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Den 6. november 2006 fejrede Sankt Ansgars Skole sin 100 års fødselsdag. Dagen markerede, at 
der i 100 år havde ligget en katolsk skole på Nørrebro. Men faktisk har Sankt Ansgars Skole 
rødder, der går endnu længere tilbage. 
 
Hvor langt tilbage Sankt Ansgars Skole har rødder, ved vi faktisk ikke helt præcist, men vi skal i 
hvert fald tilbage til den 22. april 1816, hvor den første katolske menighedsskole i København 
oprettedes i forbindelse med den katolske kirke i Bredgade. Dengang fandtes Nørrebro slet ikke. 
 
Området var domineret af marker og af den nærliggende lystgård Blågården, der havde navn efter 
sine blå teglsten på taget. Også gårdene Solitude og Store Ravnsborg lå her i området. 
 
Inde i København var Sankt Ansgars Kirke blevet bygget i Bredgade i 1742. I forbindelse med 
kirken oprettedes en lille menighedsskole, der skulle undervise børnene fra de meget få katolske 
familier i byen. Kirken og den tilhørende skole levede en tilbagetrukket tilværelse. 
 
 
 
 
I 1849 ophørte enevælden og Danmark fik 
en ny grundlov. Grundloven gav 
religionsfrihed, og i 1856 flyttede de første 
Sankt Joseph søstre til landet for at 
begynde deres virke. I 1873 begyndte 
opførelsen af Sankt Joseph søstrenes 
hospital i Griffenfeldsgade i den nye bydel 
Nørrebro. 
 



 
 
 
Sankt Joseph søstrene fik også afgørende betydning for de katolske skoler i Danmark. Over hele 
landet skød små katolske skoler op. Langt de fleste af disse skoler blev oprettet med Sankt Joseph 
søstrene som initiativtagere. 
 
Søstrenes betydning for de katolske skoler i Danmark er uden sidestykke.1885 Nørrebrogade 27. 
Allerede i 1889 var kapellet i hospitalsbygningen i Griffenfeldsgade ved at blive for lille 
 
I 1889 blev skødet til grunden på Nørrebrogade 27 underskrevet, men der skulle endnu gå en rum 
tid, før kirkebyggeriet kunne komme i gang. Grundens beliggenhed var perfekt. Krydset mellem 
Fælledvej og Nørrebrogade var allerede 
dengang et centralt kryds på Nørrebro. 
 
I år 1900 begyndte byggeriet af kirken på 
byggegrunden Nørrebrogade 27. Omtrent 
samtidig var den lille skole ved Sankt 
Ansgars Kirke i Bredgade ved at blive for lille 
til at rumme de mange børn, der søgte 
optagelse på skolen. 
 
Den 6. november 1906 åbnede Sankt 
Josephs Skole i Griffenfeldsgade 7. Skolen 
var drevet af Sankt Joseph søstrene, og kun 
katolikker kunne gå på skolen. Adressen i 
Griffenfeldsgade var midlertidig. 
 
 
Den 19. juli 1915 nedlagdes grundstenen til kirken og den 17. november 1916 var kirken 
færdigbygget, men først i 1923 flyttede Sankt Josephs Skole ind i bygningerne ved siden af kirken. 
På det tidspunkt gik ca. 30 elever på Sankt Josephs Skole. 
 
I januar 1988 skiftede skolen navn fra det efterhånden meningsløse Katolsk Centralskole til Sankt 
Ansgars Skole. 
Så selvom Sankt Ansgars Skole fejrede sin 100 års fødselsdag den 6. november 2006, så har 
skolen rødder, der går næsten dobbelt så langt tilbage i tiden. 
 
 
 


