Antagelig 
strækker Gulvet sig et længere Stykke mod Syd-øst, da Bjælkerne 
jo som Regel ligger paa den lange Led af et Rum. Ved Gulvets 
Nordside fremkom Rester af to nedgravede Tønder ca. 6o cm i 
Diameter. Bunden af Tønderne laa ca. 5o cm under Bræddegulvet. 
Disse Ting kan godt have ligget her i meget lang Tid, da der i 
Aarenes Løb har aflejret sig meget faste Lerlag over Gulvet, og 
de kan have dannet en god Isolation for Overfladevand, der delvis 
optages af de store Træer i Nærheden. (Trækisterne ved Frede-
riksberg ældste Kirke har holdt sig godt i Jorden). Antagelig staar 
man her over for en dybt nedgravet Forraadskælder fra en ældre 
Bebyggelse i Nærheden. Tønderne — der er maaske flere end de 
to, vi paaviste — har sandsynligvis været anvendt til Opbevaring 
af Fødevarer. Ved den tredie Beskyttelsesgrav, den sydvestre, traf 
man ikke Rester af tilsvarende Ting, som forekom i de to andre, 
selvom der ogsaa i denne, ligesom i de først udgravede, samt den 
lange Kanalgravning ud til Søndre Fasanvej, viste sig flere ned-
gravede Huller i den faste Ler; dette laa overalt i meget forskel-
lige Højder. Alle disse Ting tyder — efter Dr. Globs Udtalelser —
paa det Forhold, at vi var stødt paa Arealer, hvorpaa der havde 
staaet en gammel Bebyggelse med Huse rejst af nedgravede Stol-
per. Der fremkom et Stykke af en rød Munkesten. Andre Steder 
ved Frederiksberg Have, hvor der blev gravet ud til Beskyttelses-
rum, som over mod Porcelænsfabrikken og Andebakkestien, gik de 
faste Lerlag glat igennem, uden nedgravede Huller af Betydning. 
Da man for nogle Aar siden nedlagde store Vandledninger i Frede-
riksberg Bakke, traf vi heller ingen Spor af ældre Bebyggelse. 
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Ved yderligere Undersøgelser i Jorden i Nærheden af Mathilde-
høj kan man uden Tvivl faa endnu flere Beviser paa, at her har det 
urgamle Solbjerg Bysamfund haft sine Boliger, ikke langt fra det 
navngivne Solbjerg med sine vidtskuende Oldtidshøje. 

FREDERIKSBERG ÆLDSTE KIRKE 

Den i 162o paabegyndte Ladegaard ved Sct. Jørgens Sø forbed-
rede Frederik III, men Driften blev ikke rentabel. Derfor gennem-
førte Kongen i 1651 en anden Drift af det store Grundstykke, ved 
at oprette en lille By herude, og han indkaldte som bekendt ca. 20 

Familier fra Amager til at arbejde med Jorden. Byen blev kaldt 
Ny-Hollænderby, og den kom til at ligge ved nuværende Allegade. 
Maaske kan det formodes, at den i Have- og Landbrug interesse-
rede Dronning Sophie Amalie har haft nogen Indflydelse paa disse 
Ting. Byen skulde ogsaa have en Kirke, og Kongen vilde hjælpe 
Beboerne med at rejse en saadan »efter Tidernes og Midlernes 
Beskaffenhed«. Alt dette er jo velkendt, men om denne Kirkes 
Plads, Størrelse og Udseende har man ingen bevarede Oplysninger, 
Traditioner eller nøjere Tegninger af. 

Sagen er jo som bekendt, at Krigsbegivenhederne i 1658-59 
udslettede den første Ny-Hollænderby med Kirke, efter at den kun 
havde eksisteret i ca. 7 Aar, og ene paa det kendte gamle Stik med 
Svenskernes Belejring af København har man en lille skematisk 
Fremstilling af Ny-Hollænderby. At udpege en af de der angivne 
Bindingsværks-Bygninger som Kirken er det rene Gætteværk. Alle 
nu eksisterende Tegninger og Planer af Ny-Hollænderby er først 
udført efter 1662, da et nyt Bysamfund havde rejst sig paa Ruinerne 
af den første By. Hertil kom desuden en Sag af største Betydning 
for det nye Bysamfund, der desværre trivedes ret daarligt, at Ny-
Hollænderby fra 1662 var blevet Sommerresidens for Frederik III's 
Familie, efter at Dronningen havde overtaget en Halvgaard i Byens 
sydligste Del. En trefløjet Bindingsværksbygning blev rejst af 
Dronningen, og Stedet fik større og større Betydning, efterhaanden 
som de kongelige Anlæg blev forbedret. Op mod Aar 1700 be- 
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•HAVE: 
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Situationsplan, der viscc den forsvundne Kirkebygnings Plads 
i de nuværende Omgivel ser ved Hjørnet mellem Pilealle og 

Runddelen. Syd opad. 

gyndte man at tegne og opmaale Havearealerne og Omgivelserne. 
Nu faar vi Besked paa mange Ting; ogsaa om Kirkens Plads og 
Størrelse. En ny Kirke af Bindingsværk var blevet rejst efter 1662, 
antagelig med Kongens Tilskud og ved Indsamling med Almisse-
Bækkener foran Kirkedørene i Hovedstaden, samt Tilskud paa 
1/4  Rdl. fra hver Kirke paa Sjælland, hvis den havde Midler 
dertil. Alle senere Oplysninger om denne Bindingsværkskirke tyder 
paa, at den var opført paa allerbilligste Maade; ja, saa daarligt, 
at den kun var fyldestgørende i ret kort Tid. Den nuværende Fre-
deriksberg Kirke blev bygget og indviet i 1734, som Afløser for den 
— kun ca. 7o Aar gamle — Kirkebygning, der i flere Aar havde 
truet med at falde ned. 

Om den i 1662 genrejste Kirke havde ligget paa den første 
Kirkebygnings Plads, var en af de Opgaver, man søgte at klar-
lægge ved en i Foraaret 1943 iværksat Udgravningsundersøgelse i 
Haveselskabets Have. Frederiksberg Kommunalbestyrelse var be-
redvillig gaaet ind for Undersøgelser ved den gamle Kirke og 
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Rekonstruktionstegning af Runddelen med Kirken og den ombyggede Prinsessernes 
Gaard ; gennem denne var Indgang til Frederiksberg Have. 

erholdt et Tilskud hertil fra Beskæftigelsesudvalget. Med største 
Elskværdighed bistod Frederiksberg Kommunes tekniske Forvalt-
ning ved Løsningen af Opgaven. Naar man kalder den Kirke, der 
stod fra ca. 1651-58 for den første, og Kirken fra 1662 for den 
anden, saa er det den sidste Bygnings omtrentlige Plads og Yder-
konturer, man havde indtegnet paa forskellige Kort over Prin-
sessegaarden med omliggende Arealer ved ca. I 7oo-Tallet. Nord 
for den gamle Kirke og foran den trefløjede kongelige Lystgaard, 
laa en stor, aflang Plads — Ringrendingspladsen — der i Udstræk-
ning svarer ret nøje til nuværende Frederiksberg Runddel med 
Arealet ud for nuværende Kirke. Andre Kort viser, at Pladsen 
havde fire afskaarede Hjørner. Nogle Tegninger angiver derimod, 
at der kun var to ved den østre Side. I Hovedsagen er denne Form 
bevaret, og Skraalinierne ses bedst i Sydsiden ved Hegnet om Kirke-
gaarden. Omkring den gamle Kirke laa en ret stor Kirkegaard, 
som blev noget beskaaret i 1710 efter Anlægget af Pileall&n. Ind- 
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gangen til Kirken var antagelig fra Ringrendingspladsen. De fyl-
digste Oplysninger om den ældre Kirke har man i C. Rasmussens 
smukke Bog: Frederiksberg Kirke 1733-1933. Her er de bevarede 
Dokumenter udførligt gengivet fra den ældre Kirkes Tid, samt 
Prøver paa dens Regnskaber fra Aaret 1728-29, da dens Forfald 
var ved at blive til en Katastrofe. Paa Udsnit af ældre Kort er 
Kirken angivet, dog maaske kun som Signatur. Den er vist med 
Taarn, der har spidst Pyramidetag, derfor er der paa Rekonstruk-
tionsskitsen angivet et saadant Tag. Kirken fra 1662 var en aflang, 
firkantet Bindingsværks Bygning, med Vaabenhus i Nord ud mod 
Pladsen. Over Kirkens vestre Del havde man antagelig rejst et 
Taarn. Det stod maaske paa to Stolper ned gennem Kirkerummet, 
som f. Eks. ved Hasle Kirke paa Bornholm. C. Rasmussen mener, 
at Taarnet var bygget over Vaabenhuset, men efter Regnskaberne, 
f. Eks. Beskrivelsen af Forandringen af Taarntrappen, formoder 
jeg, det var i Vest. Desværre findes der ingen andre Billeder eller 
Tegninger af Kirken end de omtalte Signaturer paa de smaa Situ-
ationsplaner med Prinsessernes 'Gaard og Ny-Hollænderbyen. Paa 
de større Grund-Planer fra 1696 ser man Kirken ligge efter god 
gammel Skik i Øst-Vest, og den fulgte ikke Linierne ved Ring-
rendingspladsen, men laa noget skraat for denne. 

At søge efter Rester fra Bygningen og udfinde Aarsagen til dens 
korte Levetid, er en nærliggende Tanke. For en Fagmand virker 
det jo meget paafaldende, at man kun ca. 20 Aar efter Opførelsen 
i 1662 talte om, at Kirkebygningen var forfalden, og ca. 7o Aar 
efter at Kirken var rejst, omtales den som ødelagt; Østgavlen 
hængte over, og Nordvæggen maatte afstives. I 1695 havde der 
allerede været Tale om at nedbryde Kirken. Man holdt den gaa-
ende til '733; paa det Tidspunkt var den nuværende Kirke opført. 
Der blev den 15. Februar 1734 afholdt en Auktion over den gamle 
Kirkes Materialer, den indbragte 151 Rdl. Ogsaa Kirkegaarden 
nedlagdes antagelig snart 'derefter, og Arealet indgik i Slotshaven. 
Paa Kortene efter 1740 er ingen Bygninger angivet ved den gamle 
Kirkes Plads eller i Nærheden af denne. 

Man har fra 1695 en ret ejendommelig Sag vedrørende Ejer-
forholdene af Kirken. Hofprædikant H. G. Masius foreslog, at 
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han rejste en ny Kirke, mod at han forvaltede Kirkens Indtægter, 
og selv kaldte Præsten til Kirken. Selv om man paa højere Steder 
saa med Velvilje paa Masius' Forslag, modstod Sognebørnene Til-
budet og tilbød selv at ville bekoste en successiv Ombygning af 
Kirken — helt i Mursten. Kongen lod som Enderesultat Sogne-
børnene raade — dog er Sagens sidste Fase noget uklar. Men Ulyk-
ken var ude efter Ny-Hollænderby, for den 13. Juni 1697 brændte 
Byen. Kirken og Prinsessernes Gaard blev dog skaanet af Ilden. 
De følgende Aar blev meget vanskelige herude, saa Forbedringer 
ved Kirken maatte vente til bedre Tider. 

Vil man udmaale Kirkens Plads efter de gamle Kort, maa man 
gaa ud fra Prinsessernes Gaard og undersøge, om den nuværende 
Indgangsbygning ligger nøjagtig paa samme Sted som Frederik 
III's Lystgaard. Ser man paa de ældre Kort, bliver man noget 
betænkelig ved at se Prinsessernes 'Gaard springe frem for Faade-
flugten af Hollænderbyens vestre Huse i Allegade." Er Indgangs-
bygningen fra 1755 opført noget tilbage, længere mod Vest, end 
Prinsessernes Gaard, eller er det Bygningerne i Allegade, der er 
rykket frem fra deres ældste Flugt? Senere Kort udviser, at Ind-
gangsbygningernes Faade laa i Flugt med Hollænderbyens Gaar-
de. For at være helt sikker herpaa, prøvegravede vi i 1943 og traf 
Spor af svage Fundamenter fra den gamle Lystgaards Vestmur i 
Flugt med de fremspringende Fløjes Vestvægge. Nuværende Ind-
gangsbygninger staar altsaa paa den gamle kgl. Gaards Plads. 
Husene i Allegade er, sandsynligvis efter Branden i 1697, flyttet 
frem i Flugt med Østfacaden af Prinsessernes 'Gaard. Det var na-
turligvis af Sparsommelighedshensyn, at man i de Tider ofte brugte 
Bindingsværk, maaske udmuret med /2  Stensmur mellem Stol-
perne. Denne Byggemaade er jo ikke ,daarlig, naar Tømmeret 
f. Eks. sættes paa en høj Kampestenssokkel og Stenen føres til fast 
Bund. Benyttes Egetræ, kan Holdbarheden for saadanne Bygninger 
af Bindingsværk endda være meget stor. Ingen af disse gode Kon-
struktionsmaader har antagelig været til Stede ved Frederiksberg 
gamle Kirke. Ude i Landet findes ikke faa Steder Bindingsværk 
anvendt ved Kirkernes Vaabenhuse og Præsteværelser. I Hvidovre 
er ved Kirken endnu en velbevaret nordre Tilbygning af Bindings- 
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værk, men overalt staar disse Smaahuse nu paa gode Fundamenter, 
og ser efter vor Tids Mening hyggelige og hjemlige ud. De leder 
Tanken hen paa gamle Menneskeboliger i landlige Omgivelser. 
For Menneskene i det 18de Aarhundrede gjorde Bindingsværks-
bygningerne maaske et noget andet Indtryk. I ældre Tid byggede 
man af økonomiske Aarsager fortrinsvis med dette Materiale, og 
kun faa regnede antagelig Bindingsværkshuset for kønnere end 
Stenbygningerne. Tiderne skifter, og de økonomiske Forudsætnin-
ger er meget variable ved Byggearbejder, ofte inden for ret kort 
Tid. Og med Økonomien følger de æstetiske Vurderingers vak-
lende Grundlag; men mange Forhold har naturligvis Betydning 
for vor Dom om en Bygnings Skønhed eller Mangel herpaa. 

Naar man vil prøve at finde Efterladenskaber fra Kirken paa 
det Sted, den skal have staaet, er man efter Bygningens sørgelige 
Historie klar over, at det er kun svage Spor, der kan fremdrages. 
Paa Kirkens Plads findes nu to ret store Drivhuse, der tilhører 
Haveselskabet. Der er mange Steder ved Ledningsarbejder om-
kring Drivhusene, og ved Opgravninger i Pilealle fundet Begravel-
ser. Men ingen havde sikre Opgivelser om faste Murrester, man 
havde truffet eller gennemhugget ved Arbejdet. Dog er det jo 
gerne saaledes, at Begravelserne, Kisterester og Knogler fra de 
Afdøde, gør et meget stærkere Indtryk paa almindelige Mennesker, 
end fast Murværk af mindre Dimensioner. En enkelt Gravsten fra 
1690, der 'blev fundet i 1836, har man Oplysninger om i Værket 
om Frederiksberg af Carl C. Christensen.' 

Ved at grave langs Sokkelstenen ved Indgangsbygningen kan 
man fastslaa, at Jordhøjden her siden 175o — altsaa i ca. 200 

Aar — ikke har forandret sig ret meget — højst ca. ro cm For-
øgelse. Ved Indgangen til Haveselskabet er dog en Stigning paa 
ca. 3o cm. Det oprindelige Areal, den gamle Kirke blev bygget 
paa, har, ligesom Ringrendingspladsen endnu gør det, faldet en 
Del mod Øst. Ved Begravelsesvæsenets Areal langs Pilealleen er 
der en Højdeforskel paa ca. 7o cm mellem Terrainet her og Arealet 
inde paa Haveselskabets Grund, hvor Størstedelen af den gamle 
Kirke maa have ligget. Dette bratte Spring er naturligvis af nyere 
Dato, og de ca. 7o cm Fald har antagelig svaret til den Høj de- 
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Udgravningsplan fra 1943 af Kirkens Omgivelser. Syd opad. Nederst til højre er det 
lille gaadefulde Fundament fra en mindre Bygning. 

forskel, der alle Tider maa have været mellem Kirkens Jordlinie 
i Øst og Vest. 

Mellem de mange Træer, Ledninger og Smaabygninger paa 
Grundstykkerne var der jo ikke de bedste Gravebetingelser. Hel-
digvis stillede Haveselskabets Direktion og Overgartner sig meget 
imødekommende for Arbejdets Udførelse. Det sikreste Spor af 
Kirken traf vi inde paa Begravelsesvæsenets Grund ved Pilealle. 
Her fremkom uden Tvivl et Hjørne — det sydøstre — fra Kirkens 
faste Fundament. Dette var ikke opført af Sten, men kun en fast 
Masse af Ler, Kalk, smaa Murstensstykker og enkelte smaa Mark-
sten. Delvis under dette ret faste Lag, traf vi en Begravelse med 
en ret daarligt bevaret Trækiste. Fodenden laa mod Øst, som ved 
alle de ca. 20 Kister vi paaviste. Men Kisten under Fundament-
laget viste noget mere. Den maa have været nedgravet, inden de 
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faste Lag fra Kirkefundamentet var paaført, og Kirken rejst. Det 
faste Lag stammede uden Tvivl fra Genopførelsen af Kirken i 
1662. Efter dette kan man antage, at den ældste Kirkebygning fra 
ca. 1651 ikke har staaet helt nøjagtigt paa det samme Sted som 
Kirken fra 1662. Her ved denne Begravelse fik man desuden det 
første Bevis for Kirkens elendige Byggemaade. Man havde i 1662 
rejst Kirkens Bindingsværksvægge hen over de paa det Tidspunkt 
endnu ikke sammenfaldne Begravelser fra ældre Tid, hvis højt 
opbyggede Trælaag ydede en Del Modstand mod det øvre, ret 
tynde Jordlag; i de Tider kom Kisterne vel højst ca. 1 m i Jorden. 
Naar de ældre Kister skred sammen under den nye Kirkes Vægge, 
kom der naturligvis de største Ubehageligheder for hele Bygnin-
gen, som de gamle Regnskaber giver os Oplysninger om — Væg-
gene hængte over og maatte afstives o. s. v. Naar Grunden under 
en Bygning svigter, er der ikke noget Haab for den Væg eller Mur, 
der staar over en saadan Faldgrube. Ved Udgravningen fik man 
en Forestilling om Rigtigheden af de Oplysninger, der beretter, at 
Kirken var forfalden kun 20 Aar efter dens Opførelse. Flere Steder 
maa Bindingsværksvæggene have staaet over ældre Kister, der 
faldt sammen i Tidens Løb. Fast Murværk med Granitsten under 
traf vi ikke ved det Sted, som Kirken maa have ligget paa, og der 
var Mulighed for at undersøge. Derimod fremkom faste Funda-
mentlag i Lighed med det vi traf under Østgavlen, ved andre Hjør-
ner af Kirken og Vaabenhuset. Mærket paa Planen ved A. B. C. D. 
I Gangen mellem Drivhusene, samt under et Halvtag, traf vi ca. 

m nede nogle Marksten i Række. De kan maaske være Rester 
fra den ældste Kirke fra 1651. Et Brandlag, der fremkom mellem 
Drivhusene ca. 75-80 cm i Jorden, er muligvis fra samme Bygning, 
og lader formode, at den ældste Kirke kan have ligget noget Nord 
for Kirken fra 1662. Da den første Kirke blev rejst, var Ring-
rendingspladsen endnu ikke anlagt. 

Fra den første Kirke er som bekendt endnu bevaret de to 65 cm 
høje Alterstager fra 1654, der nu smykker Alteret i den nuværende 
Kirke. Stagerne er ifølge Indskriften skænket til Kirken af Frede-
rik III's Rustmester Peter Kaldthoff. Ogsaa den gamle Alterkalk 
fra 1711 er fulgt med til den nye Kirke. 
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Om den lille mærkelige Bygning, vi traf mellem det store Driv-
hus og Muren ved Runddelen, har haft nogen Forbindelse med 
den ældste Kirke, kan ikke bevises. Der har ogsaa været Brand i 
den lille Bygning. 

De ca. zo Begravelser, vi stødte paa, laa fortrinsvis langs Kir-
kens Sydvæg i varierende Højder. Kisterne var bevaret i meget 
forskellig Tilstand. Nogle af Brædderne med Profiler fra Laagene 
var i udmærket Stand, selv om de har ligget i over zoo Aar i Jor-
den. Kun syv af de Kister vi traf, har ligget inde i Kirken fra 1662. 
Derimellem var en lille Barnekiste. To Kister, der blev paavist 
oppe ved Kirkens østvæg i svære Gruslag, havde haft fine, ud-
tungede Metalbeslag.' Her var antagelig oppe i Øst de dyreste 
Begravelsespladser, derfor lægges de Afdøde i udsmykkede Kister. 
Alle Kranier og andre Rester i Begravelserne lod vi naturligvis 
urørt, og bragte saa ringe Forandring som vel mulig mellem Ki-
sterne og deres Indhold af Ny-Hollænderbys først( Beboere. 

Af andre mærkelige Ting, der blev paavist, fremkom Bundene 
fra 3 ret velbevarede store Lerkrukker, ca. 50-51 cm i Diameter; 
de stod ca. I m nede, i Flugt med Kirkens Sydmur. Der har maa-
ske været en fjerde i en Aabning mellem de tre Krukker. Bundene 
var ret svære og havde et Hul i Midten (til Vandafløb), og et 
Profil ved Kanten, der paa den midterste Led havde paamalet 
hvid Farve langs Profilet. Af løse Skaar fra de lodrette Sider saa 
man, at der ogsaa havde været Profil ved den øvre Kant — lige-
ledes med hvid Farve ved Profilet. Et Stykke af en øvre Rand 
blev truffet nede i den nærliggende Kiste, der sandsynligvis ikke 
har været sammenfaldet, før Krukkerne blev ødelagt. Disse Kruk-
ker har antagelig været benyttet til smaa Træer eller Blomster. 
Har de staaet i Kirken, medens den har været benyttet som saa-
dan, er det er meget mærkeligt Forhold. Om Krukkerne er saa 
gamle, at de kan have staaet uden for den første Kirkes Sydvæg, 
tør jeg naturligvis heller ikke paastaa. Som tredie Mulighed — og 
mest nærliggende — er den Tanke, at man efter Kirkens Ned-
brydning i 1734 har benyttet Arealet, som den stod paa, til et 
Drivhus eller en Beplantningsart, der stod i den gamle Kirkes Ret-
. 
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Runde Brudstykker fra store 
Lerkar ved Kirkens søndre 
Væg. 

ningslinie. Det skal dog tilføjes, at intet ældre Kort eller gammel 
Plan udviser nogen saadan Bygnings- eller Beplantningsretning i 
den gamle Kirkes Flugt, der ikke helt passede med Retningerne i 
de nærliggende kongelige Haver med Menageri, Vest for den ned-
lagte Kirkegaard. 

Den tidligere omtalte lille Bygning, vi traf Nord for det store 
Drivhus, har i Modsætning til Kirkens Bindingsværksvægge været 
forsvarligt bygget. Murene stod paa smaa Marksten, nu ca. 1,05 m 
ned i den faste Ler. Der stod endnu nogle Steder 2-3 Skifter af 
den oprindelige Mur over Markstenene. Den lille Bygning var ind-
vendig kun ca. 1,5 m i Nord-Syd og 4,4o m i øst-Vest. Derfor maa 
man sige, at Muren har været ret svær i Forhold til det lille Hus' 



UNDERSØGELSER I FREDERIKSBERG HAVE 83 

Nord-Østre Hjørne 
af den lille gaadefulde 
Bygning. 

Udstrækning; paa de 3 Sider var den i 1/2  Sten og 2 Sten paa den 
Del af Sydmuren vi afdækkede. Murstens-Materialet var ret ens-
artede gule Mursten, 22-23 X i1,5 X 4,5 cm, men uden at være 
forsynet med den rødflammede Overflade, som de Sten fra ca. 
175o, der blev fremgravet ved Prinsessegaardens søndre Forbyg-
ning. Ogsaa Mørtelen ved den lille Bygning gør et ældre Indtryk. 
Ved nordvestre Hjørne laa flere Smaastykker af Natursten som 
Fundamentsten. Disse Sten er Rester af et Bueprofil. Stenarten er 
en hvidlig Sandsten, og de fundne Sten har antagelig ligget som 
Dæksten over en 26-27 cm bred Mur, der har haft en Krumning 
paa en 2-3 m i Radius. En helt afgørende Bestemmelse af Profil-
stenens Tilblivelsesaar er ugørligt indenfor det i7de-i 8de Aarhun-
dredes Bygningskunst. Hvortil de smukt udførte Buesten oprindelig 
6* 
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har været fremstillet, kan ikke oplyses. Den lille Bygning har an-
tagelig haft Indgang fra Øst. Her laa en Brolægning, og en Mur-
sten paa Fladen som Rest af Trin — nu ca. 90 cm fra Terrainet. 
Inde i det aflange Rum var Lergulv, og her stod to nedrammede 
Pæle, der var tilspidsede inden Anbringelsen. Op mod den østre 
Pæl stod et andet, delvis forkullet, aflangt Træstykke. Om de ned-
rammede Pæle har støttet Tagværk eller Gulv, eller de har været 
i Brug for Ting, der har været i Bygningen, kan ikke siges. Byg-
ningens Betydning og Brug er helt uklar. Der findes ingen Kort 
eller Planer, som viser den mærkelige lille Bygning, der gør et ret 
gammelt Indtryk. 

Af de mange Smaafund ved Gravearbej det, er det ældste Stykke 
et 7 cm højt Skaar fra en ældre, graalig Lerkande. Paa Skaaret 
er Rest af et Vaabenskjold, der har et Rudemønster og en sprin-
gende Løve. Herunder første Del af en Indskrift: PFALTZ GRAF 
.. Under dette et L. samt ældre Renaissanceornamenter. Skaaret 
er fundet Syd for Kirken, et godt Stykke fra Overfladen og i Nær-
heden af de tre Krukkebunde. Kanden, som Skaaret har tilhørt, er 
antagelig blevet til en Gang ved Slutningen af det i6de Aarhun-
drede efter Ornamenterne at dømme.' Naar dette er omtalt ret 
udførligt, er Grunden den Tankeforbindelse, der kan være mellem 
denne Kanderest og den svenske Belejrings Arme, der disponerede 
over Arealerne herude i 1658-59. Det var jo saaledes, at Kong 
Carl Gustaf var født som Pfaltz Greve. Hans Fader var gift med 
Gustav Adolfs Søster. Carl Gustav førte naturligvis selv Titlen af 
Pfaltz Greve, inden han i 1654 efter Dronning Kristina blev Konge 
af Sverige. Om Kanden har tilhørt den svenske Arme, er natur-
ligvis et andet Spørgsmaal, man ikke mere kan faa opklaret, eller 
det kun er et Tilfælde, der sætter Fantasien i Bevægelse. 

Som et lille, synligt Minde om de forsvundne kirkelige Bygnin-
ger, burde man paa en eller anden Maade udforme en Indskrifts-
tavle, f. Eks. i en af de runde Buer i Muren ud mod Runddelen. 
Ellers glider Mindet om Frederiksberg ældste Kirke og Kirkegaard 
vel snart atter tilbage i total Forglemmelse." 
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NOTER 

s. Historiske Meddelelser om København. 2. R. III, S. 177 ff. 
2. Historiske Meddelelser om København. 2. R. IV, S. 295 ff. 
3. Eiler Nystrøm : Frederiksbergs Historie I, 1942, S. 24-30. 
4. Eiler Nystrøm: Frederiksbergs Historie I, S. 3o og Anmærkningerne hertil S. 225. 
5. Eiler Nystrøm : Frederiksbergs Historie I, S. 210-211. Det her viste Ishus fortjener 

en særlig Undersøgelse, da denne Bygning helt er forbigaaet i den ellers saa omfat-
tende Litteratur om Haven. Efter en gammel Tegning af Haven efter Aar 1800, gen-
givet i »Før og Nu« VI, S. 1 12, er ved Vejen, der gaar op til Schweizerhuset fra 
Fasangaarden, vist et nu forsvundet lille, firkantet Hus med Tegltag, omgivet af ret 
store Træer. Nu findes der desuden et gammelt Kort over Haven fra 5854, gengivet 
i »Før og Nu« VI, S. 98. Paa Kortet er ved det Sted, den firkantede Bygning efter 
Perspektivtegningen maa have ligget, angivet en Bygning, der paa Planen fra 1814 
kaldes Grotten. Paa forskellige andre Omraader er Kortet meget interessant. En 
mindre Udgravning ved dette Sted kan maaske skaffe Oplysninger om denne 
Grotte, Ishus eller? 

6. Gengivet af C. Th. Sørensen i »Arkitekten«, Januar 1930, S. 19. 
7. Aftrykt i »Haandtegnede Kort over København 166o-1757«, Tavle 37 A. 
8. Højen kan ses paa Planen, der er gengivet i Frederiksbergs Historie I, S. 114. 
g. Frederiksberg gennem Tiderne I, S. 8 øverst omtaler Dr. Nystrøm de øvre 4-5 

Høje som liggende ved Bakkens Fod. Det maa være en Fejltagelse, da de omtalte 
Høje laa oppe paa Bakken ude ved Kanten. Dette kan ses baade af Pufendorfs Stik 
og Planen af Haven fra c. 1696 i Frederiksbergs Historie I, S. I 14. 

o. Paa Kortet i Frederiksbergs Historie Bd. I, S. 114 er Allegade endda vist med andre 
Afstande mellem Husrækkerne, end senere angivet. Afstanden mellem de to Ræk-
ker Gaarde er paa det ældste Kort størst oppe ved Ringrendingspladsen, og mindre 
ned mod Gammel Kongevej. Paa det senere Kort er det vist modsat, som Forhol-
dene endnu er. Forandringerne af Husrækkernes Plads er antagelig foregaaet efter 
Ny-Hollænderbys Brand i 1697. Anlæget af Byen med Husene paa to Rækker var 
ogsaa en ny Skik og et Brud med den gamle Landsbybebyggelse, der var malerisk 
anbragt omkring et Gadekær. 

I. Carl C. Christensen, L. Bobe og Fr. Weilbach : Frederiksberg, 1937, S. go-9I. 
12. Prøver af disse Beslag samt de andre Smaafund, som fortrinsvis er fra en senere 

Tid, opbevares nu i en Trækasse, der henstaar i Kælderen under Kommunens Biblio-
teksbygning, som de første Stykker til et byhistorisk Museum for Frederiksberg. 

13. Ifølge Nationalmuseets Oplysninger, er det lille Skaar af Siegbing-Stentøj med 
Pfaltzgrevernes Vaaben. Dette kan hentyde enten til Kurfyrste Frederik III, 1559-76, 
eller hans Søn, Ludvig VI, 1576-83. Det L, som ses forneden tilhøjre, er antagelig 
et Mesternavn og kan maaske være Laurentz Wolter. 

14. En maskinskrevet Redegørelse for Udgravningerne samt flere Fotografier herfra 
end de her gengivne findes i Frederiksberg Kommunebiblioteker. 


