
Rosenborg
Slottet Rosenborg var hjem for Kong
Christian IV og ligger midt i København,
omgivet af Kongens Have. Han havde stor
interesse i Guds navn Jehova, som man
finder mange steder på og i  hans
bygninger.

Korte fakta:

● Rosenborg slot var C4's yndlingsslot
og rammen for mange vigtige
begivenheder

● Han brugte Guds navn flittigt både på
latin og i tetragram-form fra hebræisk

● Han kendte måske til navnet fra King
James i England og stod ligesom han
bag oversættelse af bibelen.

Repetitionsspørgsmål: Hvad ved
vi om C4's brug af Guds navn og
grunden herfor?

Rundetårn
Rundetårn er endnu et af Christian IV’s
berømte bygningsværker med Guds navn
påført. Bygningen kaldes også for
Trinitatis-komplekset.

Korte fakta:

● Rundetårn består af et
observatorium, en kirke og i
starten et bibliotek

● Ord 18:10 stod på latin på
gamle arkitekttegninger af
Rundetårn

● Rebussen kan være inspireret
af Salme 86:11

Repetitionsspørgsmål: Hvad betyder
rebussen på Rundetårn?

Holmens Kirke
Bygget af  Christian IV i begyndelsen af
1600-tallet som kirke for søfolkene.  Her
finder vi også et eksempel på Guds navn.

Korte fakta:

● Holmens Kirke var oprindelig en
smedie for skibe, men Christian IV fik
den ombygget og indviet til kirke i
1619.

● Kirken er aldrig brændt ned eller
ødelagt i krige - derfor er bl.a. store
dele af inventaret originalt fra
1600-tallet.

● Den store danske søhelt, Peder
Tordenskjold, er begravet i kapellet.

Repetitionsspørgsmål: Hvilket bibelvers
er citeret på topstykket over den
Nordgavlen?



Amalienborg
Amalienborg slot er kongefamiliens
o�cielle hovedsæde i Danmark, og er
samtidig centrum for Frederiksstaden. I
dag består det af 4 palæer i rokokostil.

Korte fakta:
● Amalienborg var oprindeligt IKKE

bygget som et slot, men som boliger
for 4 adelsfamilier.

● Rytterstatuen har kostet 5 gange mere
at lave, end ét af palæerne.

● Marmorkirken var 145 år undervejs.

Repetitionsspørgsmål: Er det muligt at få
kontakt og forkynde for de kongelige?

Odd Fellow Palæet
En rokokobygning, der som en del af
Frederiksstaden blev opført 1751-1755.
Jehovas folk har haft historiske stævner
og foredrag i disse lokaler.

Korte fakta:

● 1912. Russell. 1920 Macmillan. 1922

Rutherford

● I august 1943 stævne trods besat af

tyskerne

● 1998  “De stod fast trods nazismens

terror”

Repetitionsspørgsmål: Hvilke 3

fremtrædende brødre i organisationen

har holdt foredrag i Odd Fellow palæet?

Ole Suhrs Gade
Dette stop vil handle om den første
periode af Jehovas Vidners historie her i
Danmark. Charles Taze Russell var i
Danmark i 1891 under hans første rejse til
Europa.

Korte fakta:

● Sophus Winter kom til
Danmark i 1894 og var den
første forkynder

● Vagttårnet er udkommet
regelmæssigt i Danmark siden
1904

● Vi har haft betelhjem på Ole
Suhrs Gade, Søndre Fasanvej,
Virum og Holbæk

Repetitionsspørgsmål: I cirka hvor
mange år brugte man lokalerne på Ole
Suhrs Gade?


