Hvad sker der i kirken
KONCERTER

Alle gudstjenester begynder kl. 10.30 medmindre
andet er angivet.
MARTS
Søndag den 6.
Søndag den 13.
Søndag den 20.
Søndag den 27.

Mikkel Wold
Mikkel Wold
Mikkel Wold
Mikkel Wold

APRIL
Søndag den 3.
Helene Reingaard Neumann
Søndag den 10.
Mikkel Wold
Skærtorsdag NB 19.30!
Mikkel Wold
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Påskedag
Mikkel Wold
Anden påskedag
Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 24.
Mikkel Wold (konfirmation)
MAJ
Søndag den 1.
Susanne Freddin Skovhus
Søndag den 8.
Mikkel Wold
Store Bededag den 13.
Mikkel Wold
Søndag den 15.
Mikkel Wold
Søndag den 22.
Mikkel Wold
Kristi Himmelfartsdag
den 26.
Helene Reingaard Neumann
Søndag den 29.
Mikkel Wold
JUNI
Søndag den 5.
Pinsedag
Mikkel Wold
Anden pinsedag
Jacob Ørsted
(fælles gudstjeneste med Garnisonskirkens
menighed – i år afholdes gudstjenesten i
Marmorkirken)
Søndag den 12.
Mikkel Wold
Søndag den19.
Anna Vind
Søndag den 26.
Mikkel Wold
JULI
Søndag den 3.

SØNDAG DEN 10. APRIL KL. 16.00:
Det Unge Vokalensemble, dir. Poul Emborg.
Kl 16. Gratis adgang.
LØRDAG DEN 7. MAJ OG SØNDAG
DEN 8. MAJ, BEGGE DAGE KL. 16.00:
Kammerkoret Euphonia, musikere fra Det
Kgl. Kapel og solister: Mozarts Requiem og
Duruflés Requiem.
Entré 200 kr., studerende 110 kr.
Billetter via Ticketmaster

FOREDRAG
TORSDAG DEN 24. MARTS 19.30
Lektor Benny Grey Schuster:
“PÅSKELATTEREN”
TIRSDAG DEN 17. MAJ KL. 18.00 – 21.30
“FÆLLESSKABER”
Middag & Seminar
Med Viggo Mortensen, prof. emer. Aarhus
Universitet og Niels Henrik Gregersen, professor Københavns Universitet
Tilmelding på 17.maj@marmorkirken.dk.
Pris: 150 kr.
SANGAFTEN DEN 22. MARTS OG 5. MAJ,
begge aftener kl 19.30
SERIEN OM DEN KRISTNE TRO
fortsætter ved Mikkel Wold:
ONSDAG DEN 16. MARTS 19.30:
Hvad er det at være sig selv?
Om lykken og længslen efter mening
ONSDAG DEN 20. APRIL 19.30:
Døden og opstandelsen

Mikkel Wold
ONSDAG DEN 18. MAJ 19.30: Det onde
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PRÆDIKANTLISTEN

Nyt fra

F RE DE RI K S K IR K E
MARTS – JU NI 2022

ADRESSER OG
TRÆFFETIDER
FREDERIKS KIRKE, Marmorkirken
Frederiksgade 4, 1265 København K
Kirken er åben mandag-torsdag samt
lørdag 10-17, fredag og søndag 12-17
HJEMMESIDE: marmorkirken.dk
PRÆST
Sognepræst Mikkel Wold
Mikkel Wold træffes telefonisk mandag,
torsdag og fredag 8-9 samt torsdag
tillige 17.30-18.30 på 33 15 37 63
for aftaler om kirkelige handlinger
og samtaler. OBS Fra 1.4. bliver
træffetiderne: Mandag, torsdag og
fredag 11.30-12.30, torsdag tillige
17.30-18.30.
Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk
Privat 33 12 00 12
Ulønnet hjælpepræst: Anna Vind
KORDEGNEKONTORET
(fælles kontor for Garnison og
Marmorkirken)
Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K
Kordegnekontoret er åbent ma-to 9-13,
to tillige 16-18, fre 9-12.
Tlf. 33 91 27 06
KORDEGN: Sahra Louise Lindeberg,
sll@km.dk.
ORGANIST
Jens Kaas træffes alle hverdage 8-9
på tlf. 26 29 18 83
KIRKETJENERE
Dorthe Kathinka Rasmussen
Anne Lind Sorth
Træffetid i kirken ma-to mellem
11 og 12 på 61 62 03 01

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND:
Bente Dahl mail@bentedahl.dk
KIRKEBLADET
redigeres af sognepræst Mikkel Wold
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KIRKETJENERNE

ydet for kirken i en meget travl
december med corona-jul og næsten daglige udfordringer i form
af nye sygemeldinger eller karantæner for medhjælperne.

I slutningen af november meddelte Anna Jørgensen og Niels
Almar, at de ønskede at opsige deres stillinger. Det betød en
noget udfordrende december,
men takket være stor indsats fra
en lang række medarbejdere og
medlemmer af menighedsrådet
lykkedes det at få
gudstjenester og
den daglige drift
til at fungere.
I december opslog vi en ledig
fuldtidsstilling og
fik 115 ansøgere.
Efter grundig gennemgang af ansøgningerne og
en samtalerunde med fem kandidater valgte vi Anne Lind Sorth,
som tiltræder stillingen den første marts. Vi er meget glade for
at kunne byde Anne velkommen!
Hun kommer fra en stilling i forsikringsbranchen og ønskede et
skifte til det kirkelige. Nu er hun
hos os og vil forhåbentlig blive
glad for arbejdet her i kirken.
Tag godt imod hende!
Vi benytter lejligheden til at omlægge kirketjenerarbejdet en
smule, og derfor ansætter vi i
første omgang kun én fuldtidsansat og benytter kirkens medhjælpere i øget omfang nogen tid
endnu. Endvidere har vi anmodet Dorthe Kathinka Rasmussen
om at tiltræde en funktion som
ledende kirketjener, hvilket hun
heldigvis har sagt ja til. Dorthe
Kathinka skal også her takkes
for den enorme indsats, hun har

FORBEDRET INDGANG
Snart begynder vi etablering af
en anstændig adgang for fysisk
handicappede til nemt at
kunne overvære kirkelige handlinger. Adgangen etableres i kirkens
sydlige trappe som
en i trinene indbygget elevator, der
betjenes af kirkens
personale. Vi har
modtaget en principiel godkendelse
af projektet og afventer nu den endelige. Skal
man deltage i en kirkelig handling, kontakter man blot kirkens
personale ved ankomsten til kirken.
Jens Vindekilde, kirkeværge

CORONAEN PÅ RETUR?
Overskriften indikerer, at det
eneste, der for tiden er sikkert,
er, at ingenting er sikkert. Vi satser og håber på faldende smittetal, men hvad der sker til efterår
og vinter, ved ingen. Meget snart
regner vi dog med at vende tilbage til normale gudstjenestelige
forhold herunder altergang, som
vi kender den med alterborde og
genoptagelse af den smukke kormusik under altergangen. Vi går
frem i roligt tempo, så ingen behøver være utryg. Også kirkekaffen vender tilbage på et tidspunkt inden længe, håber vi.

Bjarne Lenau Henriksen
I

oktober døde tidligere korshærschef Bjarne
Lenau Henriksen. Dermed har dansk kirkeliv
mistet en af sine store personligheder.

svageste. Hvilket man også i øvrigt satte pris på
– mere end én gang har jeg hørt politikere udtale
stor respekt for korshærens arbejde, og i Bjarnes
tid som chef var respekten ikke mindre end ellers.
Derfor var det også indlysende, at man gav ham
plads i Rådet for Socialt Udsatte.

G

ennem flere år havde Bjarne været en
særdeles afholdt gæsteprædikant ved Marmorkirken. Hans forkyndelse var klar og velformuleret, solidarisk til fingerspidserne, så man
følte sig tiltalt, men aldrig talt ned til. Han var i
gennemført øjenhøjde med dem, han mødte, og
hans særlige sans for ethvert menneskes værdighed kom navnlig til udtryk i den livslange gerning, han fik for samfundets udsatte, først som
chef for Sct Nicolai Tjenesten, senere for Mariatjenesten og endelig fra 1987-2011 chef for Kirkens Korshær. Korshæren er en vidunderlig institution, som siden 1912 har været det på bedste
vis forbindende og forkyndende led til samfundets svageste. Med Bjarne som chef havde korshæren en af de mest velformulerede og i ordets
bedste forstand skarpe penne i hærens historie.
Med schwung og hjerte kunne han i pressen og i
bøger sætte tingene i perspektiv og formidle budskaberne, når de styrende kom til at glemme de

D

et er blevet sagt af fængselspræst Linnea
Lund, at Bjarne Lenau “vadede ind i folks
hjerter med træsko på, og det var o.k., for han
gjorde ingen skade derinde.” Det er lige på kornet. Han kunne være utrolig morsom, alvorsfuld
og spids som en tegnestift, og hans kærlige væsen
bandt det hele sammen til en harmonisk enhed.

B

jarne Lenau Henriksen skrev flere bøger,
senest Kristendommens menneskelighed fra
2020.

V

ore varme tanker går til hans hustru Birte og
parrets to børn og deres familier.

Mikkel Wold

LYSET I KIRKEN
I marts 2020 tændte vi lyset i kirken om natten som tegn på håb og trøst til de mange, der
dengang var angst for, hvad udviklingen måtte bringe. Ulykkeligvis besluttede myndighederne
dengang – med uforståelig opbakning fra alle landets biskopper, provsteforening og præsteforening – at alle kirker skulle holde helt lukket – også på hverdage. Hvad angår gudstjenesterne om søndagen gav det god mening, men det var noget vanskeligt at se det kloge i, at ikke
engang 5-10 personer ad gangen kunne lukkes ind i Marmorkirken. Til trods for, at det er i
kirken, befolkningen søger trøst, når tingene brænder på. Vi var nogen, der protesterede, men
vi talte for døve øren, bortset fra at pressen skrev om det. Og siden er der ikke kommet noget
udtryk for, at man i dag anser lukningen dengang for forkert. Må man herfra udtrykke håbet
om, at det er sidste gang, man i krisetider lukker kirken for befolkningen.
Coronaen er ikke længere så voldsom, men frygten for fremtiden er pludselig en anden. Så
lyset lader vi være tændt om natten. Det gør det som udtryk for kirkens trygge tilstedeværelse,
når tilværelsen bliver særligt truende, og som påmindelse om det håb og den trøst, der ligger i
Kristi nærvær.
Mikkel Wold
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Korn
“Der er ondt til i verden og i os
selv, skrækkelige ting, og man
behøver ikke være længe i livet for at ængstes for mange
ting og føle trang til et fast håb
om et liv efter dette, og for at
vide at man ikke kan leve uden
troen på Gud, ikke kan udholde det. - Men med den tro kan
man holde længe ud.”
Vincent van Gogh
“Kristeligt er det ikke det enfoldige, fra hvilket man går ud,
for så at blive interessant, vittig, dybsindig, digter, filosof
osv. Nej, lige omvendt; her begynder man og bliver så enfoldigere og enfoldigere, kommer
til det enfoldige..man reflekterer sig ikke ind i kristendom,
men man reflekterer sig ud af
andet og bliver, enfoldigere og
enfoldigere, kristen.”
Søren Kierkegaard
“Som den øvede skyttes pil,
når den farer fra buestrengen,
ikke under sig hvile, før den er
ved målet, således er mennesket skabt af Gud og kan ikke
finde hvile før i Gud.”
Søren Kierkegaard
“Forbarm dig over os, forbarm
dig over vor stræben, at vi for
dit ansigt, i kærlighed og tro,
retfærdighed og ydmyghed må
følge dig, i tugt og troskab og
frimodighed og møde dig i stilhed.”
Dag Hammarskjöld,
FNs generalsekretær

“Dumheden er en farligere
fjende for det gode end ondskaben. Mod det onde kan der
protesteres, det kan afsløres,
det kan i nødsfald forhindres
med vold...Overfor dumheden
er vi værgeløse. Hverken med
protester eller med magt kan
der udrettes noget her.”
Bonhoeffer, tysk teolog
“Jesus kom ikke for at forkynde almindelige religiøse eller
moralske sandheder. Men han
kom for at fortælle, hvorledes
det forholder sig med det tilstundende Gudsrige, nemlig at
Gud er kommet mennesket nær
med sin nåde og med sit krav.”
Ernst Käsemann, tysk teolog
“Gud er sådan, at når han møder undertrykkelsen, uretfærdigheden og lidelsen, er der ingen vej udenom: han tager den
fattiges, undertryktes og forkuedes parti...” Desmond Tutu
“Det er ingelunde nogen fejl
ved vore gamle salmer og prædikener, at de tit er dunkle;
thi i vidtløftig forstand må al
støv-tungens tale om åndelige
ting nødvendig være det, vor
prædiken mer end vor forelæsning, og vor salme mest af alt,
da den skal poetisk levende udtrykke, hvad først hisset kan
åbenbares; men derimod er livløsheden, som end ikke måtte
findes i de strengest videnskabelige arbejder af kristne, i en
prædiken utålelig og i en salme
oprørende.”
Grundtvig

4

Arrangementer i kirken
“Gud skabte mennesket i en
art modsigelse: som endelige
væsener ud af evigheden. Derfor kan intet uden Gud nogensinde håbe på at tilfredsstille de
dybe længsler i den menneskelige psyke. Ikke militær styrke
eller umættelig ambition, ej
heller jordisk ejendom eller
ryggesløs og utilregnelig politisk magt, ej heller en materiel
velstand..”
Desmond Tutu
“Hvis Gud er for os, hvem kan
da være imod os? Hvad kan
skille os fra Kristi kærlighed?
Trængsler? Nød? Forfølgelse?
Sult? Pjalter? Farer? Trusler
om henrettelse? Som der står:
“For dig dræbes vi dagen lang,
vi blev regnet for slagtefår."
Men under alt dette vinder vi
overvældende sejr med ham
ved vor side, som fattede kærlighed til os.” Desmond Tutu
“Kraftig ateisme er en slags
kraftig religiøsitet med ryggen
til Gud.”
Jacob Paludan,
dansk forfatter
“Tro er ikke matematik. At tro
på, at Jesus har vist os Gud,
og at tro på, at i en retvinklet
trekant er summen af kateternes kvadrater lig hypotenusens kvadrat, ligger i hver sin
verden. Troen på en person er
et personlighedsforhold. Her
overbeviser man ikke ved beviser, men kun ved bekendelse."
Kaj Munk, dansk forfatter

KONCERTER

sine erindringer. Det har Viggo Mortensen gjort i
den bog, han netop har udgivet: På jorden under
himlen. En teologs erindringer. Viggo Mortensen var i fyrre år ansat som underviser og forsker
i teologi på Aarhus Universitet. I tilgift har han
arbejdet otte år som direktør i den internationale organisation Det lutherske Verdensforbund,
virket som præst i Folkekirken og deltaget i den
danske folkelige debat. Således får man et tværsnit af det 20. århundredes teologi, kirke- og kulturhistorie og de fællesskaber, den har udfoldet
sig indenfor.

SØNDAG DEN 10. APRIL KL. 16.00:
Det Unge Vokalensemble,
dir. Poul Emborg. Gratis adgang.
LØRDAG DEN 7. MAJ OG SØNDAG
DEN 8. MAJ, BEGGE DAGE KL. 16.00:
Kammerkoret Euphonia, musikere fra Det Kgl
Kapel og solisterne Clara Cecilie Thomsen, sopran, Kari Dahl Nielsen, alt, David Danholdt,
tenor, Magne Fremmerlid, bas
Dirigent: Ole Reuss Schmidt. Mozarts og Duruflés Requiem. Entré 200 kr., stud. 110 kr. Billetter
via Ticketmaster

Ind i fællesskabet af Niels Henrik Gregersen
Vi lever rytmisk, på én gang i nuet, i fortiden og
i fremtiden og altid i spændingsfeltet mellem os
selv og de andre. I kristendommen kaldes vi ind i
Guds evighed, der giver plads til både individualitet og fællesskab. Niels Henrik Gregersen er professor i samtidsteologi ved Københavns universitet og landets mest fremtrædende systematiske
teolog. I hans seneste bog Ind i fællesskabet giver
han et sammenhængende bud på, hvordan man i
dag kan kaldes ind i midlertidige og varige fællesskaber og hvordan man kan tænke om Guds rige
og det evige liv.

FOREDRAG
TORSDAG DEN 24. MARTS KL. 19.30
Lektor Benny Grey Schuster:
“PÅSKELATTEREN”
Må man le i kirken? Spørgsmålet er mindst lige
så gammelt som en længst glemt sydtysk tradition
for at bringe menigheden til højlydt latter påskemorgen. I 1518 udkom et skrift af Basels senere reformator, Johannes Oecolampadius, hvori
fænomenet påskelatter for første gang beskrives
– og kraftigt kritiseres. Benny Schuster er lektor
ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
og udgav i 2018 den anmelderroste bog Påskelatteren. Tredje gang er som bekendt lykkens gang,
så nu prøver vi igen, igen at gennemføre det to
gange coronaudskudte foredrag!

Der er begrænset antal pladser, og der kræves tilmelding på 17.maj@marmorkirken.dk. Der serveres kl. 18.00 en aftenanretning med vin/øl/vand
og kaffe te i pausen. Prisen er 150 kr. for hele aftenen alt inkl.

TIRSDAG DEN 17. MAJ KL. 18.00 – CA. 21.30
Fællesskaber – Middag & Seminar

SERIEN OM DEN KRISTNE TRO

Med Viggo Mortensen, prof. emer. Aarhus
Universitet og Niels Henrik Gregersen, professor
Københavns Universitet
Fællesskaber. De naturgroede, de stedbundne og
de midlertidige afViggo Mortensen
Vi mennesker lever i fællesskaber. Det bliver
klart, når man reflekterer over, hvordan ens liv er
gået, sådan som man gør, når man arbejder med

ONSDAG DEN 16. MARTS 19.30:
Hvad er det at være sig selv?
Om lykken og længslen efter mening

fortsætter ved sognepræst Mikkel Wold

ONSDAG DEN 20. APRIL 19.30:
Døden og opstandelsen
ONSDAG DEN 18. MAJ 19.30: Det onde

5

Marmorkirkens murermester
F

rederik den 5. indledte byggeriet af Marmorkirken, og Tietgen gjorde arbejdet færdigt.
Det er almindelig kendt. Ligeledes at Ferdinand
Meldahl var Tietgens ledende arkitekt. Men hvem
var det, som først og fremmest omsatte Tietgen
og Meldahls visioner til virkelighed? Som var den
altdominerende bygmester på kirken, men som
sjældent bliver nævnt i historien om Frederiks
Kirke. Eller Marmorkirken, som den allerede på
Tietgens tid hed i folkemunde.

Murermester har haft saa mange og saa betydelige Bygninger i arbejde som Wienberg.”

S

om om den kolossalt omfattende byggevirksomhed ikke var nok, sad Christian Wienberg
også i Borgerrepræsentationen i København, ligesom han i en lang årrække hørte til den styrende
kreds i Industriforeningen. 12 børn derhjemme
tyder på, at han også havde tid til at klare hjemmefronten, og i den føromtalte nekrolog får murermesteren følgende ord med på vejen:

M

anden hed Christian Peter Wienberg, og hans person og omfattende virksomhed fortjener at
komme frem i lyset.

“

W

ienberg hørte til
1800-tallets største entreprenører, men blev altid tituleret som murermester. Og
mure, det kunne han. Kirker,
slotte, herregårde, broer, museer, hoteller og fyrtårne. Wienbergs virksomhed satte sit aftryk rigtig mange steder.

W

ienberg var en lykkelig
mand; hans Familie var
hans Stolthed og Glæde, og som
en Patriark samlede han den
store flok af Børn og Børnebørn om sig.”

D

et lå i kortene, at han
skulle bygge Marmorkirken i samarbejde med
Meldahl. Allerede længe før
der officielt blev åbnet for tilbudsgivning, lå der tilbud på
kirkearbejdet fra Wienberg. På
det tidspunkt havde Wienberg
netop færdiggjort en stor ombygning af Hotel d'Angleterre, som ejedes
af Tietgens selskab Det kjøbenhavnske Byggeselskab. Wienberg byggede også Tuborgs Fabrikker
i Hellerup med Tietgen som bygherre. Så Wienberg var tæt på Tietgen. Han var også på bedste
fod med arkitekt Meldahl. De havde blandt andet samarbejdet om genopbygningen af Frederiksborg Slot, efter at slottet var blevet voldsomt
brandhærget. Og mens færdiggørelsen af Marmorkirken stod på, var Meldahl og Wienberg
desuden i gang med bl.a. opførelsen af den russiske kirke i Bredgade og udstillingsbygningen til
Charlottenborg.

S

om 22-årig begyndte han sit virke
som murermester i Nakskov, men
takket være god kontakt til arkitekt Meldahl rykkede han murersjakket til København, og
så gik det stærkt. Meldahl og Wienberg samarbejdede om en lang række store byggeprojekter.

W

ienberg stod bl.a. bag arbejdet med Frederiksborg Slots genopførelse, kunstbygningen på Charlottenborg, Tuborgs Fabrikker,
den russiske kirke, Statens Museum for Kunst,
Bethesda på Israels Plads, Dronning Louises Bro,
Holmens Bro og Højbro, restaurering af Kronborgs tårne samt restaureringen af hele 47 kirker.

I

avisen Dannebrogs nekrolog over Wienberg
den 9. juni 1901 hedder det da også: “Overhovedet er det vel et Spørgsmål, om nogen dansk

ERIK JENSEN medlem af menigheden og har bl.a. en fortid som chefredaktør
på Frederiksborg Amts Avis og kommunikationschef i Landbrugsrådet.
Som indfødt Bornholmer er han ikke mindst nu redaktør af bladet Klippeøen.

O

prindelig slog Frederik den 5. ud med armene og bestemte, at kirken skulle beklædes med marmor, både ude og inde. Det blev en
dyr omgang. 10.000 kubikmeter marmor blev
sejlet fra to norske marmorbrud til København.
Da Struense satte en stopper for kirkebyggeriet i
1770, var godt en tredjedel af alle udgifter brugt
til marmor. Og så havde man endda rebet sejl og
anvendt sandsten fra Det kgl. Frederiks Stenbrud
på Bornholm, ”hvor det var mindre iøjnefaldende”. Ambitionen om en kirke udelukkende af
marmor var sandsynligvis en del af årsagen til, at
det ikke lykkedes Frederik den 5. at fuldende sin
katedral-drøm.

K

unstkritikeren F. J. Meier skrev i 1883 et længere bidrag om første del af kirkebyggeriet:
“Man havde bygget og bygget paa dette Gudshus
i samfulde en og tyve Aar og udgivet henved fem
Millioner Kroner til dette Værk og ikke udrettet
andet end at skabe – en ganske smuk Ruin.”

verne til marmor hed Faxesten og Ølandssten.
Tietgens svoger, Sofus Sørensen, var direktør for
Faxe Kalkbrud. I 1883 organiserede Tietgen så
dannelsen af et aktieselskab, Faxe Kalkbrud, og
i reklamerne blev kalkstenen til “Faxemarmor”.
Murermester Wienberg var heller ikke ked af materialevalget. Han var nemlig leveringsdygtig i
sandsten fra Øland, idet han med rettidig omhu
i 1880 havde erhvervet et stenhuggeri på Øland.
Granitten til fundamenter klarede Wienberg også.
Han havde eget stenbrud på Bornholm.

D

et er således ganske forståeligt, at C. F. Tietgen ikke lod sig lokke til at bygge kirken
færdigt i marmor. Nok var landets betydeligste finansmand hovedrig, men kirkebyggeriet krævede
så store økonomiske ressourcer, at han med nød
og næppe overlevede byggeriet økonomisk. Tietgen havde også alternative byggematerialer, som
passede fint ind i såvel hans egen som murermester Wienbergs virksomhed. Alternati-

D

a Tietgen satte gang i kirkebyggeriet, begyndte Wienberg med at optage fundamenter
inde i ruinen og nedbryde en del af ruinens mure.
Meget blev genanvendt, således at kirkens primære materialer er marmor, Faxe kalksten, bornholmsk sandsten, Ølandssten og pudsede mursten.

H

eldigvis er kombinationen af de forskellige
byggematerialer udført på en måde, så kirken vist for os alle fremstår som en fin helhed.
Murermester Wienberg og alle de mange andre,
der forvandlede den kongelige ruin til en fantastisk kirke, kunne deres kram. Ja, der er god
grund til at give dem en venlig tanke, når vi samles i det enestående kirkerum.
Erik Jensen

L

idt respektløs kan man sige, at Marmorkirken er et kludetæppe af byggematerialer.
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