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Tværsnit gennem 
en populær have

Af Godfred Hartmann

Kongens Have skal nok være en af de mest populære parker i 
København. Et åndehul midt i en storby.
Men de færreste tænker måske på, at haven er mere end tre 
hundrede år gammel og rammen om mange spændende 
tildragelser.

Kongens Have er Christian IVs 
have. Vi kan takke den trivelige 
renæssancekonge for meget og alt
så også for Kongens Have. Han 
kastede sine øjne på det store styk
ke jord uden for volden, længe før
end han havde tænkt på Rosen
borg, og vi ved godt hvorfor: 
grøntsagerne fra den kongelige ur
tegård i nærheden af slottet smagte 
ham ikke længere. Han ville have 
friske urter på sit bord, og roser fra 
haven skulle pryde de kongelige 
gemakker. Og det skulle gå stærkt. 
Tusindvis af rosentræer indforskri
ves fra Holland, og laurbærtræ
er kanter den kongelige urtegård.

Men kongen er nøjeregnende. 
Der skal føres regnskab med alt, 
og intet må gå til spilde - og urte
gårdsmanden har alene ansvaret. 
Fra hans mange breve ved vi, at 
han har befundet sig godt i sin »nye 
Hauge«. En legeplads, hvor han 
kunne rekreere sig, og hvor bygge
planerne har taget form i hans byg
geglade hoved. Rosenborg vosker 
gradvis op af den sorte, fede muld
jord.

Oprindeligt et lille hus i kun to 
stokværk, opført med kun ét tårn. 
Men mere vil have mere. Flere tår
ne kommer til, huset forhøjes og 

først i 1624 får Rosenborg det yd
re, som vi kender i dag og også 
først da sit navn. Kongen har mo
ret sig. Han modtager fremmede 
diplomater i haven - han viser dem 
med stolthed pavilloner og voliere, 
busketter og den givtige køkken
have, og ingen kan være i tvivl om, 
at han har nøje overblik over, hvor 
mange porrer og asparges han kan 
vente sig til næste forår. Undrende 
har hans gæster set på kongen, når 
sagte musik har lydt i det lille lys
thus, der lå der, hvor Herculespa- 
villonen ligger i dag. Men Christi
an elskede at overraske, og han 
elskede mekanik. Han holdt også 
af musik, og betragtede ikke musi
kere som mennesker, man ikke 
kunne være sammen med. Men de
res tilstedeværelse kunne nu nok 
virke forstyrrende, når kongen 
skulle underholde en fremmed ge
sandt på latin. Nej, lad musikerne 
komme ned i kælderen, og lad os 
lytte til deres toner gennem usynli
ge rør gemt i panelerne.

De har også undret sig, når han 
fik vindebroen til at gå ned ved at 
trykke på en knap, og han vidste, 
hvem der søgte audiens, selv om 
kongen var alene i sit sovegemak, 
og døren var lukket. Christian har 

moret sig, og han kom til at elske 
Rosenborg.

Da han træt og udslidt mærkede, 
at han skulle dø, lod han sig i vinte
ren 1648 køre i kane fra Frederiks
borg til Rosenborg. I dette lille hus 
ønskede han at lukke sine øjne. 
Meget er der ikke tilbage af hans 
værk. Gennem flere hundrede år 
ændrer en have sig. Og dog - vi 
tager fejl. Damegang og kavalér
gang ses tydeligt på planen, udar
bejdet af ingeniør Otto Heider året 
efter kongens død. De to parallelle 
alleer, hvor den ene forbinder 
Herculespavillonen med ringrid
ningssøjlerne og hesten, der kæm
per for sit liv med løvens tænder i 
sin bug, og den anden, der går fra 
den fortællende eventyrdigter til 
udgangen af haven ved Landemær
ket, er fra Christian IV’s tid. Det 
er hovedakser i planen, som er be
varet. Peder Husums gruppe af he
sten og løven - formentlig vor æld
ste bronzeskulptur - er bestilt af 
Christian IV efter et stik af en lig
nende gruppe, opstillet på Capitol. 
Men Husum har trods alt ærgret 
den ivrige Christian, for han giver 
sig god tid og dør, inden gruppen 
er færdig.

Endnu en Christian skulle komme 
til at præge haven. Den pragtel
skende Christian VI og hans pieti
stiske og fromme dronning Sofie 
Magdalene er inderligt utilfredse. 
Nok havde hans fader, Frederik 
IV, tillempet det indre af slottet 
efter tidens smag. Han elskede Ita
lien og både Fredensborg og Fre
deriksborg slot bærer præg af hans 
begejstring. Nu var det Rosen
borgs tur. I 1706 overmales Chri
stian IV’s røde renæssanceslot med 
en gråhvid stenkulør. Men en itali
ensk villa kom det nu aldrig til at 
ligne. Men kongen har været lettet 
over, at hans kortvarige eventyr 
som deltager i Den store nordiske 
Krig er slut, og han byder zar Peter 
af Rusland hjerteligt velkommen i 
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det nyistandsatte Rosenborg. Men 
ikke nok med det. I Italien havde 
kongen fået en gondol forærende, 
men på Esrum Sø gik det ikke. Nu 
skulle den bruges. Langs Sølvgade 
var der en lang fiskepark, og den 
måtte være egnet til en stilfærdig 
rotur. Uheldigvis var udsigten fra 
fiskeparken ikke den bedste. 
Udenfor lå der en fattig by, og den 
skulle skjules for zaren - og det 
blev den. Store skærme med za
rens portræt og den russiske dob
beltørn skjuler nøden, og zaren er 
tilfreds.

Mens tog faderen sig af at tillem
pe huset, tog sønnen Christian VI 
fat på haven. Han lader udarbejde 
et projekt til en omlægning af hele 
partiet mellem damegang og kava
lérgang. Alt i strenge geometriske 
figurer, og han lader muren mod 
Sølvgade opføre så tidligt som i 
1730. Det vigtigste var dog den 
pragthave, der skød op af jorden 
på den store grund, der i dag er 
gardens eksercerplads.

Bygningerne har unægtelig 
skæmmet sig. Fra billeder ved vi, 
hvad vi har mistet. Et laurierhus og 
to orangener har vendt facaden ud 
mod den have, som kort efter skul

Krokustæppet der breder sig ud fra Kronprinsessegade og helt op til voldgraven foran slottet bliver 
med rette beundret hvert forår. (Foto: Erna Custella).
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le blive den egentlige. Fra Thurahs 
prospekt i Den danske Vitruvius 
ved vi, hvordan det har set ud. De 
marmorkugler, der endnu kanter 
den brede græsplæne fra Kronprin
sessegade og op mod Rosenborgs 
østgavl lå engang på den mur, som 
var den strenge grænse omkring 
haven. Johann Cornelius Kriegers 
pragthave - et anseligt anlæg - der 
strakte sig fra Østervoldgade og 
helt ned til kavalergangen. Klippe
de buksbompyramider og dybt- 
grønt stedsegrønt veksler med den 
hvide marmor, og masser af trinde 
børn, der slår lyren. Det hele som 
en optakt til det pragtbyggeri, hvor 
solens stråler har leget i de fire 
forgyldte knopper, fæstnet til 
laurbærhusets kobbertag. Ofte sad 
Christian VI og hans gemalinde i 
den midterste pavillon. De spiste 
»en Eremitage«, og i majestætisk 
ensomhed så de ud i pragthaven, 
og kedede sig nok lidt.

Men al pragten får en ende. Grad
vis går Kongens Have i forfald. 
Kuglerne væltes ned af postamen- 
terne, og de trinde marmorbørn af 
deres sokler. Overalt er vandaler 
på spil. Det er sædernes forfald, og 

grev Struens mødes med dronnin
gen i havens labyrint. Men Struens 
var også folkets mand, og i 1771 
åbnes haven for det folk, der året 
efter skulle nyde at se ham blive 
halshugget og parteret ude på Fæl
leden.

Men det værste var dog, at mili
tæret kastede deres øjne på Chri
stian VI’s prægtige have. Herregud 
- den have er jo ikke, hvad den var 
i salig kongens tid. Nej, lad os 
komme til, og det gjorde de. 
Laurbærhuse og orangerier er 
dødsdømte. Publikum må ud og 
soldaterne rykker ind. Sølvgades 
kaserne var for trang, og det der 
før var fornemme væksthuse bliver 
nu til kaserne. Laurbærtræer fæl
des, og de grønne baljer sælges ved 
auktion til spotpris. Marmorkugler 
og positurbørn køres til material
gården til en uvis skæbne.

Men lad os ikke tabe modet. Nok 
har militæret stadig eksercerplad
sen, men den kunne også bruges til 
andet end Jenser i feltmæssig træ
ning, og det blev den.

En skønne dag viser Georg Car
stensen sig i haven og øjner dens 
muligheder. Han øver sig, inden 
han slår døren på vid gab i Tivoli 
ude på Vesterbro. Han arrangerer 
vauxhalls mellem havens træer, og 
den lille café ud mod Kronprinses
segade stiller hver aften den dam
pende romtoddy på bordet.

Men var der lystighed i den ene del 
af haven, var der dødelig alvor i 
den anden. Vi er gået ind i ballon
alderen, og rygtet om brødrene 
Montgolfiers eventyrlige opfindel
se når snart til Danmark, og vove
halse melder sig på eksercerplad
sen. Kirker står tomme, alle vil se 
de forvorpne stige til vejrs. Men 
hverken kobbersmeden Kjærstrup 
eller litteraten Johan Peter Col- 
ding har den erfaring, der skal til. 
Publikum skumler i utålmodig ven
ten. Men endelig lykkes det for



Staudebedet i Kongens Have er en seværdighed - oprindelig anlagt af stadsgartneren Lauritz 
Jensen. Det meste af året blomstrer i tusindvis af stauder langs murene ud mod Sølvgade.

Colding, ballonen hæver sig, og 
den modige litterat træder lykkelig 
ud af sin kurv på Solitudevej.

Men ak, andre kom sørgeligt af 
dage. Fra Holland kom linedanse
ren Roat - en frygtløs luftakrobat, 
der nok skulle få københavnerne 
til at måbe. Havde man hørt noget 
lignende? Roat ville gå på line op 
til toppen af det højeste tårn på 
Rosenborg - uden net - og i en 
gylden dragt, og tænk, når han nå
ede op, ville han hilse på alt folket 
i et glas perlende champagne. Det 
gik, og folk var begejstrede, men 
næste dag gik det galt. Linen sprak 
og ak, stakkels Roat døde på Fre
deriks Hospital. »Ich sterbe« var 
hans sidste ord, og det gjorde han. 
Men Roat var ikke en hr. Hvem- 
somhelst. Heiberg forfattede et 
sørgespil til hans ære, og det blev 
fremsagt fra Det Kongelige Tea

ters scene af Madam Wexschall. 
Det er næppe enhver linedanser, 
der får den sortie fra et jordisk og 
farefuldt liv.

Havens historie er lang og broget. 
Næsten for lang til at blive kogt 
ned. Nationale manifestationer i 
anledning af vore Slesvigske krige 
har det ikke skortet på. Dyrskuer, 
med tunge belgierhingste og tom
bolaer, alt sammen åbnet af stor
godsejerne og greverne Holstein 
og Moltke, har råbt sig hæse for at 
overdøve brægende får. Hornorke
stre har givet genlyd, når Lumbyes 
valse har ramt kasernens gulrøde 
mure.

Der lød også toner engang fra 
den musiktribune, som forlængst 
er forsvundet. Den lå mellem 
drengen på svanen og H.C. Ander
sen. Det var et stort nummer, når 

sortklædte truttende herrer gav 
Britta Polka til bedste søndag ef
termiddag.

Meget er ændret. Engang en fat
tig blomsterløs have uden sit be
rømte staudebed, uden græs på 
plænerne, en vidtstrakt legeplads 
for drengene i Adelgade og Bor
gergade og Dronning Tværgades 
usle boliger.

I dag har den rejst sig af forfal
det. Staudebedet er en seværdig
hed. Det brede krokusbed op mod 
Rosenborg ruller sit hvid-violette 
tæppe ud hvert år, og haven kantes 
af gule påskeliljer og rodonden- 
dron flammer på hver sin side af 
dybgrønne plæner. En have som 
københavnerne har taget til sig.

Men den er og bliver en gen
nemgangshave, en stikvej fra bro
erne til City, og det skal nok være 
dens eneste fejl.
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Noget at skilte med...
Af Mona Rasmussen

Et blankpoleret barberfad er i dag en eftertragtet antikvitet. 
Men hvor længe har gadeskiltene prydet vore gader? Den 
langskaftede støvle, den høje hat og slagterens forgyldte 
kohoved er i dag i sig selv et spændende stykke Københavns
historie.

I året 1760 kunne man i »Adresse
avisen« nr. 43 læse, at »bedste en
gelske maled Sennup« var at få »li
ge for Nicolaj Kirke i Stuen, hvor 
Glarmesterskiltet udhænger mel
lem begge Bogbinderne«. Vi stud

ser over den pudsige adresseangi
velse, men dengang havde man ik
ke numre på husene, og folk var 
vant til at tage kending af kirker, et 
hus med en særlig farve eller, som 
her, med et særligt skilt.

Skikken at afmærke visse huse 
med iøjnefaldende skilte går langt 
tilbage. Christian II påbød i begyn
delsen af 1500-årene, at hvert her
berg skulle afmærkes ved at »ud
hænge et Tegn, malet paa en Fjæl 
uden fore samme Hus, vel højt paa 
en lang Stang; somme skulle have 
en Løve malet, somme en Hjort, 
somme en Morian, en Grif, en 
Maane, en Stjerne eller sligt an
det« efter hvilket mærke herberget 
skulle tage navn.

Man skulle tro, at det var i en
hver gæstgivers interesse at gøre 
opmærksom på sit etablissement, 
men det varede længe, før påbudet 
blev efterfulgt af alle. I hvert fald 
måtte Christian IV mere end hund
rede år senere komme med lignen
de forordninger.

De kongelige påbud udsprang 
da heller ikke af hensyn til skænke
værterne, men af hensyn til de af
gifter, som udskænkning af øl og

Den gyldne kringle ser man overalt i byen, hvor »der bor en bager«. De 
fleste skilte har i dag neonlys, men enkelte steder kan man stadig finde et 
gammelt skilt, som det på billedet, der er fra Store Kongensgade 34.
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Med enkel symbolik viser skiltet med den gamle mønt vej til »Café 
Gammel Mønt«. Skiltearmen af smedejern har en lang tradition bag sig, og 
den klæder det gamle bindingsværkshus godt. Gammel Mønt 41.



Torveliv på Gråbrødre Torv i 1700-årene. De handlende har stillet deres varer frem i træboder eller 
under åben himmel. De fastboende håndværkere nøjes med et skilt. Stolemageren har hængt en stol 
op over døren, og blikkenslageren har ct udhængsskilt med prøver på sin kunnen. Den danske 
Vitruvius. 1746.

vin var belagt med. Disse afgifter 
var som regel forpagtet bort, og så 
sent som i 1688 kan man se, at en 
sådan forpagter i København måt
te have øvrighedens hjælp til at få 
den behørige skiltning gennem
ført.

Selve skiltene, der blot var malede 
træplader ophængt på stænger, er 
forlængst gået til, men ved at læse 
om husenes navne får man et ind
tryk af den billedverden, der udfol
dede sig på skiltene. Enhver kunne 
frit vælge sig et billede, og at døm
me efter de overleverede navne 
har det ikke skortet på fantasi. I 
Helsingørs tingbøger fra 1500- og 
1600-årene kan man læse om »Sva
nen«, »Prinsen«, »Kronen«, »Den 
hvide Bjørn«, »Solen« og endnu 
flere.

For andre borgere var der ingen 
skiltetvang, men efterhånden som 
byen voksede, var det praktisk, at 
husene fik særlige kendemærker, 
og formentlig efter forbillede fra 
kroer og vinstuer bredte skiltene 
sig til andre professioner og almin
delige beboelseshuse.

Ølstuer og vinhuse lå spredt 
over hele byen, men fra middelal
deren var det skik, at de enkelte 
håndværksfag holdt til i bestemte 
gader eller kvarterer. Enkelte ga
denavne minder endnu om denne 
tradition, selv om de ikke mere er 
så lette at gennemskue. Købma- 
gergade hed tidligere Kødmager- 
gade, fordi slagterne havde deres 
boder her, og skomagernes boder 
skal have givet navn til Skoubo- 
gade.

Så længe den gamle ordning 

holdtes i hævd, skilte den enkelte 
håndværksmester sig ikke ud fra 
sine laugsbrødre. Men efterhånden 
gik skikken i opløsning, og i 1700- 
årene kan man se, at håndværker
ne boede spredt i byen. Derved 
blev det nødvendigt for den enkel
te håndværksmester at gøre op
mærksom på sig selv.

Side om side med de gamle hus
skilte fik man derfor flere og flere 
professionsskilte, som gjorde re
klame for den vare, man havde at 
faldbyde. Samtidig blev de gamle 
træskilte efterhånden afløst af 
kunstfærdige og mere vejrbestan
dige skilte af smedejern.

Sådanne skilte var også den sto
re mode i både London og Paris. 
Man vidste at fortælle, at de dér 
var så store, at de nåede fra den 
ene side af gaden til den anden og 
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på sine steder hang så tæt, at de om 
dagen lukkede dagslyset ude og 
om natten tog lyset fra gadelyg
terne.

Håndværkerne var fra middelalde
ren og op til industrialiseringen 
den største erhvervsgruppe i byen. 
De afsatte deres varer til kunderne 
direkte fra værkstedet eller fra et 
lille udsalg, som gerne lå i husets 
gård eller kælder. Egentlige butik

Butiksskodder malet af Joel Ballin til »Vimmelskaftets Thehandel«. Tehandlen blev grundlagt i 1841 
af Emanuel Bendix Salomon og eksisterede til 1971. men på skiftende adresser, sidst Adelgade 113. 
Desværre kan man ikke se skodderne mere, men heldigvis havde Nationalmuseet fotograferet dem, 
inden de forsvandt fra forretningen. Foto i Nationalmuseets 3. afd.
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ker med udstillingsvinduer hører 
en senere tid til, så der var god 
grund til at påkalde den forbipas- 
serendes opmærksomhed med et 
iøjnefaldende skilt. I mange tilfæl
de nøjedes man dog med at hænge 
sine varer op uden for døren eller i 
bislaget over nedgangen - og det 
var vel ofte derfra, man tog ideen 
til sit skilt, som direkte eller sym
bolsk fortalte, hvad man havde at 
sælge.

Motiverne til skiltene var i reglen 
en vare man fremstillede eller det 
værktøj man brugte.

Til den første - og største - grup
pe hørte bagerens forgyldte kring
le, grov- og beslagsmedens heste
sko, klejnsmedens rigt forsirede 
nøgle, skomagerens røde eller for
gyldte støvle, glarmesterens farve
strålende mosaik-roset, hattema
gerens høje hat og handskemage
rens kæmpehandske. Blikkensla
geren, der dengang også hed pla- 
tenslager (pladeslager) efter det ty
ske Platenschlåger, nøjedes i reg
len ikke med en enkelt ting til sit 
skilt, men viste gerne, at han, for
uden kedler og baljer, kunne lave 
både lige og knækkede rør til ovne 
og nedløbsrør.

I den anden gruppe finder man 
f.eks. skrædderen, der kunne skil
te med saks og nål, barbererens 
blanke bækken, snedkerens og 
bødkerens høvle, passere, vinkler 
og hammere og ikke mindst bræn
devinsbrænderen, der yndede at 
afbilde alt sit udstyr med kedler, 
hatte, svalekar, tønder og kander i 
flot opstilling.

Hertil kan med lidt god vilje og
så regnes apotekerens morter, der 
dog her i landet fik skarp konkur
rence af dyrebilleder, så der næppe 
var en købstad uden et »Løveapo
tek« eller et »Svaneapotek«.

Ovenstående giver forhåbentlig et 
indtryk af skiltenes mangfoldig
hed, men fælles for dem alle - hvad
enten de var af sten, træ eller jern 
- var, at man udover de egentlige 
motiver udstyrede dem med pynt i 
form af kroner, løver, snirkler og 
sving. Og af en udtalelse fra 1723 
fremgår det, at man også kunne 
smykke sine skilte med kongelige 
portrætter og monogrammer.

Efter branden i 1728, som lagde 
store dele af byen i ruiner, var der 
en overgang nogen modstand mod 
udhængsskiltene - vistnok fordi 



man mente, at de i værste fald kun
ne lede ilden videre. I hvert fald 
blev mange af de nyopførte huse i 
stedet forsynet med skilte i form af 
flade sandstensplader med udhug
get relief.

Mange af disse skilte har siddet 
til vore dage, enkelte sidder der 
endnu. Et af de kendteste er vel 
nok skiltet, Nybrogade 4, hvor 
man over et ovalt felt med et træ 
læser: HANS BLASEN I: PÆRE
TRÆET ANNO 1730. Skiltet er et 
typisk eksempel på, at man beva
rede det gamle husmærke og tilfø
jede navn og årstal.

Håndværkeren kunne yderligere 
føje sit professionsmærke til, som 
en skomager i Antonigade, der bo
ede i huset »De ni Hjerter«. På sit 
skilt lod han afbilde ni hjerter, to 
sko og en støvle over sine initialer 
og årstallet 1765.

I det hele taget begyndte tal og 
bogstaver at brede sig på skiltene. 
Mange nøjedes ikke med navn og 
årstal, men skrev også husets navn, 
så der f.eks. over billedet af en sort 
ravn stod »Den sorte Ravn«. Fynd
ord og fromme sentenser var hel
ler ikke ualmindelige, og flere ste
der kunne man se indskifter, der 
hentydede til branden. Over por
ten til Bagergården, Landemærket 
10, lod ejeren sætte en stenplade 
med en kronet kringle og følgende 
indskrift:

WED HERRENS WREDE 
FALD IEG ANNO 1728 - WED 
HERRENS NAAD ER IEG 
REIST ANNO 1736 - Nels Han
sen.

Selvom det i 1700-årene langt fra 
var alle, der kunne læse og skrive, 
må glæden ved bogstaver og tal på 
skiltene sikkert tages som udtryk 
for fremgang på dette felt. Mens 
de ældste skilte, såvidt vi ved, næ
sten udelukkende talte i billed
sprog, fik man altså nu en kombi
nation, eller konkurrence om man 
vil, hvor skriftsproget i det lange

Et maleri fra Store Strandstræde med et smukt klejnsmedeskilt på huset til venstre giver et godt 
indtryk af, hvordan udhængsskiltene tog sig ud i de gamle gader. Maleri af Nordahl Grove i 
Københavns Bymuseum.

løb gik af med sejren.
En væsentlig grund til dette ud

fald var, at Struensee i 1771 fik 
gennemført, at alle huse i Køben
havn skulle forsynes med deres 
matrikelnummer, malet med olie
farve på facaden »paa et saadant 
Sted, hvor det kiendeligt kan være 
at see«. Ved denne foranstaltning 
blev, som Hugo Matthiessen skri
ver i sin bog: Københavnske Ga
der, »med et Slag hele den ærvær
dige Forsamling af Morianer og 
Vildmænd, Svaner og Lam sat fra 
Bestillingen« og »Et kedsomme
ligt, lille Tal blev gnidret op over 
Gadedøren«.

Midt i denne snusfornuft var det en 
trøst, at gadebilledet fik tilført nyt 
liv i form af boder og butikker med 
varer ophængt under baldakiner og 
skilte, der skulle lokke kunder til.

Fra gammel tid var man vant til, 

at en stor del af al handel med 
daglige fornødenheder foregik ved 
gade- eller torvehandel eller, som 
nævnt, direkte hos håndværkeren. 
På torvet kunne de handlende op
slå midlertidige boder, men beteg
nelsen »åben bod« brugtes på Hol
bergs tid også om permanente ud
salg, indrettet med åben forbindel
se til gaden. Disse boder må vel 
betragtes som en mellemting mel
lem torveboden, og det vi forstår 
ved en butik. I slutningen af 1700- 
årene blev egentlige butikker da 
også mere og mere almindelige.

Denne udvikling afspejler en 
omlægning af handelen, der var 
ved at flytte fra værkstedet til bu
tikken, som efterhånden blev et 
selvstændigt led mellem de, der 
fremstillede en vare, og de, der 
købte den. Tendensen blev i året 
1800 registreret i »Nyeste Skilderie 
af Kjøbenhavn«, hvor det hed: 
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»Skræddere og Skomagere boede 
tilforn paa 2. og 3. Sal og havde 
deres Udkomme, nu maa de have 
en Boutique med en Glaslampe og 
et Skilt med alenlange Bogstaver, 
thi at hænge en Støvle ud som Skilt 
anser mangen Skomager ganske 
under sin Værdighed«.

Efter at København i 1795 for an
den gang havde oplevet en vold
som brand, var butikken et iøjne
faldende træk i de nye huse. Man 
viste sine varer frem i vinduet, og 
gennem glasdøren kunne folk om 
dagen få indblik i herlighederne, 
ligesom man forlængst havde fun
det på at bruge vinduesskodderne 
til reklame, når de om dagen var 
slået tilbage. Allerede i 1767 med
delte Madam Terkelsen i »Adres
seavisen« sine kunder, at hun solg
te godt, uforfalsket rugbrød, og at 
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»hun boer, hvor hun plejer, nemlig 
der, hvor Kronen staaer mahlet 
paa Vindue-Skodderne«.

Tilsvarende henvisninger til ma
lede vinduesskodder træffes jævn
ligt i tidens aviser, og mangen urte
kræmmer eller høker lod maleren 
gengive et fristende udvalg af de 
varer, han førte - af og til så fri
stende, at virkeligheden ikke helt 
kunne stå mål med billederne. Det 
får man et fingerpeg om, når bla
det »Skilderie af vore Tider« i 1791 
klagede over, at disse småhandlen
de ofte ikke engang havde de varer 
»som staae malede paa Vindues
skodderne«.

Værre var det dog næsten, at det 
kneb for malerne med bogstaverin
gen af de lange indskrifter, som, 
måske efter forbillede i avisannon
cerne, bredte sig over skiltene på 
billedernes bekostning. Endnu i

Husskilte eller 
hustavler af sten 
som denne fra 
bagergården, 
Landemærket 10, 
blev meget 
almindelige efter 
branden i 1728. 
Ejendommen er nu 
nedrevet og 
skiltet findes i 
Nationalmuseets 
3. afd., men enkelte 
skilte af samme type 
sidder endnu på 
deres oprindelige 
plads. Foto i 
Nationalmuseets 
3. afd.

begyndelsen af 1800-årene kunne 
man i »Politivennen« vise sin dan
nelse ved at harcelere over udtryk 
som »Her sælges di bæste Caffe« 
eller »Her Selles Beue Brenne«.

Ligesom ved branden i 1728 gik en 
mængde malede porte, skodder og 
udhængsskilte op i luer ved bran
den i 1795. Genopbygningen stod i 
klassicismens tegn, og dens tilhæn
gere vogtede over, at den ikke van- 
siredes af udhængsskilte og andet, 
der kunne skæmme dens rene lini
er. Men ét er hvad moden foreskri
ver, noget andet hvad menigmand 
gør, og bevarede eksemplarer vi
ser, at der også på denne tid blev 
fremstillet udhængsskilte.

Så selv om malede skodder og 
skilte med tekst efterhånden kom i 
flertal, var der i 1800-årene stadig 
en hel del symbol-skilte. Længst 
holdt de stand i de håndværksfag, 
hvor værksted og butik udgjorde 
en helhed. Hos bageren beholdt 
man den kronede kringle, hos slag
teren stak forgyldte eller forsølve
de oksehoveder ud af væggen. 
Over urmagerens dør hang et 
kæmpelommeur og hos optikeren 
et par store briller med blåt glas. 
Vinhandleren fristede med en for
gyldt drueklase og urtekræmmeren 
med en sukkertop.

Men tendensen var tydelig, og da 
husnumre i 1859 afløste de gamle 
matrikelnumre, var det blot en un
derstregning af den almindelige 
udvikling.

Vil man i dag stifte bekendskab 
med et samlet, bredt udvalg af de 
gamle skilte, må man gå en tur på 
Københavns Bymuseum eller i Ti
volis skiltegade. Men rundt om i 
byen kan den tålmodige stadig fin
de en glarmesterroset, en forgyldt 
støvle, et par blå briller, et par lø
ver, efterladt af deres apoteker, en 
forgyldt hjort og frem for alt gyld
ne kringler - med og uden neonlys.



Fra palæ til 
håndværkernes hus

Af Godfred Hartmann

Det begyndte som en stormands københavnske palæ, blev 
overtaget af rige handelsmagnater, men endte igen som en 
lensgreves vinterbolig. I dag rummer det selskabslokaler, en 
eksklusiv restaurant og ejes af Haandværkerforeningen.

I mit barndomshjem, Dronningens 
Tværgade nr. 6, var der som i alle 
ældre lejligheder en meget lang 
korridor - ja, så lang at den var 
velegnet til at cykle i, når mine 
forældre ikke var hjemme, men for 
enden af den lange gang var der et 
vindue med den dejligste udsigt 
over mod Marmorkirkens grønne, 
trinde kuppel.

I det vindue holdt jeg meget af 
at sidde for fra min ophøjede plads 
at kunne følge livet i den bageste 
gård. Der nede gik vinkyperne og 
baksede med de tykmavede træ
tønder. De slog med en kølle ved 

siden af spunsen, så proppen 
sprang op, og så puttede de en 
gummislange ned i dybet, og den 
røde vin løb op i nogle store kan
der. Der duftede af vin i hele hu
set, for dengang, som nu, lå der vin 
på store fade under hele gården. 
Inde i den gamle lagerbygning stod 
der et par røde heste med jernlæn
ken til grimen og skrabede med de 
store hove mod spiltougets glatte 
brosten. De heste så helt anderle
des ud end grevens sorte oldenbur
gere med de kuperede haler, som 
staldkarlen trak ud der inde i den 
fine gård for at strigle dem, når 

greven var i byen. Vi kunne se ned 
i hans gård fra et stort, fladt tag 
oven på Bertha Wegmanns atelier, 
der lå i den mellembygning, som 
skilte vore to gårde fra hinanden.

Når man så ned i grevens gård 
var det som at se ind i en helt an
den verden. Staldmanden i den ka
detstribede jakke lignede slet ikke 
de tykke kypere inde hos os, og 
når greven havde været ude at kø
re, tørrede de sveden af de sorte 
heste med en halmvisk, og en af 
oldenburgerne var vist kilden, for 
den næsten krøb hen ad stenbroen, 
når den blev gnubbet med halmvi
sken inde i lyskenen.

Men det bedste var alligevel når 
der var liv i den store have, der 
hørte til Dronningens Tværgade 
nr. 2. Nu holder Håndværkerfore
ningen til i palæet, som den gang 
hed Moltkes Palæ - men i 1930 
solgte greven den store ejendom, 
og haven blev lavet om til et stort 
garageanlæg, hvor bilerne ad en 
sneglegang kunne køre helt op på 
taget på højde med vores vindue i 
korridoren. Men da var jeg for
længst blevet alt for stor til at sidde 
i vindueskarmen.

Men da bulldozerne rykkede 
ind, gav det alligevel et stik i hjer
tet. De rev den lille pavillon ned, 

Håndværkersalen, i dag et selskabslokale med plads til mange hundrede 
gæster.

Håndværkerforeningen erhvervede ejendommen i 1930. Fra 1852 til 1930 
var palæet i slægten Moltkes eje.
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og græs og bede blev bare skovlet 
op på nogle tunge arbejdsvogne og 
kørt væk. Hvor kunne man gøre 
det.

Oprindelig var der vist to haver. 
En mindre, som lå bag ved den 
Barnekowske gård i Store Kon
gensgade (nr. 72), og så var der 
grevens have, der var langt den 
største. Hvor den begyndte kunne 
jeg ikke se fra mit vinude, men den 
strakte sig helt ned til bagsiden af 
de huse, som Ferdinand Meldahl 
havde bygget rundt om Marmor
kirken - eller Frederikskirken, 
som den rettelig hedder. Snoede 
havegange med perlegrus skilte de 
grønne plæner, og der var rosenbe
de foran det lille aflange, grå træ
hus med de store vinduer og en 
havedør, som tit stod åben, så man 
kunne skimte nogle møbler derin
de. Af og til var der gæster til te. 
og damerne gik rundt med spragle
de parasoller, og bukkende tjene
re, som var kommet ind fra Bre- 
gentved, gik rundt med bakker. 
De havde hvide bomuldshandsker 
på, så man ikke skulle se deres rø
de landbohænder, og når gæsterne 
var gået ryddede de op i det lille 
grå hus og smækkede havemøbler
ne sammen. Mærkeligt at Bymuse
et ikke har billeder fra den have. 
Maleren Oluf Hartmann havde 
indtil sin død i 1910 sit atelier i 
mellembygningen. Han har ofte 
glædet sig over Marmorkirkens 
grønne kuppel, der som en matro
ne har slået skørterne ud midt i 
byen, og den have, som stødte op 
til vores baggård med alle de vel
duftende vintønder.

Men husets historie er gammel og 
bevæget. Vi skal helt tilbage til Ul
rik Frederik Gyldenløve, søn af 
Frederik III og Margrethe Pape. 
Når han ikke var i Norge, hvor han 
var valgt til statholder, boede han i 
sit nyopførte palæ på Kongens Ny
torv. Men da alderen begyndte at 
trykke den mand, der ikke lige

frem havde forsaget livets goder, 
solgte han sit store hus på Kongens 
nye torv til enkedronning Charlot
te Amalie, som straks kaldte Gyl
denløves palæ for Charlottenborg. 
Det kan jo også tænkes, at huset 
efterhånden var blevet lovlig stort 
for ham, selv om den pragtelsken
de mand holdt et veritabelt hof 
med taffeldækkere og sukkerbage
re og et stort antal lakajer og kam
merpiger og tilmed en hofnar.

Ikke underligt hvis det hus, der 
lå på hjørnet af Norgesgade (Bred
gade) og Dronningegade (Dron
ningens Tværgade) var for beske
dent for en mand af Gyldenløves 
format og stand. Et nyt måtte op
føres, og murermester Ernst 
Brandenburger går i gang. Nogen 
ringe bygmester var han ikke. Han 
bygger Stensballegård ved Horsens 
for baron Frederik Krag og 
Clausholm for storkansleren grev 
Conrad Reventlow. Bedre kunne 
det ikke være, og da det nye hus 
stod færdigt - »Gyldenløves lille 
palæ« - var det hans unge, 16-årige 
søn, grev Ferdinand Anton Danne-

Den unge kunstner Oluf Hartmann (1879-1910) 
havde atelier i mellembygningen Dr. Tværgade 6. 
Herfra havde han en fin udsigt ned om Grev 
Mokkes Havn. (Privateje).

skiold-Laurvig, der tog det præg
tige hus i besiddelse. Faderen le
vede sine sidste år i Hamburg og 
som der står i Dansk biografisk 
leksikon »meget ene, syg og plaget 
af familievrøvl«. Men det var ikke 
nogen ringe bolig, som den unge 
greve tog i besiddelse. En hoved
fløj på ni fag i to stokværk og en 
midtrisalit kronet af en trekantgavl 
med pilastre i stor orden. Et hus 
der i mangt og meget kan minde 
om Juels palæ (den franske ambas
sade) på Kongens Nytorv. Ind
kørslen var fra Dronningens Tvær
gade, hvorfra en prægtig trappe 
førte op til vestibulen.

Længe sad greven ikke alene i 
det fine hus, for allerede som 25- 
årig gifter han sig for anden gang 
med storkanslerens datter, grevin
de Ulrikka Eleonora Reventlow, 
søster til Anne Sophie, som Frede
rik IV havde bortført fra 
Clausholm. At være svoger til den 
enevældige konge krævede yderli
gere pagt - så huset på hjørnet 
måtte snart udvides og modernise
res, og opgaven blev lagt i hænder
ne på Johan Cornelius Krieger, 
Fredensborgs bygmester. Endnu 
sidder hans vinduesudsmykninger 
på det dybtrøde hus. Løvehoveder 
pryder de segmentformede fronto- 
ner over vinduerne, og under de 
midterste fag rige frugtranker bå- 
ert af elefantsnabler. Selvfølgelig 
har det været grevens ønske, for 
både løven og elefanten fandtes i 
det adelige våbenskjold. Ved køb 
og mageskifte blev huset væsentligt 
udvidet, så en langstrakt bygning 
delt af en kuppelformet pavillon 
udgjorde den pompøse facade mod 
Bredgade. En pragtbolig med faste 
spejle, paradesenge og store sand
stenskaminer og en have med 
springvand og sirlige blomsterbro
derier. Et palæ værdigt for kong 
Frederik IVs svoger.

I 1763 gik huset i arv til sønnen 
Christian Conrad Danneskiold- 
Laurvig, admiral og ridder af ele-
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I Dronninggård-stuen lod Frédéric de Coninck opsætte en række malerier, som han lod Erik 
Pauelsen male i 1785. Alle var med motiv fra Næsseslottet, de Conincks landsted.

fanten. Men trods hæder og rig
dom efterlod han sig et tvivlsomt 
eftermæle. En skandalehistorie 
»har sadt heele byen i bevægelse; 
Actricen jomfru Mette Rose er i 
mandags aftes bleven bortført fra 
Comediehuset og holdes skiult her 
i byen«.

Den 11. marts 1765 var den ade
lige libertiner på spil. Helt alene 
var han nu ikke om sit vovelige 
foretagende. Moderen stod i led
tog med greven, og faderen - ja, 
han lader sig nok bestikke med go
de, danske gulddukater. Men her 
tog de fejl. Måske har faderen øj
net den fede forretning - måske 
var han virkelig forarget og ville 
have datteren renset for al ondsin
det snak, for der blev tisket og hvi
sket i hele staden i den tid hun var 
grevens fange. Selv den løsslupne 

Frederik V, der dog ellers ikke selv 
holdt sig for god til selskabelige 
udskejelser der nok kunne være 
lidt forargelse værd, blev vred. 
Værsågod - 10.000 rigsdaler til 
»gudeligt brug« og 200 rigsdaler 
om året til jomfru Mette - hvis 
jomfrudom jo nok har været tvivl
som - og 3000 rigsdaler én gang for 
alle hvis hun giftede sig. Faderen 
fik også lidt for al sin ulejlighed, og 
den forvorpne greve blev omgåen
de forvist til sine norske godser. 
Var pigen al den postyr værd? 
Christian VII fandt det ikke - for 
nu ville han se den jomfru, som i 
den grad havde sat sindene i bevæ
gelse. Anede han en afløser for sin 
»Støvlet Cathrine«, blev han i al 
fald skuffet - ja, han fattede sim
pelthen ikke, at en verdensmand 
som grev Christian Conrad havde 

vovet »så meget for slet intet«.
Men også embedsmæssigt gik 

det greven ilde. Flåden blev for
sømt, og til sidst fik Struensee ham 
afskediget fra hans høje embede. 
Syg og nedbrudt levede han sine 
sidste år i Norge. Ved hans død i 
1783 uddøde slægten, og palæet 
kom kort inden på borgelige hæn
der. Rigmanden, grosserer Frédé
ric de Coninck, sætter sammen 
med sin kompagnon Niels Lunde 
Reiersen sit navn på skødet, og de 
overtager i fællesskab det store hus 
i Dronningens Tværgade. Først i 
1788 bliver de Coninck eneejer af 
palæet.

Han kom fra Haag, men ulykke
lig kærlighed drev ham udenlands, 
og han valgte Danmark. Hurtigt 
svinger han sig op og lever i stor 
velstand ude på Dronninggård ved 
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Furesøen. Han har skibe i søen og 
åbner sit hus både i Holte og i 
Bredgade for tidens førende skøn
ånder. Men når han var i byen, 
længtes han efter Dronninggård, 
og han beder Erik Pauelsen ud
smykke en stue med store prospek
ter af sit elskede landsted, og sam
tiden er begejstret.

Men talent for handel lå dybt i 
de Coninck. Huset var jo alt for 
stort for en familie. Den lange fløj 
mod Bredgade lå ofte ubenyttet 
hen. Den kunne anvendes til her
berg for tilrejsende, og staldplads 
var der nok af. Og hvorfor ikke 
udleje de store rum til selskabslo
kaler, når standspersoner skulle 
holde bryllup eller glæde venner af 
societetet med koncerter eller små 
teaterforestillinger. De Coninck 
har øjnet forretningen, der kunne 

billiggøre hans egen kostbare hus
førelse - men projektet blev aldrig 
til noget. En udstykning i ejerlej
ligheder ved man trods alt hvad er. 
Han hugger den lange fløj mod 
Bredgade midt over og lejer den 
ud, og da Christiansborg brænder i 
1794, bliver det solgt til enkedron
ning Juliane Marie, som ved 
branden er blevet hjemløs. Men 
længe sad hun ikke i palæet. Hun 
døde to år efter, og palæet overta
ges af en anden rigmand, konfe
rensråd Constantin Brun.

Tomhændet og fattig kom han fra 
Tyskland - men han var dygtig, og 
allerede som ung mand fik han af 
Ernst Schimmelmann tilbudt stil
lingen som 2. administrator i Det 
vestindiske Kompagni. Han har 
haft nok at se til, for kompagniet

kom i vanskeligheder, men alle 
nærede stor tillid til hans evner, og 
det lykkedes ham at styre sit store 
handelshus frelst gennem de år, 
hvor de allerfleste af hans kolleger 
og konkurrenter måtte give op. 
Kun i sit ægteskabeligt liv spillede 
han fallit. Hustruen, den 20 år yng
re Friederike Münter, var feteret 
af alle de gæster som kom på deres 
landsted, Sophienholm, ved Lyng
by sø. Her førte den rige mand 
stort hus, og skønånder sværmede 
skiftevis for moderen og den smuk
ke datter Ida Brun. Kun én mand 
var sjældent ude af Friederikes 
tanker. Carl Victor von Bonstetten 
blev hendes opvartende kavaler 
med hvad dertil hører. En skøn
ånd, der førte inderlig og følsom 
tale med den let fængelige Friede
rike, og Constantin Brun fandt sig

I 1788 købte Frédéric de Coninck Palæet og havde store planer om at 
ombygge den lange fløj langs Bredgade til herberg for tilrejsende. 
(Maleri af Jens Juel).
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Actricen jomfru Mette Marie Rose blev i 1765 bortført af grev Conrad 
Danneskiold-Laurvig og blev i nogen tid holdt indespærret i palæet. 
Tegning af Hartman Beeken. (Teatermuseet).



Konferensråd Constantin Brun (1746-1836) førte et stort og gæstfrit hus i
Dr. Tværgade 2. Maleri af Christian Horneman. (Frederiksborg).

Lensgreve - konseilspræsident A. W. Moltke - ejer af Bregentved, brugte 
huset i Dr. Tværgade som vinterbolig. I den øverste etage indrettedes en 
sal til Moltke-familiens store malerisamling. (Maleri af C. A. Jensen).

skikkeligt i den æteriske husven. I 
flere år boede han både i Bredgade 
og på Sophienholm - men Friede- 
rike foretrak så langt de årelange 
ophold i Rom med sin følsomme 
ven i selskab med datteren Ida og 
Thorvaldsen, kunne ikke blive træt 
af at se hendes yndefylde og plasti
ske bevægelser. »Oh, kuns et par 
stillinger«, bad han, og mesteren 
satte sig veltilfreds til rette i sit 
atelier.

Men alle sværmede for Ida, 
Oehlenschlæger gik på frierfødder, 
og det samme gjorde Baggesen. 
Men moderen havde andre planer. 
I 1816 blev hun gift med grev Louis 
de Bombelles. Det var trods alt et 
bedre parti end en dansk forarmet 
digter. Ved Bruns død kom palæet 
på knapt så remarkable hænder. 
Murmester Lutthans var en velha

vende mand, men trods alt ikke af 
det aristokratiske formået som pa
læets tidligere ejere. Vist var han 
en gæstfri mand, og Thorvaldsen 
undlod aldrig at besøge den rige 
murmester når han var i Danmark. 
Salon som den excentriske Friede- 
rike Brun holdt han vel næppe, 
men også hos ham mødtes digtere 
og kunstnere om det veldækkede 
bord. Christian Winther har sat sig 
til rette i hjørnestuen og blev snart 
efter gift med en af husets døtre.

I 1852 kom huset atter på høja
delige hænder. Lensgreven til Bre
gentved, konsejlspræsident Adam 
Wilhelm Moltke, sætter sit navn på 
skødet, og palæet forbliver i slæg
ten Moltkes eje i tre generationer. 
Først i 1930 afhænder lensgreve 
Frederik Molkte palæet til Hånd
værkerforeningen.

Vor historie er til ende. Et hus der 
har været rammen om en række 
skæbner igennem flere hundrede 
år. I midten af tyverne var det end
nu beboet af den mand, hvis bed
stefader havde købt palæet for at 
være i nærheden af kongemagten. 
Kun en enkelt gang har jeg været 
derinde, mens huset endnu var i 
den sidste greves eje. Jeg kan hu
ske, at en tjener viste mig den sto
re malerisamling. Der hang alle de 
hollandske billeder så tæt, at de 
dækkede hele væggen. I 1931 blev 
de taget ned af deres søm og båret 
ud af det gamle hus for at blive 
solgt. Hestestalden blev revet ned, 
ogtræerfaldt forden grådige gravko.

I 1934 åbnede Esso sit store ga
rageanlæg på den grund, hvor der 
engang havde været grønne, vel
passede plæner.
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Erindringer fra Strøget
Af Svend Nielsen

Hvordan så Strøget ud for 65 år siden? Svend Nielsen - 
gennem en menneskealder medhjælper hos Brødrene 
Andersen - tegner et livfuldt billede af Østergade i 1920erne 
og af de forretninger, som forlængst er hørt op.

Måske var det et tilfælde, at jeg 
kom til at lære Strøget så godt at 
kende. For mere end 65 år siden 
fik jeg ansættelse hos Brødrene 
Andersen, en forretning, der den
gang som nu, havde specialiseret 
sig i eksklusivt herretøj lige fra de 
florlette »combinations« til skræd
dersyede diplomatfrakker og kam
merherrens røde uniform.

Dengang var København en lille 
by. Alle kendte hinanden, eller 
man vidste i al fald, hvem der var 
hvem, hvor man boede, og enkelte 
af kunderne kom en lærling så- 
mænd til at kende helt ind til sok
keholderne og underbukserne, så
vel de lange ved vintertid som de 
korte, der kom på, når bøgen i Dy
rehaven sprang ud.

Måske havde mine forældre 
tænkt på alt muligt andet end un
dertøj og skjorter til borgerskabets 
herrer, men frisører og tjenere er 
høflige og ofte konverserende folk, 
der gerne udfylder en pause, når 
modpartens talestrøm slipper op.

Den daværende indehaver af 
Brødrene Andersen hed Jørgen 
Larsen. Dagligt spiste han sin fro
kost på det gamle Hotel Phoenix, 
et roligt og fornemt hotel i Bredga
de - det hus, som under krigen var 
besat af den tyske marine og som 
senere blev hjemstedet for Land 
og Folk og det Kommunistiske 
Parti. Sådan kan meget ændres.

Hans kuvert stod altid parat, og 
min far, som var overtjener på 
Phoenix, stod altid rede for at 
hjælpe ham af med frakken og ryk
ke bordet ud, så Jørgen Larsen 
kunne komme til at sætte sig i den 
røde plyssofa.

En dag falder talen på mig. - 
»Jovist har vi en søn, og han vil da 
gerne i lære. Mon hr. Larsen kan 
bruge ham?«. Så var der stilhed, 
og afventende har min far stået 
med overtjenerens uundværlige 
serviet over armen. Måske har Jør
gen Larsen brummet lidt, for tø
vende kom det frem, at det med 
lærlinge, ja det havde han aldrig 
prøvet før. Måske har han i sin 
fantasi set en klodset lærling ek
spedere en lensgreve fra et anseligt 
herresæde, men da den frygt var til 
at overse, blev aftalen, at han da 
gerne ville se på den unge Nielsen.

Jeg blev antaget og fik en løn, som 
fik mine kammerater til at blegne 
af misundelse. Hele 50 kr. om må
neden, hvad der dengang var en 
uhørt stor gage for en lærling - og 
tilmed et gratis sæt tøj, da jeg til 
alles forundring mødte op på min 
nye læreplads i matrostøj! Næn
somt lod de mig forstå, at den gik 
ikke. Jeg kunne ikke som ansat i 
Brødrene Andersen ekspedere el
ler blot rydde op i matrostøj. Nej, 
jeg måtte få taget mål i en fart -

Jeg var 15 ar da jeg kom i lære og kunne 
naturligvis ikke gå rundt i matrostøj hos 
Brødrene Andersen.

»men kun i vores skrædderi - ikke 
noget med at gå andre steder hen. 
Husk vort personale skal være lige 
så velklædte som vore kunder. Det 
er vores skilt udadtil, og vi kan 
ikke have, at man her i huset ren
der rundt i en tvivlsom påklædning 
fra en forretning langt under vores 
standard«.

I 1915 flyttede Brødrene Ander
sen, opkaldt efter de to første inde
havere, fra Kgs. Nytorv til Strøget. 
I min tid har forretningen kun lig
get der, og Strøget var Køben
havns livligste gade. Hovedpulså
ren gennem det gamle, rigtige Kø
benhavn var uden tvivl Østergade, 
Amagertorv, Vimmelskaftet, Ny
gade og Frederiksberggade, men 
hvad der lå på den anden side af 
Storkespringvandet på Amager
torv regnede vi fra Østergade ikke 
rigtigt med. Strøget var for os det 
korte stykke fra Kgs. Nytorv til 
uret hos Ranch, hvor urmageren 
(der stavede ur med »h«) holdt til 
på hjørnet af Østergade og Køb- 
magergade. Alt hvad der lå hinsi
des var ofte et stykke ukendt land, 
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som det næppe var værd at udfor
ske, for slet ikke at tale om Frede- 
riksberggade, som snarest måtte 
betragtes som en hovedgade i en 
fjern provins.

Måske undrede det os i virkelig
heden, at omnibussen kørte helt 
fra Kgs. Nytorv til Rådhuspladsen, 
når alt det, som lå på den anden 
side af Nygades udmunding i Gam
mel Torv, da givet måtte betragtes 
som et stykke ingenmandsland. 
Men bussen hostede sig troligt gen
nem den smalle gade, hvor der al
tid myldrede med fodgængere, sto
re sorte limousiner, ja selv cykli
ster fandt vej til denne eksklusive 
gade.

Det var egentligt meningen, at 
bussens nummer - den eneste i Kø
benhavn - skulle være nr. 1. Men 
da der kørte en hestetrukken bus 
med det samme nummer, enedes 
man om linie 11, der havde sin fa
ste holdeplads på Kgs. Nytorv 
skråt over for hotel d’Angleterre.

Ruineret blev man vel næppe. 10 
øre for at komme hele Strøget 
igennem, og selv om de første bus
ser kørte på massive gummidæk, 
var turen ganske behagelig, for 
Strøget var ganske enkelt den ene
ste gade, der var asfalteret, og det 
blev den for øvrigt først i 1890. 
Alle de andre gader var brolagte, 
hvor stenene omhyggeligt var ble
vet dunket i gruset af den tunge 
brolæggerjomfru. Indskibningen i 
bussen skete på den åbne bagper
ron, en overdækket platform, 
hvorfra der var god udsigt ned ad 
gaden. Det hørte til vores fornøjel
ser at springe på bussen, når vi 
kunne se konduktøren billettere 
langt inde i vognen og så springe af 
i farten, når han nærmede sig os. 
For øvrigt måtte man udvise nogen 
forsigtighed og frem for alt ikke 
foretage en uovervejet sortie fra 
den køretur, som fik et ekstra 
spændingsmoment ved at være gra
tis. Man skulle jo ikke gerne vælte 
en af de promenerende damer, der 

dagligt gik med deres kavaler un
der armen.

At promenere, eller rettere, at 
vise sig på Strøget var et yndet tids
fordriv, og navnligt om lørdagen, 
hvor livet udfoldede sig fra kl. to 
om eftermiddagen og kulminerede 
mellem kl. fem og seks, for sagte at 
dø ud kl. otte, når de handlende 
lukkede deres forretninger og rul
lede gardinerne ned.

Herrerne var ikke sjældent iført 
høj hat, lang diplomatfrakke eller 
jacket og ofte med et par hvide 
vaskeskindshandsker i hånden. I 
det hele taget var det dengang 
utænkeligt at gå uden handsker, 
selv om man så gik med dem i hån
den. Ved vintertide hørte også en 
muffe med til den velklædte dames 

Grønnegade 27, hvor forretningen begyndte (huset med markisen). Ejendommen ligger stadig i 
gaden og er helt uændret.
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garderobe, og den blev flittigt brugt.
På Strøget blev der puffet og 

maset. Mange af de promenerende 
kendte hinanden. Ustandseligt 
blev hatten taget høfligt af, hvis en 
herre mødte en dame eller en an
den herre af sit bekendtskab, og 
ærbødigt veg man til side, hvis fru 
Bodil Ipsen eller en anden feteret 
dame skulle træde ud af Fonnes- 
bechs fornemme forretning eller af 
Salomon Davidsens eksklusive eta
blissement, en nabo til Fonnes- 
bech, der med stolthed kunne føre 
prædikatet: Kgl. Hof Lingeri- og 
Kniplingehandel.

Men også originalerne var der 
plads til på Strøget. Gaden var ik
ke udelukkende beregnet til den 
spankulerende Christian Hou- 



mark, iført gamascher og en rose i 
figurfrakkens knaphul, eller Ole 
Haslund med grå bowler og ride
støvler - måske også et par origina
ler, men milevidt fra de ægte origi
naler som Krølle Charles, der altid 
stod på et gadehjørne og holdt 
alenlange foredrag, og den lille 
trippnde Jomfru Tidsfordriv, sirligt 
klædt i sit sorte, slidte tøj. På bille
der har hun altid et smil om læben. 
Måske en stakkel, som havde 
kendt bedre dage.

Alt det er væk, og mange af forret
ningerne er forsvundet. Bankerne 
fylder efterhånden godt op i gade
billedet og griber grådigt ud efter 
hvert et trafikeret hjørne. Helt nede 
ved d’Angleterres hjørne lå der en 
frisørsalon, kombineret med et 
vellugtende parfumeri, som sendte 
sine eksotiske dufte langt ud på ga
den. Indehaveren hed Petersen, en 
kendt figur i gadebillidet, hvor han 
gik under navnet »Pleureuse-Pe- 
tersen«. Efter ham fulgte 
Hirschprungs fornemme cigarud
salg, hvor mørkklædte herrer ek
spederende de kræsne kunder. 
Forsigtigt, som var det kronjuve
lerne, blev æskerne taget ned fra 
hylderne. Varsomt blev de åbnet. 
Nu gjaldt det om, at ombladet hav
de den rigtige farve, ikke for lyst, 
men heller ikke for mørkt. Måske 
blev der snuset varsomt, og givet 
forsikringer om, at de i al fald ikke 
var tørre. Herren kunne være gan
ske rolig. En fornem forretning, 
der så sandelig ikke førte noget så 
ordinært som usorterede cigarer. 
Forretningen er forlængst hørt op, 
og fabrikkens andet udsalg på 
hjørnet af Frederiksberggade og 
Gammel Torv er også lukket. Det 
blev til Bodeckers hatteforretning, 
men også den er borte. Ikke man
ge går med hat idag, og ingen kan 
leve af kun at sælge cigarer.

Men det tjener den København
ske Bank til ære, at de pietetsfuldt 
bevarede det Hirschprungske inte

riør, der var fornemt og næppe kan 
lede tanken hen på et pengeinsti
tut. Fint udskårne reoler og det 
mælkehvide glasloft, som dengang 
var så almindeligt - ikke blot hos 
slagteren og urtekræmmeren.

Men også hos thehandler Fon- 
nesbech blev der snuset, og nu var 
det fruernes tur. Den lå i nr. 10 
og indehaveren, hr. C.M.Fonnes- 
bech vidste nøjagtigt, hvordan 
blandingen skulle være, og hvem 
der foretrak ren Ceylon tilsat blot 
en anelse Darjeeling.

Handskemager N.F.Larsen hav
de kronede dage i datidens Køben
havn. Et udsalg på Strøget og et 
ganske lignende i begyndelsen af 
Købmagergade. Også de var for
nemme og karakteristiske forret
ninger. Handsker er ikke plad
skrævende, og et rigt sortiment af 
alle sorter kunne snildt rummes i 
de forretninger, der begge var hø
jere end de var brede og dybe. I 
små skuffer lå der hundredvis af 
handsker, fint pakket ind i silkepa
pir. Lidt ældre damer steg ad vin
deltrappen til vejrs for på en galle
rigang af fremdrage såvel nappa 

Ferdinand Andersen (t.h.) (1824-1899) begyndte i Grønnegade som hosekræmmer den 22. april 
1850, og ganske kort efter optog han broderen Carl Andersen (1830-1892) som kompagnon.

som kalv af de mystiske små skuf
fer. Man lagde albuen på en rød, 
lille pude, og fine handsker blev 
malket ned over fingrene, og var 
de genstridige, blev de varsomt ud
videt og drysset med talkum. 
Handsker var simpelt hen en nød
vendighed i de dage, og når børne
ne skulle til afdansningsbal hos 
Plans Beck i Studiestræde, var hvi
de glacéhandsker simpelt hen et 
krav.

Også her har en ny indehaver 
vist forståelse for handskemage
rens særprægede interiør. Berings 
blomsterhandel overtog udsalget i 
Købmagergade uden at ændre en 
tøddel i det smukke og særprægede 
lille lokale.

Eistrup på Østergade var en me
get speciel mand. Han havde en 
underlig facon at være på og efter
lignede Brødrene Andersen i et og 
alt, kom og betragtede vinduerne 
og sagde: »Sådan skal det være, 
sådan skal det være! Det må jeg 
også lave ovre hos mig«. Inde i 
gården (arkaden) lå der en biograf 
ved navn Kosmorama, og uden for 
stod en uniformeret mand med et 

20



skilt i hånden for at kapre kunder
ne, som man jo gjorde meget den
gang. Voksne 75 øre, børn 35 øre.

Også fra A.C. Gaméls fine kaf
feforretning i nr. 27 udgik der en 
liflig duft, når døren stod åben. 
Det var nok byens fineste kaffefor
retning - ærværdig i alder, som F. 
Jensen og Søn, populært kaldet 
»Kaffe-Jensen« i St. Kongensgade. 
I begge forretninger snurrede de 
blankpudsede kaffemøller. Hos 
Gamél strålede alt af skinnende 
messing, og kaffen blev malet, 
mens man ventede. Der var mange 
blandinger at vælge imellem, men 
ingen oversteg 1,25 kr. pundet.

Strøget i dag er nok den samme 
gade, men forretningerne er for
svundet. Kun et fåtal holder stand. 
Nye folk er flyttet ind i de gamle 
lokaler, og nye ofte opsigtsvæk
kende moder har afløst de fjerpry
dede hatte fra »Hatte-Jacobsen« i 
nr. 15 og de eksklusive kjoler fra 
Goldschmidts Magasin på Ama
gertorv. Sørgemagasinet måtte 
flytte til Kgs. Nytorv, da Brødrene 
Andersen flyttede fra Torvet til 
Strøget. Men også Sørgemagasinet 
måtte give op. Det skal nok kun 
være »hinsidan«, at et sørgeslør 
vifter efter den sørgende enke. 
Tryde måtte lukke. Der var tyst i 
den gamle fine boglade, hvor cand. 
theol. Ove Tryde, altid i jacket, 
talte med sine kunder og med sine 
nærsynede, forlæste øjne ledte ef
ter den sidste franske roman på si
ne lange reoler.

Gieses papirhanden er også bor
te. Der var trykte kort til alle for
mål og fornemt brevpapir med op
højet skrift, med eller uden sørge
rand. Klaveret er blevet stumt i 
Rydbergs kælder - og Rydbergs 
kælder blev til Bellman-Kælderen, 
og det var straks noget helt andet.

På hjørnet af Østergade og Inte- 
gade, en meget smal gade, lå Poli- 
tikens redaktion, og desuden en 
barber, hvor man blev klippet for 
75 øre. Gaden blev senere til Bre-

Detail-forretningen har undergået store forandringer, sådan så den ud i 1925.

merholm, da de fleste af de gamle 
huse blev revet ned og Magasins 
Torv blev anlagt. Efter dette hjør
ne lå Julius Therp, oprindelig en 
broderiforretning, som senere blev 
suppleret med smukke møbler og 
gulvtæpper. Julius Therp slog sig 
senere sammen med Lysberg Han
sen. Så var der jo også A.C. Bang, 
som har ligget der fra 1700-tallet. 
Det var Aage Bang, som ejede for
retningen, og ham går der mange 
historier om, men han var en me
get hyggelig mand, og meget 
elegant.

Alt blev ændret. Fonnesbech 
blev til børs, og Illum mistede mar
mortrappen. Svaneapoteket, det 
ældste i byen, måtte flytte og ligner 
ikke det mindste det gamle Svane
apotek. Men heller ikke min egen 
arbejdsplads forblev uændret fra 
dengang, da skjorterne kostede 
18,50 kr. syet efter mål og et 
skræddersyet sæt tøj med to prøv
ninger 210,- kr.

Mærkeligt at tænke tilbage på den 
gade, hvor livet helt er forandret 

og på alle de mennesker, som er 
borte. Hvor er damen, som hand
lede med færdigbundne slips, flip
per og løse manchetter? Det hænd
te, at vi måtte løbe ind hos hende 
og hente et »træk og slip« slips til 
en ubehjælpsom kunde. Den slags 
var langt under vores værdighed. 
Og hvor blev det lille dukkemaga
sin af? De havde dukkehoveder 
med øjne, der kunne rulle og rig
tigt hår under de små kyser. I dag 
ville de hoveder være en formue 
værd.

Mærkeligt også at tænke tilbage 
på en forretning, hvor mit faste ar
bejde bestod i at støve af - ikke 
blot på hylder og de lange diske. 
Nej, alle de høje hatte skulle også 
have en tur. Ikke et støvgran måtte 
der være. Med børster og små pu
der skulle de blankpolerede skinne 
om kap med de fine biler, der ofte 
holdt længe uden for vores forret
ning, når det skræddersyede skulle 
prøves hos tilskærerne.

Ak, hvor forandret!
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I Holbergs København
Af Anne-Mari Steimle

Møntergade og Gammel Mønt har rejst sig af forfaldet. Slum 
er blevet til eftertragtede boliger for velhavende liebhavere, 
og Holberg kunne godt vandre lyslevende ud af det røde 
bindingsværkshus på hjørnet.

»Drømmer jeg, eller er jeg vå
gen?« Man kunne gøre Jeppes ord 
til sine, hvis man i nogle år ikke 
havde haft sin gang i Gammel 
Mønt. Man tror næppe sine egne 
øjne. Bygningerne føjer sig hus 
ved hus, i dæmpede farver og vel
holdte facader med hjørnehuset til 
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Møntergade som en farvestrålende 
repræsentant for den smukt re
staurerede husrække. Og trådte 
Jeronimus ud af den mørkegrønne 
dør i det røde bindingsværkshus, 
ja, så ville man næppe blive for
bavset, for han og huset er på det 
nærmeste lige gamle, og en mere 

autentisk Holbergkulisse kunne 
man ikke ønske sig.

Men den nuværende idyl er af 
ret ny dato. For blot få år siden var 
ikke kun Møntergade og Gammel 
Mønt, men hele karreen - dvs. Pi
lestræde, Sværtegade, Gammel 
Mønt og Møntergade - godt på vej 
til at blive slum og, for de fleste 
ejendommes vedkommende, i en 
ret ussel forfatning. I 1960erne 
blev Landemærkets ildebrandshu- 
se jævnet med jorden, og samme 
skæbne var tiltænkt bebyggelsen til 
og med Sværtegade, havde Ber- 
lingske haft magt som de havde 
agt. I midten af 1950erne indleder 
de opkøb af nabohuse til Det ber- 
lingske Officin med nedrivning og 
påfølgende nybyggeri for øje. Kø
benhavns kommune modsætter sig 
imidlertid planerne, da man øn
sker kvarteret bevaret som beboel
ses- og forretningsområde, og de 
følgende års tovtrækkeri munder 
ud i, at Det berlingske Hus i slut
ningen af 70erne opgiver sine pla
ner og begynder at sælge de allere
de opkøbte ejendomme til private.

Og nu går det stærkt. Især Gam
mel Mønt er blevet gennemgriben
de restaureret, men også Pilestræ
de er godt på vej, og Sværtegade, 
Møntergade og dennes forlængel
se, Klareboderne, følger i naboga
dernes fodspor. Fornylig er hjør
nehuset Pilestræde-Klareboderne

Gamme] Mønt 41 omkring 1908. I forgrunden 
Gammel Mønt, til højre Møntergade. 
Bindingsværket er også her skjult bag puds, nu i 
to farver. Som man ser er den høje stue på 
hjørnet allerede her café, mens der til venstre er 
barber- og frisørsalon. I cafeen var der som 
nævnt 1811 porcelænsudsalg og senere, i midten 
af 1800-tallet, lys- og trådhandel. I øvrigt har 
den høje hjørnestue næsten fra husets opførelse 
fungeret som forretning. De høje vinduer er 
ikke slet så iøjnefaldende som senere fordi de 
her er delt op i seks mindre dele af smalle 
sprosser og, i cafeen, yderligere mildnet ved, at 
den nederste tredjedel er afdækket, formentlig 
af mørkt glas med diskret hvid skiltning. I dag er 
vinduerne ført tilbage til deres oprindelige 
skikkelse, jfr. farvebilledet.



genopstået som en fugl Phønix af 
asken. Det har været skrællet af 
næsten til sit tømmerskelet, har få
et nyt tag og fremstår nu som en 
nobel repræsentant for husene op
ført lige efter branden i 1728 med 
sit nylagte tag, hvis oprindelige 
smig er bibeholdt, sit dybtblå og 
hvide træværk og sin støvet blågrå 
facade.

Men lad os vende tilbage til »det 
holbergske hus« på hjørnet af 
Møntergade og Gammel Mønt. 
Det er langt mere iøjnefaldende 
end sin mage på hjørnet af Klare- 
boderne, men årene vil nok lade 
det falme til en afdæmpet teglrød. 
Men har det mon set sådan ud den
gang? Næppe. Snarere har farven 
været lige så karsk som i dag.

Det er imidlertid ikke kun den 
livlige røde farve, der adskiller 
hjørnehuset fra dets naboer. Det 
er det eneste hus i karreen, der i 
det ydre står helt uændret siden 
opførelsen i begyndelsen af 1730- 
erne, efter at den store brand i 1728 
havde lagt hele kvarterer i aske. 
Det er også det eneste, der fuldt 
ud har bevaret sin bindingsværks
konstruktion, og den er smuk. I 
det hele taget er det et smukt hus. 
Velproportioneret, med en karak
teristisk stejl tagrejsning, med en 
spids gavlkvist mod Møntergade 
og en bredere, over fire fag, mod 
Gammel Mønt. Med hvidmalet 
træværk om de smårudede vindu
er, der sidder tæt, fag på fag, i det 
røde bindingsværk. De dybtgrønne 
døre. Skodderne for kældervindu
erne i samme mørke grønne. Jo, 
både Barselstuen, Den Stundeslø- 
se, Mascarade og mange andre 
kunne være udspillet her.

Apropos bindingsværk: efter 
branden i 1728 blev det ved lov 
påbudt, at alle huse skulle være af 
grundmur. Loven resulterede 
imidlertid i, at byggeriet næsten 
gik i stå, for selv med brandens 
rædsler i så frisk erindring vejede 
økonomien ofte tungere, og et

I forgrunden Gammel Mønt med hjørnehuset nr. 41 samt en del af den nyrestaurerede husrække i 
Gammel Mønt og Møntergade. Bemærk, at man selv i et beskedent borgerhus som dette har skelet 
til den klassiske facadeopdelings fremhævelse af beletagen, dvs. anden etage. Vinduerne her er de 
største og aftager i størrelse op mod kvisten. Fænomenet kan ligeledes iagttages i den øvrige 
husrække. Restauranten har til huse i den høje hjørnestue med cafeen nedenunder, mens den øvrige 
del af huset er privat beboelse.

grundmuret hus var langt bekoste
ligere end et afbindingsværk. Des
uden var man fortrolig med bin
dingsværket, hvad der nok også 
har spillet en rolle for såvel byg
herre som håndværker. Så allerede 
året efter lovens ikrafttræden måt
te man slække på kravene og give 
tilladelse til, at såvel bag- som side
huse måtte opføres i bindingsværk, 
hvad der resulterede i en stærkt 
forøget byggeaktivitet. Og så - i 
1731 - oprettedes Københavns 
Brandforsikrings-Casse; dermed 
blev der givet grønt lys for bin
dingsværket, også til forhuse, og 
byggeriet tog et yderligere opsving 
overalt i byen, som inden midten 
af 1730erne var så godt som genop
bygget.

I Gammel Mønt 41 er der i dag 
restaurant på første etage, og i kæl

deren underneden er der en lille 
café, hvor man kan varme op eller 
blot få sig et hastigt glas i forbifar
ten. Selv et lille kunstgalleri mang
ler ikke. Og tillader vejret det, kan 
man sidde ude på fortovet i Gam
mel Mønt og få sin frokost eller et 
glas, måske to, som var man i det 
sydlige Europa.

Hvor restauranten nu har til 
huse i renfærdig restaureret skik
kelse var der før husets istandsæt
telse pottemagerudsalg med en ret 
så iøjnefaldende facadeskiltning, 
hvad der skæmmede huset svært. 
På første etage til venstre var der 
skomageri, i kælderen afrikanske 
negerskulpturer og andre antikvi
teter, mens resten af huset var lejet 
ud til beboelse. Små rum. Trange 
forhold. Ingen sanitære installatio
ner. Gammeldags »das« i den ufat

23



teligt lille gård. Og ellers natpot
ten. Petroleumsdunke på den 
smalle repos til husets oliekami
ner. Bindingsværk helt igennem. 
Masser af træ. Og tørt træ. Et un
der, at huset står endnu og i sikkert 
lige så smuk stand, som da det for 
omkring 250 år siden så dagens lys.

Ejendommen blev opført mel
lem 1730 og 1734. Vi kender ikke 
det nøjagtige år, men i en brand
taksation fra 1734 har vi den første 
beskrivelse af huset: »Eet Bindings 
Værks Gadehuus til Gamel Mynt 
af 10 Fag og til Mynter Gaden af 5 
Fag, 2de Loft Høy, Quist over 4 
Fag, med Grundmuuret Kielder«.

Husets første ejer var øltapper 
Andreas Fussing. Han solgte alle
rede 1740 til spækhøker Søren 
Sørensen Lystrup, og indtil 1811 
skiftede ejendommen hyppigt 

ejer, indtil den nævnte år blev købt 
af porcelænshandler Anders Chri- 
stophersen, i hvis slægts eje den 
forblev indtil 1906. Altså i henved 
100 år.

Hjørnelejligheden på første eta
ge har nok været husets bedste. 
Lad os kaste et blik indenfor hos 
porcelænshandleren, da han købte 
ejendommen i 1811 og selv fik bå
de bolig og forretning her. Han 
kunne glæde sig over malede lof
ter, høje brystpaneler, og oveno
ver disse var væggene beklædt med 
malet lærred. 1 stuen på to fag mod 
Gammel Mønt havde man både 
paneler og malerier i loftet, piller
ne mellem vinduerne var også pa
nelklædte, og i vægfelterne var der 
lærred, malet med løvværk. Men 
allerede i 1816 har man fået en bil
ligere erstatning for det malede 

lærred, nemlig papirstapetet. Men 
kun i butikken.

Desværre har vi intet vidnesbyrd 
om lejlighedens møblering, mens 
Anders Christophersen boede her 
sammen med sin hustru Marie 
Balsløw. De var barnløse, men ef
ter mandens død giftede hun sig 
igen, denne gang med gjørtlerme- 
ster Carl Løchte, med hvem hun 
fik tre døtre. Efter moderens død 
arver de tre søstre huset. De to 
yngste bliver boende her, og først 
da den længstlevende af disse dør i 
1902 bliver boet gjort op, og skiftet 
giver os et lille indblik i søstrenes 
bohave, der sikkert for størstepar
tens vedkommende er arvet efter 
forældrene.

De to yngste søstre forblev ugif
te og boede hele deres liv i Garn-

Nedgang til gården fra køkkenet i hjørnelcjligheden på første etage (den 
høje stueetage). Trappetrinene bærer umiskendelige spor af generationers 
slid, hvad der ikke kan undre, når man betænker, at ejendommen lige indtil 
restaureringen (fuldført 1980) havde sine retirader i hjørnet i den lille gård.
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tydeligt. I baggrunden skillevæg med dør ud til loftet over gavlkvisten mod 
Møntergade.



Den lille café under restauranten. Væggene er hvide ligesom 
bindingsværket og det øvrige træværk, mens gulvet er af kvadratiske gule 
tegl med brede fugninger. Møbleringen er enkel med små runde borde med 
marmorplader og sortlakerede wienerstole med rørflettet sæde.

Café Gammel Mønt, restauranten i den høje hjørnestue. Træloftet og 
bindingsværkskonstruktionen er malet i en dæmpet grønlig grå med 
stafferinger i en mørk teglrød. mens det øvrige træværk er holdt i hvidt. 
Væggene er lindegrønne, gulvet er brede, ubehandlede brædder.

mel Mønt 41, først sammen med 
forældrene i hjørnelejligheden på 
første etage, senere - fra 1879 - i 
den tilsvarende lejlighed på etagen 
ovenover. Ifølge skiftet har stuer
ne været møbleret med blandt an
det en nøddetræskanapé med sove
pude og et mahognichatol med op
sats og prydvase. Mellem vinduer
nes hvide gardiner har man sikkert 
haft de to konsolborde med mar
morplader, og ovenover har der 
hængt tilhørende pillespejle i ma
hognirammer. Middagen har man 
indtaget ved et mahognispisebord, 
hvis polerede stole havde grønt be
træk. I den mageligere stue har 
man blandt andet haft en gammel 
lænestol og et rundt bord med tæp
pe og bordlampe, et chatol, reoler, 
skabe m.v., og fra soveværelset 
nævnes en gammel servante med 
tilbehør. Man tager nok ikke helt 
fejl hvis man antager, at disse 
møbler allerede i 1811 har udgjort 
en del af lejlighedens bohave, for 
bortset fra, at den lille stue mod 
Gammel Mønt i 1837 får tapet på 
væggene i stedet for lærred, mens 

Den stejle gavlkvist mod Møntergade. 
Pottemagerbutikkens brutale skiltning var ikke 
noget plus for facaden, ej heller forretningens 
høje vinduer, men de var dog af langt ældre 
dato. Oprindelig var den store glasflade delt op 
af smalle sprosser, hvad der mildnede 
indtrykket en del.
Husets bindingsværkskonstruktion er skjult 
under den mørktrøde, pudsede facade.

forretningen samme år får pudse
de og malede vægge, sker der stort 
set ikke flere forandringer med lej
ligheden i hele perioden op til 
1906, da den tredje af søstrene 
Løchte dør, og ejendommen der
ved kommer på andre hænder. 
Man har været konservative. Hæ
get om tingene.

Køkkenet var i 1811 »i 2 Fag 
med oben Skorsten, Anretterbord, 
Hylder og Rekker, en Afdeling til 
Spiise Kamer med Hylder og 
en Nedgang i det ene Fag til 
Gaarden«. Nu er der sammesteds 
restaurantens toilet, og fra vinduet 
her har man udsigt til den diminu
tive gård med dens gamle bindings
værk. Men »das«et er væk. Heldig
vis. Mon ikke de gamle, både øl
tapperen, spækhøkeren, klejnsme
den, bageren, porcelænshandleren 
og alle de andre ville undre sig, 
hvis de så de moderne sanitære 
indretninger? Men de ville sikkert 
også glæde sig. Og nikke genken
dende. For husets ydre er ført til
bage til sin oprindelige skikkelse 
fra 1730erne.
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To, som elsker 
hinanden...

Redaktør Bent Ziegler fortæller her om Viggo Stuckenberg 
og hans hustru og muse Ingeborg, om deres tid i Sorgenfri 
og om den lykke, som blev slået i stykker af blandt andet den 
daglige kamp for udkommet.

På Kongevejen nr. 49 i Lyngby, 
skrås over for 12-km-stenen, ligger 
villa »Vennely«, grå i løden, oprin
delig vel gul, med muret stik i røde 
sten over dør og vinduer og med 
et relief, der lyser op på facaden.

Stuelejligheden består af fem 
værelser, hvoraf de tre vender mod 
Kongevejen. Lofterne har orna
menter og tandsnitgesims, og der 
er et par vægmalerier forestillende 
buketter af røde og gule tulipaner.

På tegningen, hvor huset ses fra 
baghaven, vil man - halvt skjult 
bag træet til højre - kunne skimte 
et vindue. I ruderne her er der rid
set adskillige navne, blandt dem 
V. Stuckenberg.

Fra april 1894 til september 1900 
boede digteren her med sin Inge
borg og sine to drenge, Henrik og 
Niels Holger. Det var af økonomi
ske grunde, de flyttede til Lyngby, 
et forsøg på at sanere deres penge
forhold ved at komme den megen 
selskabelighed inde i byen på 
afstand.

Viggo Stuckenberg og Ingeborg 
Pamperin var blevet gift i den lyse 
maj 1887, han ikke fyldt 24, hun 
bare 21 år gammel. Først boede de 
i Wiedeweltsgade, hvor især ven
nen Johs. Jørgensen blev en flittig 
gæst, senere flyttede de til Christi-

Af Bent Ziegler

an Winthers Vej på Frederiksberg 
og derfra ud til Lyngby. Den første 
tid herude var lutter idyl. Om afte
nen sværmede de to i slotsparken: 
»Fuldmaanen staar over Sorgenfri, 
og Ingeborg og jeg har vandret 
derom en halv Times Tid mellem 
blege Bøgestammer og kulsorte 
Graner. Nede langs Aaen laa hele 
Nattens Dejlighed paa Bleg, og 
der var to Maaner, en af Sølv paa 
Himlen og en af Guld dybt nede i 
det blikstille Vand. . .« (Af digte
rens dagbog). For at kunne tjene 
til det daglige brød og for at kunne 
gifte sig virkede Stuckenberg som 
lærer i bl.a. dansk ved Slomanns 
Skole, og han skal have været en 
overordentlig afholdt pædagog.

Men først og fremmest var han jo 
digter.

Ingen har som han kunnet tolke 
følelserne mellem to elskende, så 
inderligt og gribende, og få har for
mået at give smukkere og dybere 
udtryk for en søns kærlighed til sin 
mor.

At Ingeborg må have været en 
ualmindelig kvinde, forstår man af 
Sophus Claussens digt om hende 
og af Johs. Jørgensens beskrivelse i 
»Mit Livs Legende«, hvor han si
ger: »Hun var forstaaende som en 
Søster, omhyggelig som en Moder. 
Hun var vor Kammerat, der skrev 
Noveller ligesom vi, og læste højt 
for os af »En Jægers Dagbog«, som 
altid laa opslaaet paa hendes Sy
bord. Hun var en ung Kvinde, der 
legede med os - gjorde os ulykkeli
ge med en kølig Mine og lykkelige 
ved et fortroligt Ord, en Haand 
paa ens Arm eller et af hendes ly
sende Smil. Hun var Veninden, vi 
var Dus med, og til hvem man kun
ne tale om alt - hun var Musen, 
som man skrev Vers til for et Kys 
paa hendes Kind. Hun var Marke
tendersken i vor lille Fremskridtets 
Hær - hun var Valkyrien, der gik 
forrest i Kampen, og hun var Præ
stinden for den hellige Ild i vore 
Sjæle... Alt det var Ingeborg - 
ogsaa for Viggo.«

Og alligevel kunne digteren og 
hans elskede ikke holde lykken
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Ingeborg Stuckenberg, født Pamperin (1866-1904). Viggo Stuckenberg (1863-1905).

fangen. »Du ved, jeg har bragt dig 
det bedste af alt, hvad jeg ejer og 
har,« siger han i et digt, men det 
slog altså ikke til. De sled på hin
anden. Deres lykke blev slået i 
stykker i den daglige kamp for ud
kommet. Økonomien i hjemmet 
var så fortvivlende, at Stuckenberg 
i et brev til Jørgensen måtte tilstå, 
at han ikke havde haft råd til et 
tyveøres frimærke! »Paa det sidste 
kender men en dansk Forfatter,« 
lægger han bittert til.

Som et forsøg på at rette tingene 
op besluttede de nu at flytte hen i 
en billigere lejlighed, der var ble
vet ledig i gartnerboligen, belig
gende til venstre for hovedindgan
gen til Sorgenfri Slot, nuværende 
Kongevejen 4 B. Stuckenberg tril
lede selv sine ting på en bør langs 
landevejen.

Men heller ikke dér fandtes lyk

ken. De begyndte at pleje omgang 
med slotsgartneren Hans Dines 
Madsen, som var et par år ældre 
end Stuckenberg, og hans kone 
Clara. Et fortrolighedsforhold op
stod mellem de to familier, mere 
end godt var. (Der henvises til Jør
gen Andersens fængslende skil
dring: »Viggo Stuckenberg og hans 
Samtid«, 1944).

En dag i året 1902 var katastro
fen over dem. Den dybt skuffede 
Ingeborg flygtede fra pengesorger
ne og de fejlslagne håb sammen 
med slotsgartneren, der var liden
skabeligt forelsket i hende. Hun 
forlod mand og børn for at begyn
de forfra ovre i New Zealand.

Men alting blev så håbløst for 
hende også i det fremmede, og i 
1904 endte hun sit liv for egen 
hånd. Hun havde givet efter for en 
rastløs længsel efter mål, hun knap 

nok selv kendte, og høstede kun 
skuffelser.

I 1934 blev der rejst en minde
bænk, tegnet af Kåre Klint, for 
Stuckenberg i slotsparken. Den er 
placeret i læ bag bakken, lige ved 
åen, under høje, slanke bøge.

Det er på émn gang mærkeligt 
betagende og forstemmende at sid
de her i stilheden og tænke på de to 
rigt udstyrede mennesker, som 
havde elsket hinanden så oprigtigt, 
men som ikke formåede at holde 
kærlighedens lys brændende i mod
gangens lange dage. Digtet, der 
står ristet i stenene, siger noget om 
hvorfor:

Thi to, som elsker hinanden, 
kan volde hinanden mer’ ondt 
end alle de argeste Fjender, 
som hævner sig Jorden rundt.
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Et stormagasin bliver til
Af Bente Kjølbye

Det var to dygtige unge mænd fra provinsen - hr. Wessel og 
hr. Vett - som for mere end 100 år siden gik i kompagniskab 
for at begynde en forretning med speciale i hvidevarer, 
Dowlas Shirting og Twill. I løbet af få år rejste Magasin de 
Nord sig på Kongens Nytorv - i dag et varehus, kendt over 
hele Norden.

Theodor Wessel og Emil Vett hed 
de to unge mænd, der i 1868 grund
lagde det nuværende Magasin du 
Nord. Det skete i Århus den 14. 
april i Svaneapotekets gamle gård 
på Vestergade. Wessel var født i 
Odense i 1842 som søn af en told
assistent, og Vett var født i Rød
by i 1843 som søn af en læge. Beg
ge kom i manufakturlære som 14- 
årige, Wessel hos L.J. Baagøe i 
Svendborg og Vett hos C.B. Chri
stensen i Århus.

22 år gammel tog Wessel til Kø
benhavn, hvor han blev ansat som 
rejsende for det ansete gamle han
delshus M.E. Grøn & Søn. I de 
følgende år rejste han rundt i Eu
ropa og fik et enestående indblik i 
andre landes handelsforhold, og da 
han i 1867 besøgte Paris under 
Verdensudstillingen, fik han så 
mange impulser og ideer, at han 
fik lyst til at skabe sin egen forret
ning. Det skal være i Århus, be
slutter han, at det nye firma skal 
grundlægges. Den unge Wessel er 
nu 25 år.

Også Vett havde gjort det godt. 
Allerede fra begyndelsen viste han 
talent som handelsmand, og da 
C.B. Christensen blev syg, fik Vett 
ansvaret for firmaets dispositioner.

Da Christensen døde, var han fuld 
af erfaringer og parat til at åbne sit 
eget firma. Det skulle ligge i År
hus, besluttede han. Og lige netop 
da mødtes de to unge mænd tilfæl
digt i Århus 1867.

De blev hurtigt enige om sam
men at grundlægge en hvidevare- 
forretning. Men samtidig fik Wes
sel tilbud om en meget vellønnet 
stilling hos firmaet Ruben, og afta
len blev da, at Vett skulle lede for
retningen i Århus, mens Wessel på 
sine rejser skulle købe ind til det 
nye fælles-foretagende. Dette blev 
på forhånd aftalt med Ruben.

Den ny forretning, som kaldte 
sig Emil Vett & Co. - i folkemun
de kom de snart til at hedde Vett & 
Wessel - gik hurtigt strygende. 
Kvaliteterne i hvidevarer hed 
Dowlas, Shirting og Twill, men 
Wessel havde fingerspidsfornem
melse og begyndte nu at købe tæp
petøjer i populære mønstre, og det 
blev i løbet af få år en af de største 
artikler på Kongens Nytorv.

I Århus flyttede forretningen på 
grund af manglende albuerum til 
den hammershøjske Gård i Im- 
mervad, hvor stormagasinet i År
hus stadig ligger. Samtidig opgiver 
Wessel sit arbejde hos Ruben og

Her ses de to stiftere Theodor Wessel siddende 
og Emil Vett stående på deres kontor i 
Magasin du Nord. Pulten med løvefødder og 
gesvejsninger er dobbelt så de havde hver sin 
plads over for hinanden - men uden at tale med 
hinanden.

overtager agenturet af hvidevarer 
for et firma i Manchester. 1870 
starter Vett den første filial i Ål
borg, og samtidig flytter Wessel til 
København, hvor et felttog indle
des. Først anlægges en engrosfor
retning af hvidevarer i Efterslæg
tens gamle gård i Østergade. Den 
kaldte sig Th. Wessel & Co. Året 
efter lejede man sig ind i »Hotel du 
Nord« på Kongens Nytorv, hvor 
der åbnedes en detailforretning af 
hvidevarer og dækketøjer i fire 
små rum i stueetagen. Antallet af 
filialer rundt om i landet voksede, 
og hele virksomheden samledes i 
1870 under navnet »De forenede 
Hvide-Vare Forretninger«. Men i 
almindelighed hed forretningen 
bare »Wessel & Vett«.

På grund af forretningens vækst 
flyttede nu også Vett til Køben
havn, og nu lejede de - i takt med 
en stigende omsætning og et brede
re vareudvalg - blandt andet en 
stor sengeafdeling og de føromtal
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te gulvtæpper - stadig flere dele af 
huset, som ejedes af Brd. Severin 
& Andreas Jensen. Først kælde
ren, så hele stueetagen og til sidst 
første sal, og Brd. Jensen blev 
langsomt, men sikkert fortrængt til 
et sidehus. I 1879 lod Wessel og 
Vett deres nye firmanavn »Maga
sin du Nord« indregistrere med en 
høflig skæven til husets forrige 
navn. Men det vænnede den gamle 
generation sig aldrig til. Mogens 
Lorentzen fortæller, at det kæreste 
familiemedlem i mange år var en 
fætter, som han aldrig havde set, 
men som måtte være umådelig rig. 
Han hed Wessel ligesom Torden
skjold og den fordrukne digter. 
Hundreder af gange hørte han sin 
mor sige som så: »Det går jeg hen i 
morgen og får hos fætter Wessel«. 
Først da han en dag stod foran 
Vett, gik sagens rette sammen
hæng op for ham.

Det nye etablissement havde nu 
efter knap 10 års eksistens alt, 
hvad københavnerinderne kunne 
tænke sig af elegance og stil med 
hensyn til klunkehjemmets indret
ning. Takket være Herman Bang, 
der i disse år som journalist skrev

Gulvtæppe- og linoleumsafdelingen lå i kælderen, som var indrettet i græsk stil med korintiske søjler 
til at holde varerne på plads og nogle karyatidelignende damer under disken. Det var før 
centralvarmens tid, så kakkelovnen i midten har nok gjort sin nytte. Xylografi 1876.

Elevatorerne lå lige i midten af hovedhallen ved den store trappe. De var indtil ca. 1930 betjent 
manuelt af mænd, så krævede tidsånden søde unge piger til at pynte op i elevatorerne. Først i 1952 
blev de sløjfet, da etageadskillelserne holdt deres indtog, og hovedhallen blev overdækket.

om »det, som vi alle ser, og som 
ingen ser, fordi vi hører om det 
hver dag«, kan vi danne os et klart 
begreb om, hvordan der så ud i 
forretningen. Den 23. maj 1880 
skrev han i Nationaltidende efter 
et besøg i Magasin du Nord: »Det 

var nede i Stuen til venstre, man 
begyndte, først kun en gros med 
hvide Varer, senere solgte man en 
detail. Saa gik man fra Lagener og 
Haandklæder over til at udstyre 
hele Senge, hele den Forretning, 
som nu har sit Sæde i Stuen til ven
stre, og hvor man faar en uvil- 
kaarlig rystende Skræk for Over
befolkning ved at færdes mellem 
de opstillede Utal af Vugger, som 
her venter paa deres haabrige Be
boere«.

Allerede i 1880 var forretnin
gens omsætning så stor, at det var 
en nødvendighed at have mere 
plads. Alene i gulvtæppeafdelin
gen solgtes der årligt 200.000 kva
dratalen tæppetøj (en alen er 0,63 
cm), eller, som Herman Bang ud
trykker det, »67 Tønder Land, og 
en Tønde maaler 14.000 kvadra
talen«.

Magasin du Nord havde i flere år 
drevet et mindre håndvæveri i til
knytning til forretningen, men i 
1888 anlagde Wessel og Vett fa
brikker i Landscronagade og fabri
kerede fra nu af deres egne varer, 
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lærreds- og bomuldsstoffer, silke- 
og møbelstoffer. Næste år købte de 
hele Hotel du Nord, og i 1893 be
gyndte nedrivningen af det gamle 
hus, der engang som admiral Bjel- 
kes palæ havde været et af Køben
havns fineste. Allerede i 1895 stod 
det nye stormagasin fikst og fær
digt og blev indviet i april 2 år efter 
firmaets 25 års jubilæum.

Det ny Magasin du Nord var 
bygget af to af tidens kendte arki
tekter, Albert Chr. Jensen og Hen
ri Giæsel. Jensen var arkitekt hos 
Meldahl, og Giæsel havde studeret 
i Paris, hvor han havde stirret sig 
blind på det franske renæssance
slot Louvre i Paris. Den udvendige 
symmetri med tårnene for hver en
de og midtertårnet var en efterlig
ning af Louvres skiferklædte man
sarttage, og hvad angik det indre, 
så spillede Au bon marché i Paris 
med sit glastag og etagerne, der 
vendte mod overdækkede lyshal
ler, en stor rolle.

Den store lyshal i Magasin med 
de brede trapper og glasloftet i 5 
etagers højde var et overvældende 
syn.

Maleri af den pompøse bygning på Kongens Nytorv ca. 1920 (tilhører Magasin du Nord)
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De kunstfærdige smedejernsge
lændere på trapperne og på etager
ne ud mod den store åbne hoved
hal var draperet med persiske tæp
per og brysselertæpper, og de store 
blomsterdekorationer var virkelig 
et besøg værd. Gennem alle fem 
etager gik to elektriske elevatorer 
lydløst op og ned, som glaskister, 
hvorfra kunderne havde en strå
lende udsigt over forretningen. De 
blev betjent manuelt dengang, af 
mænd, indtil tidsånden krævede 
søde unge piger til at pynte i eleva
torerne. Disse var i 1894 Nordens 
første elevatorer.

Magasin du Nord havde jo hele 
tiden været meget populært for sit 
vareudvalg og sine kvaliteter. Fra 
1880 blev det mere og mere mode
huset, man søgte, hvor man kunne 
finde det sidste skrig i smukke kjo
ler og lækkert undertøj - f.eks. var 
Agnes Henningsen fast kunde her, 
når hun havde råd - og nu i 1895 
var der almindelig glæde og til
fredshed over, at København hav
de fået sit eget modepalads. Byen 
blev større af det!

Det var stadig sådan, at Vett 

passede butikken, mens Wessel 
rejste rundt i Europa og købte ind. 
Han lagde vægt på, at købmanden 
skulle købe sine varer så godt og så 
billigt, at de kunne sælge sig selv. 
Begge havde giftet sig, Emil Vett 
med Caroline Langballe og Th. 
Wessel med Elise Margrethe Sø
renson. Carolines far var Arhus
købmanden Carl Langballe, som 
trådte ind i den første bestyrelse, 
efter at stormagisinet var blevet til 
aktieselskab i 1900.

Wessels svigerfar var købmand 
H.J. Sørenson fra Vejle. Han 
overtog i 1872 den daglige økono
miske ledelse og samlede boghol
deriet fra samtlige forretninger til 
en enhed. I hvor høj grad de to 
unge forretningsmænd satte deres 
lid til deres svigerfædre, fremgår af 
et brev fra Wessel til Vett i foråret 
1872, på et tidspunkt hvor forret
ningen havde likviditetsvanskelig
heder. Wessel skrev en strøm af 
breve til Vett. På sine stadige rej
ser til de store hovedstæder opsøg
te han forretningsforbindelser og 
snusede nyheder op. Den gode 
kvalitet var naturligvis det vigtig
ste, men de kendte også betynin- 
gen af at købe stort ind og få rabat
ter. Wessel holdt Vett løbende un
derrettet om alle detaljer vedrø
rende kvaliteter og priser på det 
store marked, og hvis der skulle 
tages en hurtig beslutning var der 
jo telegrafen, som blev etableret i 
Danmark i 1860’erne. Telefonen 
kom først i 1881, og der var Wessel 
og Vett naturligvis blandt de første 
12 abonnenter.

Hvis Wessel telegraferede, fulg
te han det gerne op med et brev for 
nærmere at forklare situationen. 
Og i det føromtalte brev, som her 
er trykt for første gang, er han be
kymret. De skylder penge væk og 
tjener ikke så meget som antaget. 
»Og dertil kommer, at vi her i den 
første Tid kun sælger for 300 daglig 
i Stedet for som før 5 å 600. Lader 
det sig gøre at forandre Salget



Model af en af stormagasinets mange hestevogne. Gamle københavnere vil kunne huske det 
fornemme køretøj.

overalt, maa vi søge at faa et Køb 
hos Deres Svigerfader paa 1 å 2 
Maaneder for at vi ikke her skulde 
tabe vort fine Navn. . . Jeg traf ik
ke Deres Svigerfader i Søndags, 
men da han var her viste jeg 
ham. . . vor Kasse Bog, som han 
syntes godt om, saa jeg antager ik
ke han vil være uvillig til at støtte 
os. Kommer vi blot godt over disse 
daarlige Maaneder, og vi faar Svi
gerfader herover klarer vi os nok 
godt. . . Forhaabentlig bliver det 
rigtig godt i Efteraaret og vi klarer 
os da flot men øjeblikkelig ser det 
lidt drøjt ud. Venlig hilsen fra Th. 
Wessel«.

Ja, det gik jo godt. Og det skyld
tes nok, at de begge bortset fra 
deres ubestridelige dygtighed var 
så elskværdige. De vidste, at de 

gjorde det bedst muligt, og det var 
i sig selv en god fornemmelse. 
Kunderne kunne lide Wessel, når 
han stod der høj og flot med sit 
store skæg og tog imod dem.

Vetts personlighed var helt an
derledes. Han var mindre og bre
dere, med et lille fipskæg, der var 
velplejet som alt andet på ham. I 
hans åbne, levende ansigt kiggede 
to venlige blå øjne interesseret på 
kunden. Han huskede alle sine an
sattes navne og også navnene på 
deres børn. Og han huskede kun
derne, som han kendte i tre gene
rationer, og hjalp dem personligt, 
når de skulle ekviperes eller have 
et første klasses tæppe til klunke
hjemmet.

De supplerede hinanden uden at 
komme hinanden for nær. Natur

ligvis var de De’s, det var man den
gang. Men det påstås også, at de 
bogstavelig talt aldrig vekslede et 
ord med hinanden. Selv når de sad 
ved samme pult, stak de breve 
rundt om hjørnet til hinanden. Må
ske var det vanen fra rejserne, der 
blev hængende.

Nytårsaften 1899 trak de to stif
tere sig tilbage. Firmaet blev næste 
dag et aktieselskab, og der danne
des en bestyrelse på syv medlem
mer. Wessel rejste meget i de føl
gende år, men døde pludselig i 
1905 af et hjerteslag. Vett gik ind i 
forskellig velgørenhed og blev i 
1901 medstifter af Foreningen til 
Tuberkulosens Bekæmpelse. 10 år 
senere, i februar 1911, døde han 
pludselig af et hjerteslag.
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15-årig skolepiges livfulde 
stil om Københavns 
brand i 1728

Af Kaj Strandberg

En skolepige, kun 15 år gammel, oplevede Københavns 
største brand gennem tiderne på nærmeste hold, og ni dage 
senere nedskrev hun sin beretning i stilebogen. Ikke alene en 
hidtil ukendt øjenvidneskildring af branden og dens følger, 
men også et sjældent og livfuldt indtryk af en ung piges 
udtryksmåde og fantasi for godt 250 år siden.

Vor gamle hovedstad har gennem 
sin lange levetid været ude i mange 
ulykker, krige med belejring og 
ødelæggelse, epedemier med pest 
og anden sygdom, men værst utal
lige brande, så vi kun har få gamle 
huse tilbage. Den største brand var 
i 1728, hvor 1.450 ud af byens 
4.501 huse blev offer for ildens ra
sen, i løbet af 3-4 dages rædsel og 
forvirring blandt beboerne.

Mærkeligt nok findes der kun få 
skildringer af denne katastrofe, og 
de fleste er først skrevet mange år 
senere, som Reisers »Fyrgtelige II- 
debrandshistorie«, skrevet næsten 
60 år efter, at han som ti-årig ople
vede branden. Intet under, at hans 
beretning er blevet noget farverig.

Frederik IV’s kammertjener, An
dreas Hojer fortæller om branden i 
sin bog om kongens liv, - den er på 
tysk og ikke særlig kendt. Men en 
islænding, Jon Olafson, som boede 
i København det år, har på sit eget 
sprog den bedste beretning, slut
tende i 1728. Christian Brun har i 
oversættelse trykt den i »Danske 
Samlinger«, bind 2.

Forskellige forfattere af Køben
havns historie har meget varieren
de beretninger, men Københavns 
Brandforsikring har i en jubilæ
umsbog 1906 om »Københavns 
Indvaanere 1728« den mest kor
rekte.

Nu, mere end 250 år efter, fin
der vi i Landsarkivet ved et tilfælde 
pludselig et øjenvidnes beretning, 
nedskrevet kun ni dage efter 
brandens opståen. Den står i en 
ung piges stilebog, med hendes 
egen ortografi og fantasi i ordvalg. 
Hun var kun 15 år gammel.

Kirstine Marie Kremer blev døbt 
i Asminderød Kirke 23. juli 1713, 
datter af gartneren Johan Kremer 
på kongens jagtgård, Østrup, som 
senere blev til Fredensborg Slot, 
hvor han var den første slotsforval
ter. Hans hustru var i andet ægte
skab. Hendes første mand var Jo
han Kremers forgænger, Lorenz 
Pedersen, en søn af Østrups først 
ansatte gartner i 1678, Peder Chri
stensen Sanhøj. Hendes navn var 
Marie Margrethe Pedersdatter, 
datter af tømmermand Peder Chri

stoffersen, født 1684 i København. 
Hendes far ejede huset på hjørnet 
af Studiestræde og Vester Voldga
de, hvor »Linnet« i mange år hav
de kaffeforretning i en nyere byg
ning. Denne ejendom bragte Ma
rie Margrethe med i sit ægteskab, 
arvet efter sin far. I første ægte
skab var der ingen levende børn, i 
andet Kirstine Marie og en yngre 
bror, Lorenz. Johan Kremers hu
stru var oldfrue på slottet, og de 
lod Kirstine Marie gå i skole hos 
slottets kantor, Sigismund Neve. 
Til stilebog fik hun et af faderens 
skrivehæfter, hvori han optegnede 
lån af senge og andet ved større 
besøg på slottet, men kun på de 
første par sider. I denne stilebog 
skrev kantoren udtog af biblen, 
som Kirstine senere skulle efter- 
skrive. men på bogens sidste sider 
skrev hun om den store brand, da
teret »København 29de Oktober 
1728«.

Kirstine Marie mistede begge si
ne forældre og broderen i 1730. Jo
han Kremers skifte i Landsarkivet 
har fire af hans skrivehæfter. På 
grund af hans brug af de første si
der i Kirstine Maries stilebog er 
denne kommet med. I en anden 
har han med meget dårlig skrift 
fortalt om sig selv: Født i byen Pu- 
stohl i Mecklenburg, lært gartner
kunsten hos Johan Jensen ved klo
ster Kuhn.

Den unge pige blev i 1737 gift 
med J.F.J. Zahrt, præst ved Øl
stykke Kirke. I dette ægteskab 
kom to døtre, den ene døde som 25 
årig og ugift, den anden blev gift 
ind i købmandsslægten Smidt fra 
Frederikssund, og fra denne findes 
stadig efterkommere.

På trods af de mange år er den 
unge piges sprogbrug ikke så frem
med fra vor egen. At hun vigter sig 
lidt af sin skrivekunst er vel natur
ligt, der var nok ikke mange unge i 
almindelig borgerstand, som kun
ne skrive så godt.

At beretningen er skrevet i hast,
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Indledningen i Kirsten Marie Kremers stilebog den 29. oktober 1728, skrevet kun ni dage efter 
branden. Et modtageligt sind må hun have haft, og sikkert nok har hun også været ikke så lidt stolt, 
for det var ikke enhver 15-årig skolepige beskåret at kunne skrive en stil som denne. Håndskriften 
kan være vanskelig at læse, og pennen har klattet på det ru papir, men det er forbavsende, at sproget 
mange steder kun adskiller sig lidt fra nutidens.

vidner hendes fejlskrivninger om, 
men vi har foretrukket at gengive 
hendes afskrift så nøjagtig som 
muligt, for at vise hendes stærke 
bevægelse i den store katastrofe. 
Vi lader den 15-årige Kirstine Ma
rie fortælle:

Ons dagen d, 20de October 1728 
Om aftenen Klokken 7 x/i begynd
te Ildebranden lige over for Vag
ten af Væsterport 1) i en Hødker 
Kielder, som efter beretning har 
haft Ilden hos sig fra Klocken 5 om 
Aftenen, men da først Brast ud 
med saadan Vehemence, at dend 
strax antændte aldt det Som i nær
værelsen Var, Sær formedelst Man- 
gel af Vand, saa Som Vandet Just 
paa dend tiid og nogle dage før Var 

taget bort for 3 guartr af Byen 
Hvor over ingen Rædning kunde 
være, Men Ilden tog Jomer og mee- 
re overhaand dend ganske natt i 
giemmen, og nestedagen efter, saa 
at strax om formidagen efter heele 
Væstergade og huusene paa gi; torf 
stod i dend Hæftigste Brand med 
aldt det Hamp, Hør, og Tiere, For
urage og andre brendende Vahre, 
som Var i dend der Værende 
Mængde, af Hørboer Brøger= og 
gastgivergaarde Hvor Ilden og gni
ster fløy omkring i Luften, saa tyk 
som Snee og ingen Menniskelige 
Magt KUnde hielpe, till dis Mere 
ulycke Kom og samme natt Kl. 12 
der foruden Brand i en Brøgger- 
gaard midt i Nørregade, som der 
fra brendte tiil Begge Sider, Baade

imod Volden og dend Tydske Kir
ke, saa at Bispegaarden og Kom i 
brand, og strax efter Brast Ilden 
med Ens ud fra Øfverst til nederst 
paa dend store Spier af Vor frue 
Kircke, som i Midre tiid end en 1/2 
time styrtede ned, der paa Kom 
dend Tydske Kircke i brand og 
Universitetet Consistorium, til de- 
els bleven bestaaende, Resten tilli
ge med alle Professorernes og Præ
sternes ResidentZer baade til Vor- 
frue og dend Tyske Kirke er for- 
laaret, fra Væstergade og gi.torf 
gik Ilden samme dag, og fredags 
natt næst efter med saadan Hæftig- 
hed fart, icke allene Lars biørns- 
stædet studistrædet, St. Peders- 
strædet igiemmen, og langs om
kring Volden til dend Reformerte
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Konsistoriebygningen fra 1479 i Universitetets gård er et af de meget få huse i København, der 
overlevede den voldsomme brand. Huset, som ses midt i billedet, siges at være ikke mindre end 
Københavns ældste bygning overhovedet, kirker iberegnet!

Kircke, og gotters gaden som med 
aldt hvad der Var i Mellem Nørre 
og Væsterport er lagt i adske tillige 
med Kiøbmaggergaden og en deell 
af Pilestrædet indtil Silckehuuset, 
som dog er Conserveret Men end 
og Med samme furie Borid Sig ud 
paa bege af gi. og Nye Torv ned ad 
Klæde Boederne, skindergaden 
uhlfeldtz, Klosterstrædet Vimmel- 
skaftet og Raadhuus strædet saa at 
Raadhuuset, Helliggeistes Kircke 
Trinitates Kireke med det derpaa 
Væerende store Biblioteque Præ
sternes Residencer til alle bemeltr 
Sogner 4r Publique Colegier for 
Studenterne, nemlig Waldendorfs i 
St. Peders strædet Borckens Eyler- 
sens og Regensens Numere paa 
Kiøbmagergaden er der brendt 
indtil dend eene Side af Silcke ga
den og paa dend anden Side indtil 
Kej Klinges 2), Vimelskaftet er 
aldt brendt indtil forbi Helligeist- 
ees Kircke paa dend Eenne Side og 
paa dend anden Side indtil Apote- 
quet Som og er forloret Winde Var 
Imidlertiid paa S: og W: og Wan- 
dabel Kullig af og til med temlig 

Sterk Blæst iblandt stille og med 
Hæfttig regn Om fredagen gaf Gud 
een god S:0: Wind som har Ilden 
fra de steder som er COnserveret 
Der over er Kalleborderne 3) og 
dend der i Værende Hans Kongl 
Høyheds Residentze Ved een Sær- 
deeles Guds Naade og stor Møye 
bleven frælst, Dog er fra Enden af 
Raadhuustrædet langs omkring 
Sæbesyderiet 4) med alle der Imel
lem og Veyerhuuset Vaarne huuse 
og brendt, tillige med Snarre ga
den. Men Ved Veierhuuset og 
dend der lige over for Værende 
Høysongsgaard gaf guf lycke at Il
den blev studtzet og fredags Efter- 
midag mod aften stilled sig tillige 
Vel brendt det paa Sæbeyderiet og 
Lærstrædet. Dog (gav) Gud et hort 
Veyr af WN: W: og om da Ilden 
hafdte brendt med den furie som 
før, Kunde der aldeles intet blevet 
frelst,Men Gud giorde det imod al
le Menniskelige tanker, at Ilden 
blev inden sine grendser, saaledes 
er dend skiønne stad efter Gud be
hag hiemsøgt og nu icke 3 Kircker 
er tilbage, St Nicolay Holmens;

og ga(a)rnisonens Christianshafns 
Kircke uberegnet, de andre Som 
forbemelte med deris heele og nu 
liger i adske, og er nu intet andet 
end et græsseligt spcctackel, efter 
det over Slag som allerede er giort 
er 3288 huuse og gaarde brendt og 
runeret, og dend skade allene over 
gaar 6Otdr guld foruden at rigne 
Meubler Kiøbmands godz, Kircker 
Hospitaler de Kostbare Bibliote
ker og alle publige Bygninger for
medelst hæftighed af branden, og 
dend Mængde Brænde som til 
hvert huus har været indkiøbt til 
Vindter prousion, har der nu 6 
dage og Nætter Været norch at be
stille med at holde Ilden fra at bry
de ud paa nye, og stædese maatte 
Holdes Vagt Ved Sprøyter paa alle 
de steder, som Var nogen fahre 
Ved, Saa at een dele af folcket 
uden Rast og roe har maattet 
Trauaillere og her er ingen som en
ten med sit Eiget eller det publique 
har faaet sin deel af arbeide, Vagt 
og Møye, enfin dend Desolution er 
icke at beskrifve, og lige saalidet 
dend Desordre og generail Confu- 
sion som saa længe branden Ved 
Varede har Været, saa Snart ingen 
Commande har Kundet Været 
Over folckene, fordi alle Menni- 
sker har Vildet Bierget deris godz, 
og ingen har holdt sig sieker, Eend 
og i de qvartære af Byen som er 
Salueret, Saa at et par Kaelle har 
Kundet faaet lrd eller 2 for at bære 
en dragt en gade lang, og et Vogn
mands læs har Ordinærrement 
Kost lrd ia der er ingen Jo har bu
det for at Køre et læs 10rd ad 30rd 
har dog for mange icke Været at 
faae for penge. Christia(ha)vn 
Amager og huusene uden for byen 
er saa fuld Proppede med folck og 
godz at der er icke mere Rom, 
nogle 1000dc fattige Mennisker har 
nu i 5 dage maattet ligget paa Vol
den, hallens Aas5) og Kongens Ha
ve og andre poblique Pladser i alle 
dend ulycke har dog Gud Været 
saa naadig at lade Kalleboderne
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Slotz Holmen Gamelstrand Høy- 
broe og færgestræde Skipperbo
derne Østergade Hallens Aas Ro
senborgs nye hafn og aldt hvad der 
er af byen på dend side lige ud til 
Toldboden blev frelst og nu i dag 
tegne det til at endelig branden paa 
de stræder hvor mand hidtil har 
frygtet for at ilden Kunde bryde ud 
paa nye, blev dempet saa man be
gynder at Ucolligere sig af dend 
generale desolation og frygt for 
meere ulycke, og folck leder sig 

Autentiske billeder fra Københavns brand i 1728 findes ikke. Men disse to huse i Magstræde - helt 
nede ved Rådhusstræde - er autentiske nok. De står på deres plads den dag i dag som et smukt 
mindesmærke over branden og giver den forbipasserende et indtryk af, hvordan gaderne har set ud 
dengang.

huuse Værelse og hvor det kand 
saa at de bliver samlet under et 
Tag som før aldrig har set hinan
den, eller tenkt paa Sligt Imidlertid 
har det i saa beklageleg een suin 
(?), nest Gud VÆret de mest Mi- 
serobles største Soulagement at 
Hans Kongl. Mayst har giort saa 
Naadig Anstalter at nogel 1000dc 
Bønder paa landet her omkring er 
Bleven strax Commenderet for at 
Biærge Folck og godz med deris 
Hæste og Vogne, hans Mayst har 

ladet uddeelle Smør brød og øll 
icke allene til de meste nødlidende 
Mennesker Men ogsaa til gaarniso- 
nen og Matroser og ligeledes ladet 
distribuere penge der er ordineret 
fri (be) fordringskab for enhver 
som Vil Reise her fra, Baade for 
deris Persohner og meest fornøde
ne godz, ligeledes satt en Commis
sion som hver dag delibererer om 
de tienligste anstalter i denne Mi
serabel tilstand er Consumption og 
aciise fri givet, Hans Mayst har al- 
lernaadigst foræret Præsterne hvis 
Resdencer er af brendt nogle 
1000dcr Croner og Bischopper 
1500rd enfin Hans Mayst lader intet 
maquere af aldt det der er procti- 
cabel, Kiøbenhafn d, 29de October 
1728.

Sporene efter den katastrofale 
brand ses i dag mpst ved de mange 
»Ildebrandshuse«, der blev bygget 
i årene efter ødelæggelsen. Mere 
håndgribeligt findes der et spor på 
hjørnet af universitetsbygningen i 
Nørregade og Frue Plads. Her ses 
de nederste skrifter af munkestens
muren fra før branden, men inde i 
bagbygningen går den gamle mur 
op i 1. sals højde. Den viser også 
brandens voldsomhed, for til trods 
for, at det gamle hus var grundmu
ret, er der kun disse rester tilbage. 
Mange københavnere passerer 
dagligt hjørnet ved universitets
bygningen. Mon de lægger mærke 
til dette vidnesbyrd om den store 
brand?

Noter:
1) Huset lå på hjørnet af Lille St. Clemens- 
stræde og Vestervold. D.v.s. lige i den højre 
side af indgangen til Frederiksberggade.

2) Rådmand Kaj Klinge var død i 1728, men 
hans gård bar stadig hans navn.

3) Kalleboderne, kvarteret omkring Frederiks- 
holm Kanal.

4) Sæbesyderiet lå ved Vandkunsten.

5) Hallens Aas er åbenbart udtalen af Hallands 
Aas, Kongens Nytorvs øgenavn, som Christian 
V allerede forbød i 1675, da hans nye torv blev 
til.
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Frihedsstøtten 
i fri dressur

At flytte monumenter er en gammel sport. Der var naturligvis 
som regel en eller anden begrundelse for denne ofte 
møjsommelige proces. Ikke sjældent var det monumentets 
betydning, der medførte flytningen.
Det gælder især, når en enkelt person mindes ved en statue. 
Popularitet er en svigefuld partner.

Lad os se lidt på, hvordan man 
gennem tiderne har rokeret min
dernes skakbrikker.

Som sædvanligt er det klogt at 
begynde med de gamle ægyptere. 
Bortset fra, at Faraoerne var ret 
flinke til at få slaver til at flytte 
store sten og stable dem til pyrami

Endegyldig monumentflytning, omstyrtningen af statuen af Ludvig XIV i 1792 på Place des 
Victoires i Paris.
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der, forlyder der ikke noget om, at 
ægypterne selv flyttede rundt på de 
monumenter, de engang havde 
stablet op. Det er først i vore dage, 
at Abu-Simbel templet blev hejset 
op over vandspejlet bag Assuan- 
dæmningen.

Da det gamle Ægypten var ble

vet gammelt og svagt, kom raske 
folk på besøg og så sig om. Det var 
romerne, og de faldt straks for 
obeliskerne, der stod og lå rundt 
om i Nillandet. Hermed indledtes 
en monumentflytning, som først 
ophørte i 1880.

Obelisker er ikke rigtige mindes
mærker fra fødslen. De er solgu
dens tegn, eller var det for Ægyp
terne. Romerne var ligeglade med 
den betydning og brugte obelisker
ne til at køre rundt om. De satte 
dem i hver ende af væddeløbsba
nerne, som de kaldte cirkus, og så 
fræsede Ben-Hur, og hvem der nu 
ellers havde lyst så tæt på som 
muligt.

Sammen med romerriget faldt 
obeliskerne, og de blev først rejst 
igen af paverne i 1500-tallet. De 
elegante stennåle var som skabt til 
at afstikke Roms barokke byplan, 
hvorfor de med flid opsattes foran 
de betydeligste kirker. Det kunne 
Sixtus V roligt gøre, for ingen var i 
stand til at læse, hvad der stod på 
dem. Dermed blev de til monu
menter over dem, der genrejste 
dem. og de undlod ikke med omhu 
at sa'tte deres navn på de ny sok
ler. Medens der kun står ni i 
Ægypten, er der 12 i Rom og seks i 
resten af Italien. Det siger ikke så 
lidt om den betydning, disse ny 
obelisk-rejsere tilskrev dette mo
nument, at der også er to i Frank
rig, fire i England, to i Tyskland, 
og en i USA, og her er der kun tale 
om ægte ægyptiske varer, efterlig
ningerne er legio. Fra at være sym
bol på selveste solguden Ra endte 
den sidst flyttede obelisk i Central 
Park i New York med en bemærk
ning om, at Mr. W.H. Vanderbilt 
stod for flytningen. Utroligt at den 
blev stående.

I 1960erne blev der gjort kort 
proces med talrige statuer af men
neskehedens velgører Josef Stalin. 
De fik en løkke om halsen og blev 
væltet af folk, som ikke brød sig 
om hans gerninger. Det kan vi



T O.

Obeliskflytning.
Carlo Fontanas stik 
af flytningen af den 
ægyptiske obelisk 
hen foran 
Peterskirken.

dige monumentflytning. Den be
stod, som man vil forstå, i at fjerne 
mindesmærket helt og aldeles. Det 
gav naturligvis anledning til udløs
ning af megen indestængt harme, 
at hive alle Ludvigerne ned af po- 
stamenterne for at slå dem i styk
ker. Det var jo kun i Paris, man 
havde fornøjelsen af at se Ludvig 
XVI blive anbragt i hovedafbryde
ren, også kaldet Guillotinen, så 
rundt om i provinsbyerne måtte 
det fornødne foretages in effigie.

Her kommer vi til en vigtig følge 
af momumentflytningerne. Der 
blev tomt efter dem. Gode råd var 
dyre, noget andet måtte op.^En 
obelisk kom på Concordepladsen, 
som før hed Place Louis XV, den 
var politisk neutral og ægyptisk. 
En søjle kom på Place Vendome.

Medens obelisken på »Samdræg
tighedens Plads« (Concorde), hvor 
1.114 hoveder forlod deres kroppe 
i Guillotinen, fik lov at stå uanta
stet fra den rejstes i 1836, opstod 
en morsom variant af monument
flytning på Place Vendome. Napo- 
leon - det var ham der rejste søjlen 
- forstod, at når man gør et monu
ment stort nok, blev det så besvær-

selvfølgelig ikke kalde en flytning, 
det var destruktion. Hvis Stalin 
havde fået lov til at blive stående, 
indtil man havde glemt, hvem han 
var eller måske troet, at han var en 
anden, ville han nok have fået lov 
til at blive stående.

Sådan gik det verdens berømte
ste ryttermonument. Det stod upå
agtet ved Lateranet i Rom i mange 
mørke middelalderårhundreder. 
Til alt held for statuens overlevelse 
troede alle, at rytteren var den æd
le, første kristne kejser, Konstan
tin. Havde man vidst, at det var 
Markus Aurelius, er det ikke godt 
at vide, hvad der ville være sket 
med den. Formentlig ville den væ
re blevet smeltet om som talrige 
andre antikke bronzer.

1 1538, da rytterstatuen blev flyt

tet fra Lateranet til Kapitol på Mi- 
chelangelos forslag, vidste man, at 
den forestillede Markus Aurelius. 
Men på det tidspunkt var dette ble
vet en kvalitet i sig selv som følge 
af renæssancens interesse for an
tikken. Derimod havde man ingen 
anelse om, hvorfor den havde stået 
ved Lateranet, så man gjorde ikke 
vold på nogle erindringer eller en 
sammenhæng mellem sted og mo
nument. Opstillingen blev konge
nial med de af Michelangelo an
ordnede omgivelser i fint samspil 
med statuen. At Kapitol i antikken 
var Roms religiøse og politiske 
centrum, bidrog i enhver henseen
de til at berettige opstillingen af en 
kejser her.

Under den franske revolution 
fik man en faible for den endegyl

Delvis monumentflytning. Under 
kommunardopstanden i Paris 1871 medvirkede 
maleren Georges Courbet til omstyrtningen af 
Vendomesøjlen i Paris. Den genrejstes.
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ligt at flytte, at ingen gad. Derfor 
gjorde han søjlen 44 meter høj, 
næsten halvanden gang Runde
tårn. Kejseren mente nok at stå i 
sikkerhed oppe på toppen, for
klædt som romersk imperator. Der 
tog han fejl. Den delvise monu
mentflytning blev moderne. I 1814 
måtte han vige pladsen på søjlen 
for Henrik IV, der var død to 
hundrede år før og derfor ikke 
havde nogen anelse om slaget ved 
Austerlitz, som i bronze snoede sig 
op ad søjlen. Han kom dog snart 
ned og måtte i de 100 dage vige 
pladsen. Ludvig XVIII troede at 
have fundet de vises sten, da han i 

Istedløven blev sat 
på sin nuværende 
plads foran Tøjhuset 
i 1945. Politikens 
Pressefoto.
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stedet satte en kæmpestor fransk 
lilje derop. Men nej, Louis Phillipe 
satte Napoleon op igen, denne 
gang forklædt som den lille korpo
ral. Han holdt til 1871, da kommu- 
narderne og maleren Gustave 
Courbet væltede hele søjlen, som 
dog atter blev rejst, denne gang 
med en kopi af den originale Na
poleon på toppen.

På kirkegården i Flensborg af
sløredes i 1862 H.W. Bissens Isted- 
løve til minde om de faldne i slaget 
ved Isted den 25. juli 1850. Det 
skulle snart vise sig, at det var et 
farligt sted at rejse et nationalistisk 
monument - en hoverende løve, 

som skuede mod syd fra sin høje 
sokkel. Den var dømt til at blive 
flyttet, allerede da den blev opstil
let. Ser man på, hvad løven fælles 
symbol for Danmark og Slesvig 
skulle berette, kunne opstillingen 
ved krigergravene ikke være mere 
velvalgt. Monumentet og stedet 
var i fuld overensstemmelse, men 
provokerende.

Allerede før nederlaget i krigen 
1864 var en kendsgerning, vælte
des løven af soklen. Den førtes til 
en kasernegård i Berlin, hvor den 
kun kunne være det, den var et 
krigsbytte. Her stod den i 81 år, 
indtil Henrik V. Ringsted efter 
Tysklands kapitulation i 1945 fik 
den transporteret til København. I 
40 år har den stakkels løve nu stået 
på en træsokkel og stirret over 
mod B&W’s Maskinfabrik, en me
ningsløs tilværelse. Ingen gider se 
på den, og som en skæbnens ironi 
er motorfabrikken blevet solgt til 
tyskerne. Monumentet havde sin 
rette betydning i Flensborg, en an
den i Berlin og slet ingen i Køben
havn. Så stærkt afhængig af den 
oprindelig placering kan et momu- 
ments betydning være.

Da kronprins Frederik i 1792 ud
pegede stedet, hvor Frihedsstøtten 
skulle opstilles, så han ret. Vester
bro uden for byens volde, var over
gangen mellem by og land, en opti
mal placering af monumentet for 
bondens frigørelse. Frihedsstøtten 
er vist i sig selv et aldeles eneståen
de monument. I alle lande, også 
Danmark, har konger og fyrster få
et deres mindemærker. Nogle ste
der har de endda fået lov til at 
beholde dem på trods af politiske 
svingninger. Mængden af krigsmo
numenter er desværre overvælden
de i alle europæiske lande. Også 
alle mulige personer af renommé 
mindes i parker, på torve og i ga
der - opfindere, gejstlige, viden- 
skabsmænd og kunstnere - de er 
der alle og overalt. Men hvor ellers 
i den vide verden har man rejst et



Istediøven flyttes for anden gang. I 1945 blev løven transporteret fra Berlin til København.

monument for en fredelig, inden
rigspolitisk begivenhed?

Dette at Frihedsstøtten er noget 
for sig maner til varsomhed, når 
diskussionen om at flytte den blus
ser op. Udgangspunktet for forsla
gene er et helt andet end ved de 
tidligere omtalte flytninger af mo
numenter. Meningen er så god så 
god: Det er synd for støtten, det 
stakkels monument kvæles af om
givelsernes høje huse og bilernes 
udstødning. Hvor er det grønne 
land? By er der nok af. Flyt den!

Er det nu nødvendigt? Står den 
faktisk ikke præcis der, hvor by og 
land mødes? Er det ikke lige net
op, hvor bønderne kommer ind 
med firetoget? Står den måske ik
ke på første sal, der hvor Køben
havn begynder?

I den sidste halve snes år har 
man med mellemrum diskuteret 
Frihedsstøttens placering. Ikke 
mindst i indeværende år har debat
ten været hed.

I 1975 foreslog Foreningen til 
Hovedstadens Forskønnelse, Kø
benhavns City Centerforening og 
Københavns Turistforening at ba
negraven foran hovedbanegården 
skulle overdækkes. Arkitekterne 

Flemming Hertz og Ole Rams- 
gaard Thomsens projekt, placere
de et grønt anlæg på overdæknin
gen og lod Frihedsstøtten stå, et 
vel gennemtænkt forslag, som tjen
te monumentet godt og respekte
rede dets placering. Da banegra
ven i sin tid blev lavet, flyttedes 
støtten af hensyn til kontruktioner- 
ne godt fem meter, men det var så 
lidt, at man kan leve med det.

Intet forslag uden modforslag. 
Med vanlig verve argumenterede 
Steen Eiler Rasmussen for, at støt
ten skulle ind i det grønne anlæg på 
banegraven, først og fremmest ud 
fra den betragtning, at ingen kun
ne nyde det fremragende kunst
værk for bar trafik.

Seks år senere i 1981 publicerer 
arkitekt Bent von Platen Haller
mund et projekt, hvor der gås radi
kalt til værks. Kan støtten ikke få 
grønne omgivelser, må den flyttes 
til sådanne. Ud på Frederiksberg 
Runddel med den. Æstetisk set var 
det en rimelig ide, hvis det ikke 
lige netop var, fordi det ville øde
lægge det fornemme indgangsparti 
til Frederiksberg Have, som man 
må gå ud fra, at Laurits Thura har 
gjort sit bedste for at få sat skik på. 

Historisk må det siges at være helt 
i skoven. De Ny-amagerbønder, 
som engang havde deres gårde i 
Allégade, var forlængst væk eller 
blevet kromænd, da stavnsbåndet 
indførtes i 1733. Der har således 
ikke været nogen i nærheden af 
runddelen, der har lidt under bån
det eller har profiteret af dets 
løsning.

En måneds tid efter forslagets 
offentliggørelse finder Politiken 
formentlig ved hjælp af professo
rens lile logiske søn - ud af, at 
placeringen på runddelen er geni
al, fordi Frihedsstøtten kommer 
hen i nærheden af Frederik VI i 
Bissens gengivelse, og han var jo 
så optaget af bøndernes kår og fri
gørelse. Sandt nok, men hvorfor 
skulle han dømmes til at stå og stir
re på obelisken? Han var jo med 
ved indvielsen, og det fine ved mo
numentet er netop, at det er folke
ligt, at der ingen kongelige perso
ner er gengivet på det, kun gernin
gen lever i ordene: Kongen bød.

Oven i købet ville man få øde
lagt den meget fine virkning af Bis
sens rolige statue af den mand, 
som elskede den have, hans figur 
står i.

39



Frihedsstøtten som den stod omkring år 1800, set ind imod byen.

Omkring årsskiftet 1984/85 er 
der rav i den igen. Stadsarkitekten 
afæskes en udtalelse. Den er ikke 
til at tage fejl af, Frihedsstøtten 
skal blive stående, for der vil blive 
tomt, hvis den forsvinder. Det var 
der øjensynligt ingen, der havde 
tænkt på før, men vi har set, at 
franskmændene efter revolutionen 
ret snart gjorde denne erfaring.

I slutningen af februar rasede or
kanen i Politiken. En kæmpestor 
fotomontage skulle vise, hvor 
smuk Frederiksberg Runddel ville 
blive med Frihedsstøtten. Der stod 
nu ikke meget i Ole Storms tekst 
om projektet. Først skulle to hæ

derværdige arkitekter nedgøres. 
Den stakkesi Wenck, hovedbane
gårdens bygmester fik sin be
komst, skønt han så vidt vides al
drig har foreslået, at obelisken 
skulle stå ovenpå den banegrav, 
han selv havde gravet. Til gengæld 
fik han at vide, hvilken kedelig 
karl han var, eftersom han havde 
ødelagt den ganske land med sine 
grimme jernbanestationer. Dem 
får orkanen nu ikke væltet. Toget 
er kørt, og milde vinde ombølger 
for længst den hæderlige Wencks 
efterladenskaber.

Godt igang var der ingen grund 
til ikke som sædvanligt at give Fer

dinand Meldahl et fur, skønt han 
må siges at være aldeles sagesløs i 
forbindelse med Frihedsstøtten. 
Når det nu var skribenten så magt
påliggende at se støtten i grønne 
omgivelser, kunne han godt have 
takket konferensråden som den 
fremsynede mand, der sørgede for, 
at hovedstaden fik det grønne bæl
te fra Ørstedsparken til Østre An
læg. Det er for sent at løbe storm 
imod Meldahl, rehabiliteringen på
begyndtes for over tyve år siden. 
En uges tid efter modtager Ole 
Storm hjertevarm støtte af Elsa 
Gress, der som vanligt benytter 
lejligheden til at gøre opmærksom 
på, at hun og hendes husbond un
der utrolige besværligheder i 1959 
fandt ud af, at Abildgaard, støttens 
fader, var en stor kunstner, der af 
ondsindede og dumme kunsthisto
rikere er frataget sin plads på det 
danske parnas til fordel for Eckers- 
berg, som de ubegavede stakler 
stadig kalder »den danske maler
kunsts fader«. Når man ikke følger 
med i et fag, kommer man let 40 år 
bagefter. I 1943 skrev Jørn Rubow 
om Eckersberg, at det var noget 
slemt vrøvl, at kalde ham vor ma
lerkunsts fader.

Det må have været et hårdt slag 
for fru Gress, to dage senere at se 
sig bakket op i frihedsstøttesagen 
af noget så misliebigt som en meri- 
teret professor - i kunsthistorie.

I april kommer det hidtil sidste 
forslag til støttens placering. Steen 
Eiler Rasmussen er parat med et 
nyt sted. Det er næppe troligt, at 
professoren har ladet sig påvirke af 
Storms bemærkninger om hoved
banegårdens uegnethed som bag
grund for monumentet, for det 
havde han som nævnt selv tidligere 
foreslået.

Nej, nu må Skt. Thomas Plads 
holde for. Få formår som arkitekt
professoren at besnære sine læsere, 
man overbevises næsten om, at 
netop denne plads i alleen ikke har 
bestilt andet end at vente på Fri-
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Her er Frihedsstøtten i tankerne flyttet til Frederiksberg Runddel. Fotomontage fra Politiken.

hedsstøtten. Nu er den hellige 
Thomas også kendt under navnet 
Tvivleren, og ved nærmere efter
tanke melder en vis skepsis sig. 
Lad være, at flytningen af et monu
ment medfører, at to andre må vi
ge, for sådanne står faktisk på 
pladsen. Men det må indrømmes, 
at deres kunstneriske værdi godt 
kan være på et meget mindre sted. 
Det skal ikke bestrides, at Friheds
støtten kunne tage sig ud til sin 
fordel som indledning og - hvis 
man vender sig - afslutningen på 
Frederiksberg Allés lange stræk. 
Som stadsarkitekten allerede har 
påpeget, vil der bare komme til at 

mangle noget på et andet langt 
stræk, som måske i højere grad har 
brug for en civiliseret accent. Det 
kan heller ikke nægtes, at der er 
mindre trafik på alleen end på Ve
sterbro, men som forhenværende 
beboer på samme allé kan jeg 
godtgøre, at den er stærk nok. I 
alle tilfælde springer trærækkerne 
nærmest kørebanen ud en rum tid 
efter de fjermer rækker, til gen
gæld taber de bladene meget før. 
Det skyldes trafikken.

Steen Eiler Rasmussen skildrer 
smukt Frihedsstøttens enestående 
karakter som folkeligt monument 
og understreger dets særegenhed i 

relation til alle andre. Netop der
for bliver det af historiske grunde 
lige så upassende at flytte støtten 
til alleen som til runddelen, for 
begge var netop kongeligt domæ
ne. Tanken om at rejse Friheds
støtten opstod blandt private, fi
nancieringen skete gennem en ind
samling foretaget af en komité. 
Kronprinsens indsats var at pege 
på stedet, hvor den står, et også 
dengang fælles borgerligt areal.

Om den er pænere eller lettere at 
se her eller hisset er en smagssag. 
At den historisk set står på rette 
sted er en kendsgerning. Og det er 
det afgørende, det giver mening!

41



Da Marie af Orleans 
for 100 år siden 
blev dansk prinsesse

Af Harald Skougaard

Vi tager næppe fejl, hvis vi udnævner Prinsesse Marie til en af 
de mest populære damer i kongehuset. Vist var hun eksklusiv 
og kunne finde på de særeste ting. Men med en ligefremhed, 
som var et særsyn i selv et beskedent hof som det danske, 
vandt Prins Valdemars kone alles hjerter, og der var oprigtig 
sorg, da hun i 1909 lukkede sine øjne.

Den unge prinsesse Marie fotograferet i Paris. 
Det kgl. Bibliotek.

I 1865 blev der i Frankrig født en 
lille prinsesse - Marie blev hun 
døbt. Hun var datter af hertugpar
ret af Chartres.

Da hun voksede til, blev hun en 
rigtig gavstrik. I den store slots
park legede hun helst alene. Hun 
klatrede i træerne, elskede dyr og 
kunne på en mærkelig måde vinde 
deres tillid. Hun var ikke ret gam
mel, før hun jagtede af sted på sin 
hest i fuld fart. Hvis vejret var for 
dårligt, fik hun tiden til at gå in
dendørs med at tegne og male. 
Boglige sysler var hun ikke særlig 
interesseret i. 10 år gammel var 
hun, inden hun kunne læse »rent«. 
Men fra nu af kom der fart i læs
ningen. Hun slugte alle de bøger, 
hun kom i nærheden af.

En dag fik familien besøg fra 
Østrig. Blandt gæsterne var der 
nogle små ærkehertuginder, der 
omtrent var på Maries alder, og 
hun fik besked på at gå ud i parken 
og lege med dem. Men Marie så 
skævt til de små piger, fordi de var 
så fint klædt på - med hvide strut
tende kjoler, hårbånd og fine knip

lingskraver. Hurtigt fik hun lege
kammeraterne med hen til dam
men for at se på guldfisk. Pludselig 
så Marie sit snit til at give den stør
ste af pigerne et godt puf i ryggen, 
så hun med al sin fine stads røg ud i 
vanget under skrig og skrål.

Da Marie var en halv snes år 
gammel, blev hun sat i klosterskole 
i nærheden af hjemmet. Men fra 
første dag hadede hun undervis
ningen. Hun havde altid følt sig 
bedst tilpas ved at være alene eller 
sammen med voksne. Så hun var 
grædefærdig over at skulle spærres 
inde i »æsken«, som hun kaldte 
skolen. Klassekammeraterne kun
ne hun heller ikke med. De gloede 
på hende med stor nysgerrighed, 
fordi de vidste, hun var prinsesse. I 
frikvartererne stod hun for sig selv. 
Når nogle af pigerne nærmede sig, 
blev de afvist. Men en dag fik hun 
en veninde blandt børnene. Det 
var en lille, grim, pukkelrygget og 
halt pige, som de andre ikke ville 
have noget at gøre med. Marie fik 
trang til at tale med hende og gik 
over mod hende. Taknemmelig og 

glad kom den lille pige hende i mø
de. De to blev fra det øjeblik uad
skillige og travede rundt i gården 
arm i arm - til stor misundelse for 
de andre piger.

Men alligevel var klosterskolen 
en stor plage for Marie. En dag fik 
hun en overhaling, fordi hun ikke 
havde læst på lektierne. Det var 
dog for galt, tænkte hun. Skal man 
oven i købet læse hjemme. Hun 
besluttede at lave en demonstra
tion. 1 et ubevogtet øjeblik så hun 
sit snit til at kravle over muren, gik 
rundt i omegnen, indtil det passede 
med at komme hjem - lidt før vog
nen, der plejede at hente hende, 
skulle af sted.

Maries far blev vred og gav hen
de en ordentlig omgang. Næste 
morgen kørte han selv til skolen 
med hende og undskyldte hendes 
flugt over for priorinden. Men der 
gik ikke mange dage, før hun igen 
stak af over muren, og da hun også 
fyrede papirkugler i nakken på læ
reren, blev resultatet, at hun blev 
taget ud af skolen og fik privat
lærer.
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Prins Valdemar i sin marineuniform - her som 
orlogskaptajn. Det kgl. Bibliotek.

Men hun opførte sig korrekt - el
lers havde hun fået skænd af sin 
mor.

Lidt senere blev Marie og hen
des mor ført hen til dronningen. 
Nu gjaldt det om at holde ørerne 
stive, tænkte hun. Hun nejede på 
den rigtige måde - det kunne hun 
se på sin mors anerkendende blik. 
Men så gik det galt, da dronningen 
begyndte at tale til hende. Denne 
spurgte hende om, hvad hun syntes 
om England og til sidst, om hun 
havde lyst til for altid at komme 
til at bo i London. Svaret kom 
prompte: »Nej, her er altfor fint 
for mig!«

Først senere fik Marie at vide, at 
dronning Victoria havde villet ar
rangere et parti mellem hende og 
en af de tilstedeværende herrer. 
Mange år senere sagde Marie om 
episoden, at hendes fiasko med det 
rappe svar var så grundig, at der 

selvfølgelig ikke senere kunne re
flekteres på »dette Guds ord fra 
landet«.

Mødet med den danske
prins Valdemar

I foråret 1885 rejste prins Valde
mar ned for at besøge hertugparret 
af Chartres. Mens den for nylig an
komne prins sad i samtale med 
hertugen, trådte en høj, rank, ung 
20-årig pige ind i stuen. Hun havde 
sine tegnerekvisitter i den ene 
hånd. Da hun pludselig stod over 
for den 27-årige unge mand, tabte 
hun af forbavselse sin tuschkop 
ned over hånd og kjole. Genert og 
bestyrtet for hun ud af stuen.

Det var prinsesse Maries første 
møde med den mand, hun snart blev 
gift med. Lidt senere kom hun ned 
i anden skikkelse - renvasket og 
nydelig i sin smukke sommerkjole.

Som årene gik, udviklede Marie 
sig til at blive en meget selvstæn
dig, køn og intelligent pige, som 
ikke var bange for med en hurtig 
replik at sige sin mening.

Da hun var 17 år blev hun sam
men med sin mor inviteret til dron
ning Victorias hof i England. Hun 
var i forvejen blevet indprentet, 
hvordan hun skulle opføre sig. Der 
blev holdt flere »generalprøver«, 
f.eks. måtte hun neje for en stol, 
der skulle forestille dronningen.

En dag stod hun sammen med 
sin mor og mange andre i en af 
slottets store sale og ventede på 
Victoria. Hun var imponeret af 
den store pragtudfoldelse - damer
nes kostbare toiletter og mænde- 
nes uniformer behængt med orde
ner. Pludselig blev der stille i sa
len, fløjdørerne gik op, og der stod 
så dronningen af England og kej
serinden af Indien - klædt i en 
trist, sort kjole. Sur og kedelig så 
hun ud. Alle i salen stod ærbødigt 
med bøjede rygge. Hele sceneriet 
virkede så unaturligt på Marie, at 
hun var lige ved at briste i latter.

Brudeparret med 
følge på vej til 
slotskapellet i Eu. 
Illustreret Tidende.
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Det blev kærlighed ved første 
blik. Tre dage senere var forlovel
sen en kendsgerning. Den 22. ok
tober fandt bryllupsfestlighederne 
sted på slottet Eu i Frankrig.

Det nygifte par holdt deres ind
tog i København samme år - få 
dage før jul. Aviserne havde selv
følgelig i forvejen skrevet om begi
venheden, så det halve København 
var på benene for at få et glimt af 
herlighederne. Prins Valdemar, 
der på grund at sit ligefremme væ
sen var meget afholdt af københav
nerne, vinkede fra kareten til alle 
sider, mens prinsesse Marie sad 
bleg, alvorlig og næsten forskræmt 
ved hans side. Turen gik fra Ho
vedbanen, gennem Strøget og 
Bredgade til deres fremtidige hjem 
»Det gule Palæ«, hvor guldkareten 
gjorde holdt foran indgangen. Ved 
den ene vogndør var en kendt em
bedsmand begyndt på sin franske 

velkomsttale til den unge prinses
se. En begejstret tilskuer, som stod 
på den anden side af kareten, ville 
kaste en stor blomsterbuket ind til 
prinsessen. Men den havde for me
gen fart på - fløj forbi prinsepar- 
ret, og pladask ramte den taleren 
lige i ansigtet. Det kunne prinses
sen ikke stå for - hun brød ud i en 
hjertelig, klukkende latter. Midt i 
højtideligheden var det hende u- 
muligt at holde ansigtsmusklerne 
i tømme. Det var prinsesse Maries 
første, spontane latter i hendes nye 
fædreland.

Den første vanskelige tid

København var for 100 år siden et 
rigtigt sladrehul, hvor rygterne fik 
frit løb. Man snakkede om misfor
hold mellem den nye danske prin
sesse og kongefamilien. Christian 
IX’s kone, dronning Louise skulle 

ikke kunne lide hende. Det var lø
se rygter - tværtimod kom den 
gamle dronning særdeles godt ud 
af det med sin svigerdatter. 1 Loui- 
ses sidste år var prinsessen til stor 
støtte for den gamle dame.

På flere måder var prinsessen 
også til hjælp for sin svigerfar. Hun 
var den eneste i kongefamilien, der 
på grund af sit vindende væsen 
havde et vist frisprog over for den 
ellers så strenge, men korrekte 
monark. Når der kom officielt be
søg fra Frankrig, var prinsesse Ma
rie altid sin svigerfar behjælpelig 
med forskellige praktiske forhold. 
Engang kom præsident Loubert på 
besøg. Prinsessen ville gerne have, 
at der ved det første mere private 
taffel skulle komme den rette kon
takt mellem de to mænd. Inden 
middagen havde hun først en sam
tale med Loubert. Her fortalte hun 
ham om kongens specielle interes

På hyldestturen i guldkaret gennem København måtte vognen mange gange stoppe - trængslen var 
så enorm, at køreturen tog en time længere end beregnet. Her passeres Gammel Torv og Nytorv. 
Illustreret Tidende.
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ser. Senere havde hun været hos 
sin svigerfar og bl.a. sagt til ham, 
at han under middagen skulle finde 
lejlighed til at løfte sit glas for Lou- 
berts gamle, 80-årige mor - en 
jævn vinbondekone. Middagen 
forløb over forventning. Da præsi
denten havde udtalt en kompli
ment over den gamle majestæts 
overraskende ungdommelighed, 
svarede kongen smilende på 
fransk: »Jeg er i virkeligheden ikke 
over 80 - kun »noget« over 60, og 
jeg ved, at De, hr præsident har en 
mor på samme alder«. Selvfølgelig 
blev Loubert rørt til tårer, da han 
sammen med kongen drak sin 
mors skål.

Ved sin ankomst til Danmark 
havde prinsessen frabedt sig en of
ficielt udnævnt hofdame. Hun ville 
have lov til at gå tur i Københavns 
gader uden følge - noget en kvin
delig, kongelig person ikke havde 
gjort før. Blev hun træt, kunne hun 
jo altid tage en almindelig drosche 
hjem.

Det vakte en voldsom opsigt, da 
hun lod tatovere et anker på den 
ene arm - et dristigt udslag af den 
interesse hun lige fra starten havde 
vist den kongelige danske marine, 
som hendes mand tilhørte med liv 
og sjæl.

En dag kom hun gående på Kon
gens Nytorv, netop som en vold
som brand var brudt ud. Her kom 
hun en brandmand til hjælp. Sene
re sendte brandkorpset hende en 
brandhjelm og nogle uniforms
knapper som en anerkendelse af 
hendes indsats. Impulsiv som hun 
var, fik hun syet en uniform, som 
hun lod sig fotografere i. Billedet 
sendte hun til brandkorpset. Da 
pressen hørte om episoden, slog 
den selvfølgelig sagen stort op. Kø
benhavnerne sagde, at nu var prin
sesse Marie da blevet »sprøjtegal«.

En af Københavns største origi
naler på den tid var en kvinde, 
man kaldte »Jomfru Tidsfordriv«. 
Da hun døde, var prinsessen den

Det signerede billede, som prinsessen sendte til Københavns Brandkorps. Det kgl. Bibliotek.

eneste ved begravelsen foruden 
præsten.

Hun vidste udmærket, at hun på 
så mange måder stødte an over for 
visse mennesker. Men med sin fri
modige indstilling slog hun det hen 
med en bemærkning som denne: 
»Jeg har mine fejl som så mange 
andre. Men mit valgsprog er: 
»LAD DEM BARE GØRE 
VRØVL. JEG ER LIGEGLAD«.

Den hjælpsomme prinsesse

Trods sine mange særprægede ide
er, blev prinsesse Marie uhyre 
populær.

Hun sørgede for meget hurtigt 
efter ankomsten til Danmark at få 
lært det danske sprog perfekt, så 
hun så snart som muligt kunne 
komme i kontakt med danskerne. 
Hun opnåede også at kunne skrive 
dansk nogenlunde fejlfrit. Hun 
førte en enorm korrespondance 
med kendte og ukendte danskere 
over hele landet. Mange søgte hen
des hjælp og fik den. Hun havde 
forståelse og medlidenhed med 
mennesker, der havde det svært. 
Som hun sagde: »At kende den dy
bere årsag til alle et menneskes 
handlinger ville være det samme 
som at tilgive dem alle«.
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En dag fik hun at vide, at en ung 
søofficer havde mistet livet om 
bord på et af søværnets skibe. En
ken skulle have besked. »Lad mig 
gøre det«, sagde prinsessen. På 
smuk og stilfærdig vis klarede hun 
den vanskelige opgave.

I Harboøre ved Jyllands vestkyst 
skete der en frygtelig katastrofe, 
hvor mange fiskere mistede livet 
under en storm. Prinsesse Marie 
stillede sig i spidsen for en indsam
ling til de efterladte. Da de første 
10.000 kr. var samlet ind, sendte 
hun beløbet til den berygtede »hel
vedesprædikant« pastor Moe. Men 
samme dag erfarede hun, at denne 
præst mente, at de såkaldte »troen
de« og »hellige« skulle foretrækkes 
ved uddelingen. Omgående tele
graferede prinsessen til præsten 
om at returnere pengene. Den for
bløffede præst rejste med det sam
me til København og fik foretræde 
for prinsessen i »Det gule Palæ«. 
Han blev modtaget med ordene: 
»Jeg ønsker ikke at nogle af de 
efterladte skal foretrækkes ved ud
delingen«. Præsten, som vidste, at 
prinsessen var troende katolik, 
sagde: »Er Deres Kongelige Høj
hed da ikke selv et troende menne
ske?«. Svaret kom omgående: 
»Det er netop, fordi jeg er troen

de, at jeg forlanger retfærdighed. 
Vi er alle kun mennesker«.

Lige efter århundredeskiftet ind
traf den anden ulykke - Julestor
men, som ganske vist ikke krævede 
så mange dødsofre som Harboøre- 
katastrofen, men den gav store 
økonomiske tab for den fattige 
vestjyske fiskerbefolkning. Prin
sessen gik igen i spidsen for »en ny 
skat på os alle«, som hun udtrykte 
det.

Prinsessen kunne ikke lide smi
ger og æresbevisninger. Men hun 
var stolt den dag, hun blev ud
nævnt til æresmedlem af »Fiskeri
foreningen«.

Når velgørende foreninger lave
de basarer for at samle ind, var 
prinsesse Marie altid parat som 
protektrice og som praktisk med
hjælper på selve basardagene.

Værtinde, hustru og mor

Prinsesse Marie og prins Valdemar 
gjorde fra starten »Det gule Palæ« 
til samlingssted for glade, tvangfri 
fester, hvor mennesker fra vidt for
skellige samfundslag deltog. På al
le måder var disse sammenkomster 
noget helt andet end de stive og 
kedelige fester ved kongens hof, 
hvor det altid var militæret og 

landadelen, der dominerede.
I »Det gule Palæ« kom der for

fattere, malere, musikere, sange
re, skuespillere, erhvervsfolk, sø
ens folk fra marinen og handelsflå
den og mange, mange andre.

I prinseparrets gæstebøger fra 
90erne findes navne som malerne 
Peter Mønsted, Otto Bache og 
Vermehren, skuespillerne Olaf 
Poulsen og Emil Poulsen og Peter 
Jerndorff, sangeren Vilh. Herold 
og det nye lovende talent, komike
ren og skuespilleren Frederik 
Jensen.

Ved disse fester var prinsessen 
med sit strålende humør altid det 
samlende midtpunkt.

Prinseparrets 4 sønner Aage, 
Axel, Erik og Viggo samt datteren 
Margrethe fik en forholdsvis fri op
dragelse.

Prins Erik fortalte engang om, 
hvor dejlig en tumleplads »Det gu
le Palæ« var for børnene. Ovenpå 
var der et værelse, hvor man opbe
varede brænde. Brændestykkerne 
blev brugt til kasteskyts - en ikke 
altid ufarlig sport. Legen var selv
følgelig forbudt, men det gjorde 
den endnu mere spændende. Når 
den var allerbedst i gang, kom hus
hovmesteren altid og stoppede 
den.

I sommerhalvåret boede familien altid på Bernstorff Slot i Gentofte. 
Billedet her er fra 1892, da huset var fuld af gæster i forbindelse med 
Valdemars forældres - kong Christian IX’s og dronning Louises- 
guldbryllup. Gentofte kommunes lokalhistoriske arkiv.
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Fra barns ben havde prinsesse Marie elsket at ride. Det kgl. Bibliotek. Det statelige prinsepar på trappen foran slottet. Det kgl. Bibliotek.

En dag sad prinsesse Marie i al
vorlig samtale med nogle herrer i 
sit arbejdsværelse. Pludselig lød 
der et brag ovenpå. Den store lyse
krone dansede. Herrerne så for
skrækket op mod loftet og ventede 
det værste. Prinsessen, som altid 
bevarede roen i enhver situation, 
sagde blot: »Bryd Dem ikke om 
det. Min søn Erik er blot ved at 
læse lektier«.

Man forstår godt, at den øvrige 
kongefamilie talte om »de uartige 
børn fra Det gule Palæ«.

Prins Valdemar og prinsesse 
Marie levede et lykkeligt og har
monisk familieliv. Selvfølgelig blev 
det tit afbrudt af de mange togter, 
som prinsen skulle ud på som offi
cer i marinen. Ofte tog prinsessen 
blot for en enkelt dag til en eller 
anden havn i nærheden af hoved
staden for at besøge sin mand.

Landesorg
da prinsessen døde

De sidste år af sit liv plagedes prin
sessen af en fremadskridende syg
dom, som hun var nødt til at dulme 
med smertestillende medicin.

I året 1909 måtte hun som så 
mange gange før sige farvel til sin 
mand, som skulle på togt til Østen. 
Denne gang var de 3 ældste sønner 
med. Hun var meget rastløs i den
ne tid. »Der er så ensomt i dette 
hus«.

Hun så hverken sin mand eller 
sønnerne mere. Hun følte døden 
nærme sig og slæbte sig op til den 
sengeliggende Margrethe, bøjede 
sig over hende og sagde med sagte 
stemme: »Gud velsigne dig, min 
datter«. Så besvimede hun og kom 
ikke mere til bevidsthed. Dermed 
døde en af de mest udadvendte 

personligheder, der nogen sinde 
har været i det danske kongehus.

Prins Valdemar og sønnerne 
Aage, Axel og Erik modtog i Indi
en besked om prinsesse Maries al
vorlige sygdom. De begyndte 
straks tilbageturen med »Set. Tho
mas«. Men i Colombo lå der tele
gram om dødsfaldet. Selv om de 
hastede videre, var afstandene så 
store dengang, at de først nåede 
København, da bisættelsen havde 
fundet sted. Kisten stod i Holmens 
Kirkes kapel, indtil kapellet i Ros
kilde Domkirke var færdigt.

Først 30 år senere døde prins 
Valdemar og blev begravet i en 
sarkofag ved siden af prinsesse 
Marie. Begge sarkofagerne er af 
grønlandsk marmor - skænket af 
Østasiatisk Kompagni, hvis udvik
ling begge ægtefællerne havde fulgt 
med stor, personlig interesse.
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I den lille have 
i Pileallé...

Det var om aftenen, »de små haver«s idyl trådte klarest frem. 
Så blev petroleumslamperne tændt i det grønne, og der kom 
fyr under de blanke themaskiner. En kop kaffe kostede 15 øre 
og en pilsner efter sigende kun en øre mere.

Helt op i dette århundrede betrag
tedes Frederiksberg som en frede
lig idyl, hvis store og smukke vil
lakvarterer vidnede om københav
nernes forkærlighed for denne by
del, som komponisten Fini Henri- 
ques fader, Wilhelm Henriques, 
der var inspektør for Frederiks- 
bergs fattigvæsen og desuden en 
kendt journalist, allerede i 1866 
priste i sin hyggelige og fornøjelige 
bog om »Frederiksbergske Tilstan
de«: »Naar Træer og Buske om 
Sommeren staae i deres fulde 
Pragt, naar Caprifolier, Roser, 
Viin og andre Espaliertræer slynge 
sig op ad Husenes Mure, da skal 
ingen kunne nægte, at Frederiks
berg endnu paa mange Punkter lig
ne en yndig stor Have, hvis landli
ge Boliger indbyde de Vejfarende 
til at bygge og boe derude«.

Det var derfor heller ikke så 
mærkeligt, at flere og flere køben
havnere foretrak at bo på Frede
riksberg fremfor i en mørk og trist 
lejlighed i den indre by.

Sommeren 1983 fejrede Frede
riksberg 125 års dagen for sin ad
skillelse fra Hvidovre, som byen 
siden landkommunalordningen af 
13/8-1841 havde haft sogneforstan- 
derskab fælles med. Forslaget om 
adskillelsen var blevet fremsat i

Af Steffen Linvald

rigsdagen allerede 1857 og begrun
det med, at Frederiksberg sogn 
havde »endel tilfælles med Kjø- 
benhavn, endel tilfælles med de 
danske Kjøbstæder og endel tilfæl
les med Landet« og derfor var »en 
Mellemting mellem alle 3 Klasser 
af Kommuner, som vi kjendte her i 
Landet«.

Forslaget blev da også positivt 
modtaget, og den 29. december 
1857 vedtoges en »midlertidig Lov 
angaaende Frederiksberg Sogns 
økonomiske Bebyggelse«. Byen 
fik derefter sin egen forfatning, der 
trådte i kraft den 1. juli 1858.

For Frederiksbergs udvikling fik 
dette selvsagt stor betydning og 
indledte så at sige en hel ny epoke i 
byens historie, hvor den i hastigt 
tempo udviklede sig til en køben
havnsk forstad- uden dog at miste 
sin karakter som selvstændig by. 
Heller ikke dens særpræg gik tabt, 
og man erindrede stadig med glæ
de de mange år, kongefamilien om 
sommeren havde boet på slottet, 
som enkedronning Marie Sophie 
Frederikke også efter Frederik 
VI’s død 1839 fortsat havde benyt
tet som sommerbolig til sin død 
1852- til trods for at det ved grund
loven 1849 var blevet statsejendom.

Nye tider og skikke ændrede na

turligvis i årenes løb på mange må
der det daglige livs vaner, men 
Frederiksberg Have og for så vidt 
også Søndermarken var vedbliven
de det traditionsprægede udflugts
mål for søndagsglade, naturelsken
de københavnere, der i tankerne 
sikkert ofte har mindedes Frederik 
VI’s hyggelige færden blandt dem, 
således som H.W. Bissen har frem
stillet ham i sin statue, der 1858 
blev opstillet ved havens indgang 
fra Frederiksberg Allé.

Det var ikke noget helt lille are
al, de kongelige lysthaver omkring 
slottet optog. Foruden Frederiks
berg Have og Søndermarken om
fattede de tillige »Brune Dyreha
ve«, der lå nedenfor bakken øst for 
slottet, hvor senere ridebanen, 
stald- og økonomibygningerne for
uden slottets frugthaver og nogle 
små funktionærbygninger ud til Pi- 
lealléen kom til at ligge. Det var 
disse funktionærboliger, der i 
tidens løb vandt ry som folkelige 
traktørsteder under navnene: Han
sens gamle Familiehave; M.G. Pe
tersens Familiehave og Krøgers 
Have.

I den forbindelse er det ganske 
pudsigt, at den store plæne, der i 
sin tid lå ved ridehanen og stalde
ne, kaldtes »Smørrebrødsplænen«, 
selv om den ingen tilknytning hav
de til nogen af de tre traktørsteder. 
Dens navn skyldtes blot, at køben
havnerne som oftest nød deres 
medbragte smørrebrød på den. 
Den grænsede op til de omtalte 
frugthaver, hvor nu bl.a. Køben
havns Boldklubs tennisbaner og 
Haveselskabets medlemshaver er 
beliggende.

Wilhelm Henriques fortæller i 
sin tidligere omtalte bog, at om
kring midten af forrige århundrede 
fandtes der i Pilealléen af bygnin
ger foruden de nævnte små funkti
onærboliger kun præstegården, 
skolen og et par villaer: »Alt det 
øvrige - siger han - henlaa dels til 
Haver, dels og hovedsagelig som
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Smørrebrødsplæncn i Frederiksberg Have pinsemorgen, tegnet af P. C. Klæstrup. 
Illustreret Tidende 1868.

Marker, og man befandt sig i Or
dets sande Forstand på Landet. .

Men Frederiksberg var jo ikke 
blot en landlig idyl, den var også et 
søgt forlystelseskvarter, i hvilket 
de tre små haver oprindelig kun 
spillede en såre beskeden rolle. De 
største og mest kendte forlystelses
etablissementer lå i Frederiksberg 
Allé, og til de mest populære hørte 
St. Thomas ved Den lille Runddel, 
det af Tivolis grundlægger Georg 
Carstensen oprettede Alhambra, 
som dog kun eksisterede i få år fra 
1857 til 1870; Alléenberg og Som
merlyst, hvis hovedbygning er det 
nuværende Aveny Teater.

1 Allégade lå Lars Mathiesens 
berømte traktørsted, der senere 
indgik i Lorry, og på den modsatte 
side af gaden den kendte re
staurant, Allégade 10 - for blot at 
nævne nogle enkelte. Til dem slut
tede sig for så vidt Slotskroen på 

hjørnet af Pileallé og Vesterbroga
de, der i 1834 og endnu helt op i 
dette århundrede i lighed med an
dre større kroer i omegnen bestod 
af »et grundmuret Stuehus, 2 Eta
ger højt, og tre Udhuse, opførte af 
Mur- og Bindingsværk og een Eta
ge høje«, og »de små haver« på 
den modsatte side af Pilealleen.

I sin smukke bog om »Vandrin
ger i Frederiksberg Have« skriver 
Ebbe Sadolin, at »de små haver« i 
Pileallé jo ikke rent geografisk 
hørte med til Frederiksberg Have. 
»Men i historisk forstand - tilføjer 
han - er der den nøje sammen
hæng, at det var gamle slotsvægte
re eller deres enker, der i sin tid fik 
lov til at supplere den magre pensi
on med at skaffe sig lidt indtægter 
fra små traktørsteder ved slotsbak
kens fod. Og det indskrænkede sig 
som regel til »vand paa maskine«, 
og det varme vand fra de store de

korative messingmaskiner kunne 
så både bruges til te, kaffe eller 
stærkere sager som romtoddyer.

Men i tidens løb - slutter Sadolin 
- blev det også til bryggeriernes 
læskende drikke, og ikke mindst, 
da der blev tradition for at indlede 
sommersæsonen og fejre pinse
morgen med at se »solen danse« 
over Københavns tårne. Dette fo
regik jo på toppen af Frederiks
berg Bakke foran slottet, hvorfra 
der var og stadig er en stålende 
udsigt ind over byen.

At se »solen danse« pinsemor
gen var en ældgammel tradition, 
og det fortælles, at det tidligere ik
ke var ualmindeligt, at der i »Pu
sterørerne« i løbet af dagen blev 
konsumeret 10.000 kopper kaf
fe. ... »Der var en valfart af folk, 
der kom med eller uden barnevog
ne og med eller uden den bekendte 
lille streg på«, fortælles det.
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Men det var om aftenen, at »de 
små haver«s idyller trådte klarest 
frem, som en dansk-amerikaner 
engang gav udtryk for i et brev, 
hvori han skrev, at han længtes 
»efter at gense de smaa Idyller 
med Petroleumslamper med Skær
me af alle Farver, der som Blom
ster sprang ud om Aftenen mellem 
det grønne«. Og han mindedes den 
hollandske maler Jan Steens »fro
digt- hyggelige Kro-Interiører, de 
aabne Døre, den brede Skænk, det 
blanke Kobbertøj...«.

Omtrent de samme tanker synes 
forfatteren Sophus Bauditz at have 
gjort sig. I sin bog »Omkring Il
den« fra 1908 taler han om »de små 
haver«, som han mente kunne bli
ve en glimrende dekoration for en 
vaudeville af Heiberg, og han følte 
sig charmeret af haven med pæle
bordene, themaskinerne og hyl
derne med æbleskivepander og 
kasseroller. »Mere nøgterne Men
nesker - mener han imidlertid - 
vilde maaske kalde Køkkenet et 
gammelt hollandsk Interiør og føle 
sig mindet om et af Teniers Bil
leder. ..«.

»De små haver« blev ikke benyt
tet til dekoration for Heibergs 
vaudeviller, men derimod fattede 
den senere så navnkundige teater
direktør Thorvald Larsen som gan
ske ung den plan at opføre en far
ce, kaldet »Hædersgæsten«. Opfø
relsen fandt sted i august 1916 og 
gjorde vældig lykke, og den følgen
de sommer fortsatte man med Ho
strups »Familietvist« eller »Det 
mærkværdige år«.

I haverne er der også blevet ind
spillet film- bl.a. brugte den ældre 
Lau Lauritzen dem som baggrund 
for nogle af sine film om Fyrtårnet 
og Bivognen.

De tre små haver, som ikke læn
gere er så små endda, har bevaret 
deres navne- og med rette. For 
gennem lange tider var det de sam
me slægter, som ejede dem. Det 
gælder den ældste af dem: Hansens 

Familiehave i nr. 10, der stammer 
fra begyndelsen af 1850erne, men 
også de to andre: M.G. Petersens 
Familiehave, der er fra 1858, og 
som har adressen Pileallé 16, og 
den sidste Krøgers Have i nr. 18, 
som er den yngste fra 1864.

Traktør M. Hansen var den 
første i Hansens gamle Familieha
ve, og hans søn, der overtog den 
efter ham, betalte i 1880 kun 24 kr. 
i årlig afgift, der indbetaltes til fi- 
nanshovedkassen med halvdelen 
hver april og hver oktober. I 1914 
var beløbet dog steget til 80 kr.

I traktør M.G. Petersens kon
trakt fra 1858 stod der, at han fik 
stedet »med tilhørende Have samt 
de i samme værende Brændselshu
se og Træer« for 60 rigsdaler om 
året.

Serveringen har sikkert de første 
årtier været meget primitiv, og gæ
sterne har selv måttet hente deres 
bestillinger, som ganske givet er 
blevet rakt ud til dem gennem en 
åbenstående halvdør eller et vin
due. Priserne var naturligvis også 
derefter, og endnu i begyndelsen 
af dette århundrede skal en kop 
kaffe kun have kostet 15 øre og en 
pilsner efter sigende kun en øre 
mere. Og det fortælles også, at en 
maskine med kogt vand til tolv 
personer kun kostede 1,25 kr., »og 
saa var der endda Vand nok til 
Herrernes Aftentoddyer oven i 
Købet«.

Selv om det jo i dag er ganske 
anderledes høje priser, vi regner 
med, er de dog stadig i »de små 
haver« overkommelige for den al
mindelige borger, der som forti
dens københavnere nærer den 
samme kærlighed til deres idyl og 
atmosfære. Edith Rode skrev i sin 
tid, at lå »de små haver« i Paris, 
ville de hurtigt blive valfartssted 
for beaumonden og turisterne. 
»Idylen ville blive mondæn«, ud
talte hun.

Det ville være unaturligt, hvis 
man ikke ved en omtale af »de små 

haver« i Pileallé også nævnte den i 
1934 nedrevne Korups Have i Søn
dermarkens skovbryn ved Valby 
Langgade, for også den var egent
lig en gammel slotsbetjentbolig, 
som i 1852 tilligemed det stykke af 
Søndermarken, hvor huset lå, blev 
solgt til enkedronning Marie So
phie Frederikkes løber, Jens Ras
mussen Korup, der skabte dets be
rømmelse som traktørsted. Om ha
ven har en datter af ham senere 
fortalt, at »den laa lige ud til Lan
devejen og her i et Hjørne var der 
et stort Lysthus, hvor mange af 
Datidens store Mænd og Kvinder 
har siddet«. Hun nævner Chr. 
Winther og skuespillerinderne Jo
hanne Luise Heiberg og Julie 
Sødring.

I modsætning til »Korups Have« 
synes der ikke at have været trak
tørsteder i de såkaldte »Snap-op« 
huse, der oprindelig også havde 
været funktionærhuse, og som ind
til omkring 1890 lå på hjørnet af 
Pileallé og Valby Langgade.

Til slut skal blot nævnes, at 
blandt dem, der har prist »de små 
haver« er Axel Andreasen. Han 
har skrevet en meget fornøjelig vi
se om dem, som under titlen: »I 
den lille have i Pile Allé« gjorde 
stor lykke, da den første gang blev 
sunget på det forlængst nedlagte 
Casino Teater i Amaliegade i et 
stykke, der hed »Miss Danmark«. 
For at skabe den rette atmosfære 
om forestillingen havde man lånt 
både kobbertøj og møbler fra 
M.G. Petersens Familiehave:

I en have med huse små og lave,
vi en aften i den lyse maj 
mellem gynger og folk i glade klynger 
mødtes første gang på livets vej.
I den lille have i Pileallé 
sad vi i et lysthus og drak en kop the. 
Vi sang duet, mens myggesværmen 
dansed ballet på lampeskærmen. 
Vore læber mødtes i ny og næ, 
og fra det gamle pæretræ 
blomsterne drysscd på bordet som sne- 
i den lille have i Pileallé....
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