
1 DØBEFONTEN i hvid marmor er udført 
af Bertel Thorvaldsen i 1827. Den blev 
skænket til kirken af en anonym giver i 
1939.

2 SØLVKRONEN over døbefonten fra 
cirka 1610 blev skænket til kirken i 1750 af 
bager Chr. Drevitz og hans hustru Birgitte 
Suur. Den er af forgyldt malm med sølv-
beslag og har et indbygget urværk. Øverst 
ses pelikan en – et gammelt kristent sym-
bol. I lighed med fuglen, der nærer sine 
unger med sit eget blod, giver Kristus sit 
liv for verden. Blod et symboliseres af den 
røde rubin på fugl ens bryst.

3 ALTERET blev skænket til Helligaands-
kirken af Christian VI i 1732. Alterbilledet 
er Kristi Himmelfart af Hendrik Krock fra 
1727 (barok). De to allegoriske figurer 
Troen og Håbet er skænket af Frederik V i 
1747 og udført af Just Wiedewelt.

4 LUTHER-MALERIET i kirkens kor fore-
stiller Luther på Rigsdagen i Worms og er 
malet af Adam Müller, skænket til kirken i 
1837.

5 KRUCIFIKSET er udført i moseeg af 
kunstneren Henrik Starcke i 1967.

KIRKENS INDVENDIGE 
UDSMYKNING

6 PRÆDIKESTOLEN er 
fra 1879–1880. Tegning-
er ne er udført af billedhug-
ger H. W. Bissen og arkitekt 
Martin Nyrup.

7 GRIFFENFELDS KAPEL blev opført 
i 1672–74 af Peder Griffenfeld i første 
omgang til sin afdøde hustru. Efter Grif-
fenfelds fald i 1676 blev hendes kiste 
overført til Vær kirke, og Griffenfeld selv 
kom aldrig til at hvile i kapellet. Kapellet 
har dog beholdt sit navn. Rummet bliver 
i dag brugt som andagts- og meditations-
rum for kirkens mange besøgende.

8 DET STORE ORGEL blev bygget i 1876, 
og facaden blev tilpasset til kirkens øvrige 
inventar af H. B. Storck. Klangligt fremtræ-
der det som et såkaldt romantisk, symfo-
nisk orgel. Med sine 75 stemmer og knap 
5.000 piber er det et af landets største 

orgler. Det lille orgel kom til kirken i 1997, 
men er oprindelig fra samme periode som 
det store orgel.

9 MALERIET Maria Bebudelse under det 
store orgel er malet af Joakim Skovgaard i 
1897.

 HELLIGAANDSHUSET med indgang 
fra kirkepladsen, blev indviet i 1296 af 
biskop J. Krag. I dag er Helligaandshuset 
det eneste i sin helhed bevarede middel-
alderlige hus i København. Klostret blev 
officielt anderkendt som   kloster af pave 
Sixtus IV i 1474.
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LÆS MERE OM KIRKENS  
ARRANGEMENTER

www.helligaandskirken.dk

Helligaandskirken er en 
 evangelisk-luthersk folkekirke

MIDDELALDERKLOSTER 
Oprindeligt var Helligaandskirken en del 
af et Helligaandskloster, der tog sig af 
sygepleje og hittebørns omsorg.

SOGNEKIRKE MED TÅRN
Med reformationens indtog i Danmark 
blev klostret nedlagt. Kirken genåbnede 
som sognekirke i 1537. Den fik et præg-
tigt tårn i 1582–1594, som blev bygget på 
initiativ af rigets rentemester, Christoffer 
Valkendorf.

KØBENHAVNS BRAND
Ved den første store brand i København 
i 1728 brændte kirken, og det smukke 
spir fra 1594 styrtede ned. Dog undgik 
Hellig aandshuset, Griffenfelds Kapel og 
 Christian IV's våbenhus flammerne.  Kirken 
blev genopbygget, men uden spir på 
tårnet og uden det lille rytterspir midt på 
taget. Først under den store restaurering 
i 1878–1880, under ledelse af arkitekt 
 Herman B. Storck, fik kirken det udseende, 
den har i dag. Det lille rytterspir og det 
smukke tårnspir fra 1594 blev genskabt.

GUIDE TIL HELLIGAANDSKIRKEN 
PÅ STRØGET
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