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Opdeling af Værkets 11 bind
De enkelte binds indhold i
sammendrag, svarende til kortet.

1 Københavns Slot -  Første, andet og tredie Chri
stiansborg -  Thorvaldsens Museum -  Centralad

ministrationen -  Slotsholmsgade -  Det kgl. Bibliotek -  
Børsen -  Privatbanken -  Christians Brygge.

2 C l Gammelholm Værft -  Botanisk Have -  
C harlo ttenborg-Det kgl. T ea ter-G am 

melholms bebyggelse 1862-70 — Frederiksholms tilbli
velse -  Prinsens Palæ og Frederiksholms gader.

3 Østergade -  Bremerholm -  Nicolaj-kvarteret -  
Højbro -  Amagertorv -  Vimmelskaftet -  Nygade 

-  Gammel- og Nytorv -  Frederiksberggade -  Ved 
Stranden -  De stille gader.

4 Ny Østergade -  Kristen Bernikowsgade-Christi
an 9.’s gade -  Gammelmønt -  Vognmagergade -  

Åbenrå -  Landemærket -  Pilestræde -  Købmagergade 
— Gråbrødretorv -  Latinerkvarteret -  Nørregade.

3 Kongens Nytorv -  Gothersgade -  Ny-København 
anlægges. Rosenborg Slot og Have, Adelgade -  

Borgergade og saneringen, Kronprinsessegade -  Sølv
gade -  Rigensgade -  Dronningens Tværgade -  Store 
Kongensgade -  Nyboder -  Grønningen.

6 Nyhavn -  Strandstræderne -  Bredgade -  Frede- 
rikskirken -  Skt. Annæ Plads -  Amaliegade -  

Amalienborg -  Kvæsthusgade -  Ny Toldbodgade -  
Nye havnefront -  Esplanaden -  Toldboden.

7 Chr.havns tilblivelse — Knippelsbro — Strandgade 
— Torvegade — Chr.havns Torv — Kanalgaderne — 
Dronningensgade -  Prinsessegade -  Frelsers Kirke -  

Christiania -  Langebrogadekvarteret -  Langebro -  
Chr.havns Vold.

8 Holmen og Orlogsværftet -  Flådens Leje -  Ny
holm -  Quintus og øvrige Bastioner -  Christians

holm og Arsenaløen -  Langøen, Frederiksholm og 
Dokøen -  Margretheholm.

9 Vestervold — Vesterport — De første udbrydere — 
Volden sløjfes — Vesterbros passage — Vestervold- 
gade -  Tivoli -  Banegårdene -  H.C. Andersens Boule

vard -  Gyldenløvesgade -  Banegårdsterrænets bebyg
gelse.

1 O  Nørreport og Nørrevold -  Nørrevold sløjfes -  
Ikz Nørrevoldgade -  Ørstedsparken -  Israels 
Plads -  Nørre Farimagsgade -  Nørresøgade -  Øster
port Østervold sløjfes -  Østervoldgade -  Botanisk 
Have — Østre Anlæg — Stockholmsgade — Østersøgade 
-  Østbanegade -  Kastellet -  Langelinie.

U Historisk oversigtsbind. Byens vækst, krige, 
brande, gadenavne samt tidstavler. Endvidere 

Litteraturfortegnelse til de enkelte områder — Topogra
fisk register -  Personregister -  Kunstnerregister.
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Næste side:
Vignet af Mette Hertz, med tre af de fem borge og slotte på Slotspladsen i rigtige størrelsesforhold. Nær
mest Absalons Borg, i midten Københavns Slot, og endelig det nuværende Christiansborg, der er opført på 
samme fundamenter som både det første og det andet Christiansborg. Side 9: Her har Mette Hertz tegnet 
Kjøbenhavns Slot set fra Slotspladsen omkring 1720rne. -  Fra »Udgravningerne under Christiansborg«.



Forord

Tidligere udgaver
Det er tredje gang i dette århundrede, at et 
topografisk værk under titlen København Før og 
Nu udsendes, og redaktionen står naturligvis i 
gæld til de tidligere værker af samme karak
ter.

Fra 1915-22 udsendte grosserer Frands J. 
Zachariae sin udformning af ideen, som han 
blot kaldte Før og Nu. Det udkom i hæfter, 
trykt på fortrinligt papir og senere samlet i 9 
bind. Hans illustrationer var store og præsen
table, men han bragte altid sit stof i den til
fældige rækkefølge, han -  som pioner -  havde 
fundet det i private og offentlige samlinger. 
Der var også sjældent sammenhæng mellem 
hans illustrationer og den ledsagende tekst.

Zachariae er biograferet i Dansk Biografisk 
Leksikon for sin indsats, som vil huskes længe
re end hans store konfektionsskrædderi på 
Kultorvet (der dog naturligvis er gengivet i 
bind 4). Han var den første, der henledte op
mærksomheden på Københavns store, topo
grafiske billedskat, der illustrerer hovedsta
dens udvikling, og han var den første, der -  
ofte med dyb indignation -  kunne sætte Før og 
Afa-billeder op mod hinanden for at påvise

myndigheders eller privatpersoners overgreb 
og vandalisme.

Da Zachariaes Før og Nu for længst var ble
vet en bibliofil sjældenhed, udsendte Hassings 
Forlag i 1947-51 en 6-binds udgave i foliofor
mat. Den fik titlen København Før og Nu. Den 
drivende kraft i dette værk var Mogens Lebech, 
som mødte med en udformning, der var langt 
bedre opdelt end Zachariaes, men ikke så 
smukt trykt. Hassing nåede længere uden for 
voldene end Zachariae, og spændte -  om end 
lidt letbenet -  tillige over Frederiksberg og 
forstæderne. Heller ikke i Hassing-udgaven 
fulgtes tekst og billeder ad, og opdelingen af 
områderne virkede undertiden vanskelig at 
holde rede på.

Det foreliggende værk
Det er troen på, at en tredje og helt ny ud
formning af Zachariaes idé kan have mulig
hed for at drage fordel af sine forgængeres 
fortrin og mangler, der har faet undertegnede 
til at engagere sig i det foreliggende værk, 
som fremkommer under den yderligere ud
byggede titel København før og nu -  og aldrig. 
Den sidste, kokette tilføjelse indicerer, at vær
ket nu også gengiver talrige projekter og kon-
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kurrenceforslag, der aldrig blev gennemført. 
Det er ofte lige så opløftende at se, hvad vi 
slap for, som hvad vi fik! I øvrigt har det nye 
værk samme sigte som de tidligere; nemlig at 
oplyse og underholde læseren. Det bliver dog til
lige et praktisk opslagsværk, når registerbin
det fremkommer.

Værkets omfang
Den nye udgave omfatter 11 bind, som ud
sendes 1987-90. Bind 1-10 bringeren syste
matisk beskrivelse af området inden for vol
dene og søerne, mens det 11. bind vil indehol
de historiske oversigter, litteratur-fortegnelse 
og diverse registre.

Området
Den nye udgave holder sig inden for voldene 
og søerne, men behandler dette område langt 
grundigere, end det tidligere er blevet. Til 
gengæld har man givet afkald på at behandle 
forstæderne Vesterbro, Nørrebro, Østerbro og 
Frederiksberg, som må gemmes til en mulig 
fortsættelse af værket.

De nævnte tidligere værker har altid lagt så 
stor vægt på begrebet før og nu, at de helt for
sømte behandlingen af områder, der ingen 
ændringer frembød. Det gælder navnlig de 
store beboelsesområder langs Stockholmsga- 
de og det gamle Glacis-kvarter ved Østerport 
station.

For at den nye udgave kan virke som en 
moderne Vitruvius, er sådanne områder også 
beskrevet indgående i denne nye udformning 
af værket.

Byens vækst
København begyndte som en landsby uden 
for Absalons Borg. Selv om værkets område 
kun når ud til voldene og søerne, ligger der en 
vældig udviklingshistorie gemt inden for dette 
areal: Christian 4. skabte Christianshavn (bind 
7) og Ny-København (bind 5). Frederik 3. skab
te Frederiksholm (bind 2) og Kastellet (bind 10). 
Christian 5. skabte Kongens Nytorv og Nyhavn 
(bind 5-6) og det sydlige Christianshavn, som 
muliggjorde Langebro (bind 7). Frederik 5. 
skabte Frederiksstaden (bind 6). Efter voldenes 
fald 1873-1913 fordobledes byens areal ved 
inddragelsen af voldområderne og stræknin
gen ud til søerne. Disse store områder er be

handlet i bind 9 og 10. Den seneste mere be
tydelige landvinding gjaldt opfyldningen af 
Kalveboderne i 1800-tallets slutning, så at Ry- 
sensteen-kvarteret opstod (bind 9). Alle disse 
landvindinger er illustreret med kort, der vi
ser udviklingen.

Medarbejderstabens
arbejdsområde
Den foreliggende udgave er for samtlige binds 
vedkommende tilrettelagt af hovedredaktø
ren, der tillige har forestået billedvalget, 
udarbejdet billedteksterne og værkets lay-out.

Derimod er hvert binds tekst-afsnit skrevet 
af en individuel forfatter, der er specialist på 
bindets område, og hvis navn fremgår af bin
dets titelblad. Dertil kommer fotograferne og 
korttegnerne, som er omtalt i afsnittet om bil
ledstoffet.

Arkitekternes rolle
Det foreliggende værk har søgt at gøre mere 
ud af de vigtigste arkitekter, end de tidligere 
nævnte værker gjorde. Det er jo faktisk arki
tekterne, der har formet byen. Derfor præsen
teres de med deres data og så vidt muligt de
res portrætter, samt henvisning til deres vig
tigste bygningers placering i hvert enkelt 
bind, således at man far et praktisk signale
ment af deres indsats.

Andre arkitekter, der kun har bidraget med 
enkelte bygninger, er ikke biograferet, men er 
nævnt i billedteksterne. Der bringes i alt næ
sten 200 signalementer på mænd og kvinder. 
De omfatter bygmestre fra 16- og 1700-tallet 
og arkitekter fra 18- og 1900-tallet. Alle er 
udarbejdet af professor Tobias Faber. Det må 
dog tilføjes, at hovedparten af bygningerne i 
en storby altid er anonyme og fortjener at 
være det! Men de tusinde bedste eller interes
santeste bygningsværker fra både i dag og i 
går er til gengæld altid værd at fremhæve. 
Hvert arkitektsignalement er anbragt ved et 
arbejde af den pågældende, fortrinsvis ved 
hans hovedværk.

Københavnske nøglefigurer 
Udover de 200 arkitekter bringer værket 175 
portrætter af københavnske nøglefigurer, der 
er lige så jævnt fordelt i de enkelte bind som 
arkitekterne. Det drejer sig om personer, der
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har lagt navn til deres ejendomme eller to
pografiske områder. F.eks. Moltkes Palæ, 
Erichsens Palæ, Baron Boltens Gård, Admiral 
Gieddes Gård, Hagemanns Kollegium, Jorcks Pas
sage, Hauser Plads, Hirschsprungs Samling m.v. 
Dertil kommer personer, der har præget by
billedet som mæcener, I.C. Jacobsen, Carl Ja
cobsen, C.F. Tietgen og Mærsk Mc-Kinney Møller. 
Endvidere store købmænd og forretningsfolk, 
der har præget byens handelsliv i over 100 år, 
Wessel & Vett, A .C. Ilium og A .C. Bang m.fl.

Såvel arkitektnavne som navne på nøglefi
gurerne er anført i indholdsfortegnelsen for
rest i hvert enkelt bind.

Billedstoffet
Det topografiske billedmateriale, der med 
sine 7.000 illustrationer vil blive det tættest il
lustrerede værk, der nogen sinde er udsendt i 
Danmark, består af malerier, akvareller, teg
ninger, træsnit, kobberstik, litografier og foto
grafier samt rekonstruktioner, spænder -  i by
ens ældste områder -  over 400 år. Dog er 
1600-tals illustrationer forholdsvis sjældne, 
for først fra midten af 1700-tallet bliver billed
skatten righoldig. Thurahs Vitruvius og malerne 
Rach & Eegberg giver os i forbindelse med Pon- 
toppidans danske Atlas det første rige udbud af 
malerier og kobberstik, og derefter vokser 
mængden af topografisk materiale stærkt, for 
til sidst -  i fotografiets tidsalder -  at blive næ
sten uoverskuelig stort. Særlige roller er til
delt H.G.F. Holm (i værket overalt kaldet Fat- 
tig-Holm, som var det navn, samtiden gav 
ham). Han tegnede 1820-50 mange kendte 
københavnske gader og pladser. Endvidere 
J.L. Ridter, der 50 år senere fulgte Holms linie 
op med en lidt mere bastant streg. I øvrigt 
bringer bind 11 et selvstændigt kunstnerregi
ster.

Som et særligt indslag i illustrationsmateri
alet er der anvendt opstalter, dvs. akademi-ele
vers tegninger af hele gader med opmål te 
huse. De bringes, hvad enten det drejer sig 
om endnu eksisterende bygninger, f.eks. i Ny
havn, Strandgade eller Amaliegade, eller om 
forsvundne bygninger, f.eks. i Vognmagerga- 
de, en del af Pilestræde eller hele det gamle 
Borgergade-kvarter.

Det er altid fristende i et topografisk værk 
at søge inddraget billeder af både gadeliv og

interiører fra de viste huse. En sådan ekstra
vagance tillader pladsen dog kun i beskedent 
omfafng. Fra offentlige bygninger og museer 
bringer værket således en del interiører, men 
fra private hjem kun enkelte. En undtagelse 
er dog Amalienborg-palæerne, hvor redaktio
nen har søgt at skildre de kongelige hjem gen
nem otte generationer.

Hvad gadeliv angår, er der kun medtaget 
billeder, der samtidig er af topografisk inter
esse.

Zachariae elskede den kontante sammen
ligninger og nu -  to billeder over for hinan
den -  værsgo’ - . Det er unægtelig også en fri
stende konfrontation, som derfor også er an
vendt i den foreliggende udgave. Men når en 
gade eller plads er mere end 300 år gammel, 
er der ikke kun tale om før og nu. I mange til
fælde kan udviklingen vises i flere, vigtige 
trin, som nok er værd at følge, men som kræ
ver flere billeder end lige et enkelt par.

Billedredaktionens kilder
Det nye værk er i endnu højere grad end de 
tidligere et billedværk. 2/3 af indholdets 4.600 
sider er beslaglagt af de i alt ca. 7.000 illustra
tioner, og talrige af de anvendte billeder har 
ikke været bragt i de nævnte tidligere værker. 
Samtlige kilder, der har haft noget at byde 
på, har velvilligt stillet sig til rådighed.

Her er de vigtigste institutioner, som vær
kets redaktør står i gæld til:

Københavns Bymuseums Billedsamling 
Det kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling 
Nationalmuseets Billedsamling 
Statens Museum for Kunst
Den kgl. Kobberstiksamling
Kunstakademiets Bibliotek
Rigsarkivet
Hærens Arkiv
Det nationalhistoriske Museum på Frede

riksborg
Teatermuseets Billedarkiv
Stadsingeniørens Billedarkiv
Stadsarkitektens Billedarkiv
Stadsgartnerens kontor
Inspektoratet for de offentlige Lysthaver 
Overgartnerens Arkiv i Botanisk Have 
Rådhusarkivet på Københavns Rådhus 
Havnevæsenets Billedarkiv
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Folketingets Billedarkiv
Øregårdmuseets Billedsamling
Toldmuseets Billedsamling
Kunstindustrimuseets Bibliotek
Medicinsk-historisk Museums Billedsamling 
Orlogsmuseets Billedsamling 
Fredningsstyrelsens Billedarkiv 
Københavns Rådhus’ Bibliotek 
Berlingske Tidendes Billedarkiv 
Politikens Billedarkiv 
Gyldendals Billedarkiv

Endvidere må anføres god, konkret hjælp fra 
en række andre museer og implicerede insti
tutioner: Rosenborg, Thorvaldsens Museum, Han
dels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Nyboder Min
destuer, Grosserer-Societetet, Den Danske Bank, 
Handelsbanken og Privatbanken, Gutenberghus, 
B&W, Magasin du Nord og Ilium.

En ganske særlig rolle i redaktionen har 
akademiingeniør Jens Simonsen spillet som fast 
ankermand ved fremskaffelse af »aldrig-pro- 
jekter« og tillige afen mængde andet, vanske
ligt tilgængeligt kildemateriale til brug for 
både illustrationer og tekst. Samtlige medar
bejdere skylder ham stor tak.

Med Bymuseet, som har været værkets vig
tigste billedkilde, er der truffet den særlige af
tale, at forlaget efter værkets afslutning over
drager dette museum alt sit billedmateriale, 
herunder også arkiverne fra både Zachariaes 
og Hassings udgaver, som forlaget havde sik
ret sig før redaktionens start.

Fotografer
Mange af de nutidige fotografier er taget spe
cielt til værket af fotograferne Hans Jørgen Ør
slev og John Jedbo, men også Inga Aistrup og El
len Thoby har bidraget med nyere billeder. De 
fleste ældre fotografier, der er over 30 år gam
le, er hentet fra museerne.

Men når det drejer sig om halvgamle foto
grafier, der endnu er beskyttet af fotografilo
vens bestemmelser, har det ofte været vanske
ligt at opspore fotografens navn. Skulle nogen 
fotografs rettigheder således utilsigtet være 
krænket, vil de blive honoreret ved henven
delse til forlaget.

Kortmaterialet
Hvert bind indledes med kort over bindets

område, normalt vist i to kort: ét tegnet efter 
stadskonduktør Chr. Geddes Københavns
kort 1757 og ét tilsvarende fra vore dage.

I bind 9 og 10, der omhandler voldenes 
sløjfning, er der dog tale om kort fra 1858 (by
portenes fald), sammenlignet med kort fra 
vore dage. I enkelte af de største bind, som 
bind 3 og 4 om Gammel-København, er der 
anvendt flere sektionskort over området. Der
udover er der indsat ca. 100 specialkort rundt 
om i værket, hvor større og mindre ændringer 
gør kort påkrævet for at lette forståelsen.

Kortmaterialet er i hvert bind specificeret 
selvstændigt i indholdsfortegnelsen for at lette 
adgangen til kortstøtte under læsningen.

Samtlige oversigtskort og specialkort er 
udarbejdet aï Arne Gaam Bak, og efter hans 
død 1987 er de sidste kort tegnet af Jesper Pe
dersen.

Topografi kontra kronologi 
Det er et godt topografisk princip, at værket 
bevæger sig fra ét område til naboområdet, så 
at man næsten kan følge forfatteren til fods.

Men en gang imellem rejser naturlige krav 
om en rimelig kronologi visse problemer. Man 
kan da ikke på Nyhavns pæne side beskrive 
Charlottenborgs udstillingsbygning fra 
1880erne, før man har omtalt det 200 år ældre 
Charlottenborg. Og man kan da heller ikke 
indvie Nyrops Rådhus fra 1905, før man har 
anlagt hele Vesterbros passage i 1860erne og 
holdt industriudstilling på den senere Råd
husplads i 1872. Sådanne problemer er i 
hvert enkelt tilfælde løst pragmatisk under 
hensyn til almindelig logik og praktisk, sund 
fornuft.

En topografisk-logisk opdeling har dog 
også andre indbyggede problemer. Gader, 
der skiller to bind, bør naturligvis behandles 
samlet i det ene bind. Strøget, som skiller 
bind 3 og bind 4, er således samlet behandlet 
i bind 3 -  simpelt hen fordi der er bedst plads 
i dette bind. Kongens Nytorv er henlagt til 
bind 5, men alligevel er området fra hjørnet af 
Nyhavns pæne side og sydsiden af Holmens 
Kanal behandlet i bind 2, fordi det er en del 
af Gammelholm, hvis historie bliver usam
menhængende, hvis Charlottenborg og Det 
kgl. Teater ikke behandles her.

Gadehjørner er altid et problem, fordi byg-
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ninger almindeligvis kun kan omtales eller af- 
bildes én gang. Værket følger normalt den 
fremgangsmåde at gengive sådanne bygnin
ger på den vigtigste af de involverede gader.

På værkets sektionskort er der ofte anført 
gadenumre. Visse vigtige gader har ligefrem 
selvstændige små kort med gadenumre. Ga
der som f.eks. Østergade, Amagertorv og 
Vimmelskaftet samt Bredgade og Amaliega- 
de har ikke alene nummerangivelse, men ga
dernes bebyggelse er illustreret og beskrevet 
med lige og ulige gadenumre hver for sig, og 
dette er yderligere angivet i kolumnetitlen.

Hurtig orientering
Den vanskelighed, som brugere af de ældre 
nævnte værker led under med hensyn til over
blik og orientering, er søgt modvirket på føl
gende fire måder:
1. Overskueligt oversigtskort i farver, trykt 

på for- og bagsatspapiret i samtlige bind.
2. Udførlige indholdsfortegnelser foran i 

hvert enkelt bind.
3. Levende kolumnetitler på hver eneste side.
4. Fælles stedregister, personregister og 

kunstnerregister til hele værket samlet i 
bind 11.

I øvrigt har det fra starten været et fast, re
daktionelt princip, at illustrationer med bil
ledtekster og den tilhørende tekst skal følges 
ad i videst mulig omfang.

Kritik af byens arkitektur
Redaktion og medarbejdere ved den forelig

gende udgave af Før og Nu har formentlig i 
mindre grad end sine forgængere uddelt ris og 
ros for byens arkitektoniske udvikling. Dels er 
bedømmelsen af de forskellige epoker udsat 
for stadige revisioner, og dels skal læseren 
også have lov i fred og ro at danne sig sin egen 
mening. Den tolerante holdning har dog ikke 
helt udelukket et hjertesuk nu og da. Det gæl
der både forfatterne og billedtekstredaktio
nen.

Tak til mange
Forfatterne, redaktionen og forlag skylder 
ikke blot stor tak til alle de medvirkende leve
randører af illustrationsmateriale, men ligele
des varm tak til de fonds, som har muliggjort 
søsætningen af et så stort specialværk i en pe
riode, hvor kun fa vover at gå i gang med så 
store opgaver.

Det gælder således Konsul George Jorcks 
Fond, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat 
samt Brandt Brandtved Fonden.

De nævnte fonds har muliggjort at udsende 
værket til en pris -  omfanget taget i betragt
ning -  der stadig må anses for rimelig. Det 
ydede tilskud har simpelt hen muliggjort at 
gøre det samlede værk 800 sider større end 
kalkulen tillader. Det er derfor, værket har 
kunnet bringe så meget billedstof, der ikke 
tidligere har været anvendt. Uden denne 
hjælp kunne opgaven ikke være løst i det valg
te omfang.

København i august 1987
Bo Bramsen
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Dette primitive tyske træsnit fra 1536 er det tidligste billede, der eksi
sterer af København. Det søger at vise situationen under Grevefejden. 
København var under belejring til lands, mens Peder Skrams flåde 
krydsede i sundet. Ingen detaljer synes genkendelige. -  Hamelmanns 
oldenborgske Krønike.
Næste side:
Anonym vignet fra omkring 1600 af farvandet foran Slotsholmen, kal
det Havfruegrunden. Derfor de tre musicerende havfruer. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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SLO T S H O L M E N

Københavns vartegn i havnelø
bet mellem Tøjhushavnen og 
Christianshavn. Denne dekora
tive sandstenssøjle med Leda og 
Svanen var rejst af Christian 4. 
og stod på sin plads i over 150 
år, indtil den i 1798 fjernedes i 
forbindelse med en opmudring 
af havneløbet.
Skipperlaugets formand ønske
de den bevaret, men Havne
kommissionen ville have den 
fjernet og betragtede dens beva
relse som ligegyldig. Den siges 
at have stået i en murermesters 
private have på Frederiksberg 
indtil 1822, men siden har den 
været forsvundet. Den ses på 
alle 1700-tals stik af byens in
derhavn. -  Thurahs Vitruvius 
1746.
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Absalons Borg på den senere 
Slotsholm
Havnen kom først. En lille by havde måske en anløbsbro 
i læ af nogle små holme. Set fra havnen synede de ikke af 
meget. Kun centimeter hævede de sig over vandspejlet. 
Hen over dem bølgende en skov af rør, som svajede i vin
den. Om efteråret var holmene blå af strandasters.

Byen og havnen lå udsat for fjender. Da Absalon i 
1167 kastede et blik ud over det grunde vand, må han 
have set mulighederne for at forsvare byen fra den flade 
holm. En borg lod sig forsvare bag vold og grav eller i en 
sump, men også på en holm.

Han byggede borg ved havn, som det siges. I mange 
hundrede år anede man ikke, hvordan borgen havde set 
ud, fjenden havde revet den ned til grunden, og nyt var 
bygget ovenpå i mange lag. Først da det nuværende 
Christiansborg skulle opføres, fandtes resterne. Demo
kratiets borg skulle have et tårn med tre kroner, den ene 
over den anden, en forbavsende anakronisme. Det gav 
anledning til, at man gravede et ekstraordinært dybt hul, 
så man kom ned under fundamenterne til alle de foregå
ende slotte. På den måde fik man 740 år efter, at Absa
lons Borg opførtes, på ny syn for sagn.

Holmen, som blev til Slotsholmen, var oprindelig kun en 
tredjedel af, hvad den er nu. Den strakte sig fra Holmens 
Bro til Højbro, herfra ind under Slotskirken i næsten lige 
linie til et sted under Staldmestergården og derfra tilba
ge til Holmens Bro. Vest for lå et par små øer med det li
det flatterende navn Skamholmene, som efterhånden tillige 
med mange opfyldninger kom til at udgøre den nuværen
de Slotsholm.

Borgen, Absalon rejste 1167, har nok været kredsrund. 
Piloteringen til Christian 6.s slot har dog for stedse hin
dret, at man kan vide det med absolut sikkerhed. Hvor
om alting er, de rester, der blev fundet i 1907 i den nuvæ
rende Slotsgård og på Slotspladsen, er krumme. En 
krum mur, otte skifter høj, af smukt tildannede kridtsten, 
er det mest synlige af borgen. Hvor høj muren har været 
ved ingen, men ikke højere, end at i alle tilfælde ét eller 
måske flere af borgens tårne har raget et betydeligt styk
ke op over den.

Inden for ringmuren har der været huse til beboelse og 
økonomi. Mod vest er fundet rester af tre munkestenshu
se, men hvorvidt de har hørt til det oprindelige anlæg er 
uvist. Mod øst findes rester af en væltet mur, måske re-

ABSALONS BORG

Absalon (ca. 1121-1201). Bi
skop. Han var født i Fjenneslev 
på Hvideslægtens gamle slægts
gård, der lå lige ved siden af den 
nuværende kirke. Han var født 
med en guldske i munden, idet 
faderen, Asser Rig, tilhørte en af 
landets mægtigste slægter.
Da han ikke var ældste søn, blev 
han sat til at studere, så han 
kunne blive gejstlig. Derfor rej
ste han til Paris for at lære teolo
gi og filosofi. Da han kom hjem, 
formentlig i 1156, blev han 
straks indblandet i striden mel
lem Svend, Knud og Valdemar. 
Han var sejrherren Valdemars 
mand, så snart belønnedes han 
med bispeembedet i Roskilde. 
Absalon er bedst kendt som felt
herre. I den almindelige be
vidsthed står han som vender
nes besejrer fremfor nogen, 
uden at man dog skal forestille 
sig, at han selv slog dem for 
panden. Som et led i rigets for
svar mod angribere fra syd op
førte han i 1167 borgen på Slots
holmen uden for København. 
Efter kong Valdemars død i 
1182 var Absalon i praksis lan
dets leder i en halv snes år. Til 
sidst blev han ærkebiskop i 
Lund, men han havde forbe
holdt sig Københavns Borg på 
livstid. I påsken 1201 døde han i 
Sorø, hvor han også begravedes.
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SLO T S H O L M E N

Ved Københavns 800-års jubi
læum i 1967 udsendte Postvæse
net en serie, hvori også Absa
lons Borg indgik.

Konturerne af Absalons Borg, 
Københavns Slot samt vore da
ges Christiansborg Slot, sådan 
som udgravninger 1906-22 un
der Christiansborg har klarlagt 
deres indbyrdes placering. -  
Tegning af Mette Hertz 1980.

ster af Absalons »palatium«, det hus han må have bebo
et. Rester af fint tildannede kapitæler, gesimser og søjler 
tyder på, at byggeriet har haft en vis standard.

I en fæstning må man have vand inden for murene. 
Flere brønde blev da også fundet ved udgravningen for
uden den berømte »Absalons brønd«, som man havde 
kendt til i århundreder. Den ti meter dybe kampestens
satte brønd var berømt for sit gode vand og havde været i 
brug endnu under C.F. Hansens Christiansborg. Da det 
er den yngste af brøndene, kan man med sikkerhed sige, 
at Absalon aldrig har drukket af den.

Det var Absalon magtpåliggende at sikre borgen og 
havnen for Roskilde bispestol, som han testamenterede 
sine ejendomme til evig tid. Sådan skulle det ikke gå; 
evigheden har sin tid her på jorden, så borgen og havnen 
måtte i de følgende århundreder skifte ejer adskillige 
gange. Erik Plovpenning tog borgen 1245, lübeckeme øde
lagde den og byen fire år efter. I 1259 ødelagde fyrst Ja- 
romar fra Rügen den igen.

Værst gik det for sig, da hanseaterne erobrede borgen i 
1368. Året efter lod de den nedbryde ved hjælp af 34 
stenhuggere, som de tilkaldte fra Nordtyskland; kun de 
fa rester man fandt ved udgravningerne i 1907 var lev
net.

14



KØB EN H A V N S SLO T

Københavns Slot
Af de mange fæstninger Valdemar Atterdag havde, var Kø
benhavns den vigtigste, og den var jævnet med jorden, 
da han døde i 1375. Da han kun havde haft den på livs
tid, tilfaldt ruinen endnu en gang Roskilde bispestol. Af 
selve borgen har biskoppen næppe haft megen glæde. 
Man aner ikke, om der i tiden indtil 1417, hvor Erik a f 
Pommeren bemægtigede sig den igen, blev gjort forsøg på 
at genopføre bygninger på Slotsholmen. Imidlertid næv
nes der i 1387 en høvedsmand på borgen, og i 1398 stod 
biskop Peder Jensen Lodehat på borgmuren og overværede 
et slag. Sammenholdes dette med, at den bygning, kong 
Erik af Pommeren affandt sig med, efter at han havde 
overtaget den, var uhyre gammeldags som anlægstype 
betragtet, er det rimeligt at antage, at en genopførelse 
påbegyndtes allerede i bispetiden. Krogen i Helsingør,

Det nuværende Christiansborgs 
hovedfløj mod Slotspladsen er 
også her placeret tværs over Ab
salons Borg og Københavns 
Slots cirkulære bebyggelser. De 
sorte bygningsdele er rester af 
Absalons bispeborg. De hvide 
viser rester af Københavns Slot. 
Udgravningen ligger dels under 
slottet, men tillige findes også 
resterne under Slotspladsen og 
Ridebanen. -  Tegning af Mette 
Hertz 1980.
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S L O T SH O L M E N

Kort over vore dages Køben
havn med indtegning af kystli
nien omkring år 1200. Den lille 
købstad Havn er vist med sin af
grænsning på Sjællandsiden 
med de vigtigste bygninger ned 
mod »Dybet« over for småhol- 
mene, blandt hvilke Slotsholmen 
snart skulle blive den vigtigste. 
-  Kort af Mette Hertz 1980.

Så beskeden var byens begyn
delse for 800 år siden. Den tid
ligste bebyggelse lå omkring 
vore dages Frederiksberggade. -  
Fra Bispetid til Borgertid.

som samme konge opførte, viser, at han var med på no
derne, når der skulle bygges nyt.

Dette medfører dog ikke, at det er en smal sag at pege 
på, hvad der blev bygget mellem 1369 og 1417. At der 
blev opkastet en ca. fire meter høj borgbanke over rui
nerne står dog fast. Måske blev der hentet materiale her
til, da man gravede en voldgrav omkring banken.

Mest sandsynligt er, at man har bygget noget, som 
fulgte den gamle borgs omrids, og gjorde det ret tilfæl
digt ved at sammenstykke enkelte bygninger til en ure
gelmæssig kreds.

Et stort tårn, en såkaldt donjon, var almindeligt i fæst
ninger omkring denne tid. Derfor er det rimeligt at anta
ge, at Blåtårn var en del af det slot, som opførtes, hvad 
enten det nu var før eller efter, Erik af Pommeren over
tog det. Den slags tårne var både fæstningsværk, beboel
se og fængsel. Slotsherren sad ikke bare symbolsk, men i 
egentlig forstand oven på sine fanger.

En bygning med fine rum til majestæterne må der 
have været, og skal man forsøge at placere den, er den se
nere kongefløjs plads nok det bedste gæt. Riddersalsfløj
en, som havde kamtakket gavl endnu i 1707, da slottet
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KØB EN H A V N S SLO T

Model af Københavns Slot, som det antages at have set ud omkring 1500, da Christian 4.s flotte spir på 
Blåtårn endnu ikke var opført og Kongefløjen endnu ikke moderniseret. -  Bymuseet.

Blandt forrige århundredes 
mange rekonstruktionstegnin
ger af Københavns Slot findes 
også dette xylografi af R. Mej- 
borg, der søger at vise, hvordan 
det runde slot gennem århun
dreder er vokset op af enkelt
bygninger. Slottet på dette sta
dium må dateres til ca. 1620, da 
Blåtårn var rejst, men ringen af 
bygningerne var endnu ikke helt 
sluttet. Mange detaljer er dog 
fri fantasi. -  Ude og Hjemme 
1879.
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SL O T SH O L M E N

Slotsholmen ca. 1400. 1: Strandholmen eller Slotsholmen. 2: Store Skarnholm. 3: Lille Skarnholm. 4: Kø
benhavns Slot. Rekonstruktion af H. U. Ramsing. -  Bymuseet.

Slotsholmen ca. 1620. 1: Christian 3.s Rente- og Toldkammer. 2: Frederik 2.s bindingsværksbyggede Tøj
hus. 3: Frederik 2.s Proviantgård. 4: Christian 4.s Skanse (Bryghuset). 5: Skanseanlæg. 6: Vindmølle. -  Ef
ter ældste anonyme kort over København.
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KØBEN H A V N S SLO T

Slotsholmen 1649. 1: Christian 4.s Tøjhus. 2: Tøjhushavnen. 3: Christian 4.s Proviantgård. 4: Bageriet. 5: 
Børsen. 6: Nybørs. (De syv søstre). 7: Christian 4.s løngang. -  Tegnet 1649 efter svensk spionkort.

Slotsholmen 1675. 1: Kunstkammerbygningen (nu Rigsarkivet). 2: Økonomibygningen. 3: Stald- og Ride
bygninger. 4: Henrik Müllers Boldhus. -  Efter Resen og Vilh. Lorenzen.
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SLO T S H O L M E N

Dette kort af Slotsholmen fra ca. 
1725 viser, hvordan Køben
havns Slots omgivelser så ud i 
den gamle kongeborgs sidste år 
efter modernisering. Kortet vi
ser tillige Christian 4.s Krigs
havn med Tøjhus og Proviant- 
gård langs siderne og Frederik 
3.S Bibliotek for enden. Stald
mestergården og Den røde Byg
ning er nylig opført. Endvidere 
ses Børsen, Nybørs og det gamle 
bryghus. Langs Børsgraven lig
ger adelspalæer og -gårde med 
store haver. En del borgerhuse 
har fundet plads nord for den ri
debane, der senere bliver en vig
tig del af det første Christians
borg. — Kort af Arne Gaarn Bak 
1985.

opmåltes, må være senmiddelalderlig, måske fra om
kring 1450.

Der findes et væld af lidet tilforladelige rekonstruktio
ner af slottet, men ét står fast; om det middelalderlige 
slots udseende ved vi så at sige intet. At det har bestået 
af mange småfløje, der rummede det nødvendige for et 
residensslot, vides. Rådstuefløjen må være blandt de 
ældste, den rummede vigtige lokaler for rigsråd og admi
nistration. Også et beskedent slotskapel var der. Alle 
dagliglivets nødvendigheder såsom kirke, bryggers og 
bageri fandtes foruden naturligvis en vinkælder; men 
hvor disse rum var i komplekset, kan ikke siges.

Af et gammelt regnskab fra 1447 ved man, at hoffets 
tjenstgørende omfattede 140 personer, så der må trods 
alt have været nogenlunde god plads til mange gøremål. 
Især var køkkenregionerne godt besat. Maden var rige
lig, når man på et halvt år foruden flæsk, fjerkræ og lam
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satte 50 okser til livs. Øllet løb i stride strømme, for der 
var megen saltmad. Dyre krydderier fra Østerland tyn
gede regnskaberne og skjulte tillige stundom smagen af 
halvt fordærvet kød.

Omkring år 1500 og lidt senere rumsterer der i regn
skaberne nogle bygningsarbejder, som imidlertid er ret 
umulige at anbringe. De fa synlige minder om denne 
virksomhed er de to bislagssten, som skulle flankere 
trappen fra Slotsgården op til Riddersalsfløjens vigtigste 
etage. Bislagssten var en borgerlig skik, som det er sært 
at træffe på et slot. Den ældste med relieffet af kong Hans 
er fra 1503, det står på den. Gik man forbi den, kunne 
man ikke være i tvivl om, hvem der regerede på slottet. 
Hans troner over det kronede rigsvåben med scepter i 
højre og rigsæble i venstre hånd. Tidens berømte billed
hugger Adam van Düren var mester for figuren. Penden
ten bærer ikke, som man kunne vente, et billede af dron-

Her er Slotsholmen, som den så 
ud i 1985. Hvor Københavns 
Slot stod, står nu -  250 år senere 
-  det tredje Christiansborg, 
med det første Christiansborgs 
buegange omkring Christian 6.s 
Ridebane med pavilloner og 
Marmorbro. Tøjhus, Proviant
gård og gamle Kgl. Bibliotek 
ligger der stadig, ligesom Stald
mestergård, Bryghus og Den 
røde Bygning genfindes. Adels- 
palæerne langs den nu tilkaste
de Børsgrav er blevet til mini- 
sterialbygninger. Nyt er der
imod Thorvaldsens Museum, 
Det kgl. Bibliotek med den op
fyldte havn som Bibliotekshave 
og endelig den tidligere Privat
bank, som har afløst Nybørs. -  
Kort af Arne Gaarn Bak 1985.
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SLO T S H O L M E N

Udsnit af Braun & Hogenbergs 
prospekt af København 1586, 
set fra Amager. Det viser det 
formentlig tidligste, nogenlunde 
autentiske billede af Køben
havns Slot, inden Christian 4. 
havde faet sat det store spir på 
Blåtårn. Bemærk i øvrigt tillige 
til højre Holmens Bro og Hol
mens Kirke i sin gamle form 
som smedje og til venstre Frue 
Kirkes middelaldertårn, der gik 
til grunde 1728.1 forgrunden 
Christianshavns endnu uopfyld
te vandområde med en primitiv 
bådforbindelse på Amager
siden. -  Det kgl. Bibliotek.

ning Christine, men af Christian 2.s dronning Elisabeth, som 
vifter med et scepter og holder en nellike i venstre hånd. 
Hverken krone eller våbenskjold er fuldført, vel sagtens 
fordi Christian 2.s fald forhindrede en færdiggørelse.

Der blev på Christian 2.s tid formentlig arbejdet noget 
på Slotskirkens indvendige udstyrelse. I alle tilfælde byg
gedes et orgelpulpitur. En pragtfuld altertavle indkøbtes, 
sikkert i Antwerpen, en for tiden typisk blanding af ma
leri og træskærerarbejde. Den er vel det eneste stykke in
ventar fra denne tid, som endnu er bevaret. Den blev 
heldigvis af Frederik 4. foræret til Søndersogns Kirke i Vi
borg, da man lod slottet nedrive, hvorfor den ikke blev 
flammernes bytte i senere slotsbrande.

Langsomt, men sikkert var Københavns Slot blevet ri
gets vigtigste borg og det sted, kongerne oftest opholdt 
sig. Staden var blevet landets hovedstad, hvilket ikke 
mindst fremgår af, at det var herredømmet over den, der 
afsluttede Grevens Fejde i 1536, og som helt besegled es 
med Christian 3.s kroning i 1537 i Vor Frue Kirke.

Det slot, den nye konge flyttede ind på, var ikke noget 
at prale af. Som arkitektur betragtet var det en hoben 
umage bygninger, og efter landets viderværdigheder 
gennem en halv snes år, må det formodes at have været 
mere forfaldent end godt var.
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K Ø B ENHAV NS SLO T

Som fæstning var Københavns Slot intet bevendt. 
Grevens Fejde havde tydeligt vist, at der skulle mere til 
at modstå nymodens kanoner end de borge, man havde i 
Danmark. Christian 3. besluttede fornuftigvis at gøre 
borgen til et beboeligt slot uden forsvarspræg.

Det trak dog ud med at fa begyndt for alvor på en om
bygning. Blåtårn fik et spir, og der blev klistret et par 
karnapper på slottet. Først i 1552 var tiden moden til en 
større indsats. Kongens og familiens egne rum skulle for
øges og fornyes. Man gik ikke radikalt til værks; slottet 
beholdt sin grundform, men fik lov at bule ud. Mod øst 
lå den gamle Konge- og Drabantfløj, den var smal og 
krum. I stedet for at rive den ned og opføre en ny, bygge
de man uden på den og øgede den et stykke ud i voldgra
ven. Den gamle yderfacade blev nu midtskillevæg i disse 
fornyede fløje, der ved enden af Drabantsalsfløjen afslut
tedes med et lavt tårn, Drejertårnet.

Det blev et højt hus, otte etager mod graven og syv 
mod gården, hvor terrænet var højere. De øvers te etager 
var tilbagetrukne og fik ydervægge af bindingsværk, sik
kert for ikke at belaste undergrunden for stærkt. Tagvær
ket fik kølbueform, hvortil der blev bestilt krumvokset

Her er arvehyldningen i 1660 
set fra Holmens Kanal. Den 
ukendte maler har stået foran 
Holmens gamle vippebro og set 
over mod slottet med Blåtårn 
yderst til højre. Det eneste helt 
lyse punkt i billedet er stedet, 
hvor monarken er anbragt. Til 
venstre skibe i Slotskanalcn 
med tilskuere i masterne. Arve
hyldningen var et af de største 
københavnske skuespil i hele 
1600-tallet. -  Rosenborg.
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SL O T SH O L M E N

Ved arvehyldningen af Frederik 3. i 1660 malede Wolfgang Heimbach sit mageløse billede af begivenhe
den. Maleriet blev kobberstukket i 1700-tallet, og stikket egner sig bedre til reproduktion end det stærkt 
krakelerede maleri på Rosenborg. Maleren selv står i nederste venstre hjørne. Man ser Holmens Kirke til 
venstre. Et udsnit af kirken er i øvrigt anvendt på næste binds smudsomslag. I midten Børsen, der på dette
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KØBENHAVNS SLOT

tidspunkt kun var knap 40 år gammel. Nærmere slottet ses Christian 4.s første administrationsbygninger, 
der alle for længst er forsvundet, og endelig Kongefløjens facade på Københavns Slot, omgivet af sin vold
grav. Indgangen til slottet var gennem porthuset længst til højre. Voldgraven, der intet afløb havde, var 
stærkt forurenet. -  Det kgl. Bibliotek.
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træ, noget man kendte fra skibsbygningsteknikken. Det 
hele blev dækket med et kobbertag.

Mod gården fik Kongefløjen en elegant karnap, som 
der blev gjort stads af, med udskårne tavler, guldbelæg
ning og muntre farver. Til vindeltrapperne bestiltes trin i 
den trekantede form, man havde brug for. Facaderne 
kalkedes hvide.

Etagefordelingen på Christian 3.s fløj er interessant, 
idet den blev normgivende for de to senere slotte, som 
skulle rejses på dette sted. Over kælderen var der en 
stueetage af normal højde, derpå fulgte en halvetage, en 
mezzanin, med små rundbuede vinduer. To fulde etager 
lå herover, kongens og kronprinsens. Det er de etager, 
som kunne iagttages udefra i yderfacadens grundmurede 
del. Øverst bag bindingsværksmuren var to lavere eta
ger, hvoraf den nederste modsvarede mezzaninen på 
Christian 6.s slot.

Også nogle af de øvrige fløje skulle forhøjes, så de ikke 
stak for meget af fra Kongefløjen, det gjaldt først og 
fremmest Kirkefløjen. Kirkerummet må også være ble
vet fornyet med stolestader og en kongestol på galleriet. 
Symbolsk afsluttes ombygningen med, at en Fortuna- 
skikkelse på spiret af Blåtårn forgyld tes.

I efteråret 1555 var man så vidt, at hoffet kunne flytte 
ind i det delvis ombyggede slot. Det var omfattende ar
bejder, der var blevet udført. Kongen og dronningen og 
resten af kongefamilien havde nok faet væsentlig bedre 
forhold, men ud fra et arkitektonisk synspunkt fremstod 
slottet som en slem gang rod. Skæve og krumme, tilfæl
digt sammenføjede fløje gav irregulære rum med rette, 
spidse og stumpe vinkler i hjørnerne. Både Koldinghus og 
Sønderborg Slot bød på bedre rum, og adskillige herre- 
mænd havde mere moderne huse end Københavns Slot, 
som nu havde faet en skikkelse, som skulle holde sig næ
sten uændret i halvandet hundrede år.

Slottet stod som en afsluttet rundkreds af bygninger 
på Holmen. Adskilligt af det, som var nødvendigt for en 
regerende konge, kunne ikke rummes bag murene og 
måtte anbringes udenfor. Det siger sig selv, at man hav-
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Forrige side:
Her er et udsnit af Resens kort, »Hafnia 1674«. Topografisk ligner det 
meget dette binds oversigtskort fra 1725 (side 20), men det har -  
fremfor traditionelle kort -  det »eleverede« korts særlige charme, og 
viser ikke blot Københavns Slot og hele Slotsholmen, men også omgi
velserne. Broen fra Tøjhushavnen til Christianshavn er dog udtryk 
for ønsketænkning. Det er det samme kort, der er anvendt på smuds
omslaget til bind 11. -  Det kgl. Bibliotek.

Peder Resen (1625-88). Rets
lærd, historiker og borgmester i 
København. Som velbegavet 
søn af en velhavende professor 
kunne han i sin ungdom tillade 
sig en flerårig studierejse til 
Frankrig, Spanien og Italien, 
hvor han studerede jura. Ved 
hjemkomsten var han selvskre
vet til et professorembede. Fre
derik 3. gjorde ham tillige til 
borgmester og senere også til 
højesteretsdommer. Resen var 
allerede i sin ungdom en liden
skabelig bogsamler. Han blev 
dog skånet for at opleve tilintet
gørelsen af sin mageløse sam
ling ved Københavns brand 
1728. Livet igennem samlede 
han materiale til sit planlagte 
storværk Atlas Danicus, men stof
fets mængde og hans tidlige død 
gjorde arbejdet til en torso.
Hans mange, storartede 
købstadskort i fugleperspektiv 
blev kobberstukket og udgivet 
fer hans død. De er i 1977 gen
udgivet i faksimiletryk. Til den
ne samling hører også hans fest
lige, eleverede Københavnskort fra 
1674, hvori han dog ofte gengi
ver ren ønsketænkning. Kortet 
var oprindelig dediceret Grif- 
fenfeld, men i senere udgave 
måtte dedikationen udraderes. 
Værkets egentlige tekst nåede 
han derimod aldrig at få trykt, 
og hans enkes forsøg på at fær
diggøre værket mislykkedes 
også. I 1728 brændte hele det 
deponerede manuskript på 40 
foliobind.
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Resens store berømte, topografiske Atlas fra 1672 er ikke særlig omhyggeligt, når det drejer sig om gengi
velse af bygninger. Det her viste stik af Københavns Slot, set fra Børsen, er yderst primitivt i forhold til an
dre af tidens gengivelser. Man behøver blot at sammenligne stikket med den fine tegning af schweizeren 
Tribolet fra samme år. Det var som tegner af provinsbyerne, Resen vandt sit navn. -  Det kgl. Bibliotek.

Denne tegning af Københavns Slot er udført afen schweizisk kunstner, Johan Anton Tribolet, under et be
søg i København 1672. Han viser utrolig mange detaljer fra slottets bagside mod Tøjhuset og Kunstkam
meret. -  Efter foto på Det kgl. Bibliotek.
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Denne forenklede plan af 1. eta
ge i Københavns Slot -  som det 
så ud i 1707 -  viser tydeligt, 
hvorledes »det ottekantede slot« 
var sammenbygget og sammen
stykket af 8-9 forskellige bygnin
ger i tiden fra ca. 1400-1730. 
Fordoblingen af Kongefløjen til 
venstre (det prikkede område) 
blev opført i midten af 1500-tal- 
let under Christian 3. Blåtårn 
fik sin endelige udformning un
der Christian 4. Numrene angi
ver:

1. Portfløjen.
2. Kongefløjen.

(2a: Kongens gemakker, 
med balkon og karnap).

3. Drabantsalsfløjen.
(3a: Drabantsalen. 3b: 
Kongens store forgemak.
3c: Runddelen -  Drejertår
net. 3d: Drabantsalstårnet 
(hovedindgang til de kgl. 
gemakker). 3e: Løngangen 
ned til ridestaldene).

4. Kirkefløjen.
(4a: Kirkefløjens trappe
tårn).

5. Køkkenfløjen. (Også kaldet 
prinsessefløjen).

6. Bryggers og bagers.
7. Riddersalsfløjen.

(7a: Trappen op til ridder
salsfløjen, med bislagsste
nene).

8. Rådstuefløjen.
9. Blåtårn.

(9a: Blåtårns trappetårn).
10. Resterne af den middelal

derlige vægtergang.
Tegning af Holger Schmidt 
1972. -  Folketingets Arkiv.

Der kunne sandelig laves fyr
værkeri i København på Chri
stian 4.S tid og tillige spilles 
Greul-komedie. Ved den ud
valgte prins’ bryllup i oktober 
1634 opførte man på pladsen 
bag slottet over for husene på 
Gammel Strand »Tragedien om 
Dyd og Laster«. Her drives la
sterne i Helvedes gab med ra
ketter og sole. Fra værket Tri- 
umphus nuptiales. -  Det kgl. 
Bibliotek.

KØB EN H A V N S SLO T
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Tysk kobberstik efter tegning af F. E. Wedel, der viser branddirektør G. Fuchs’ ledelse af en brandøvelse 
på Københavns Slot 1693 i nærværelse af kongen og hans ministre. Skønt Københavns Slot var mere 
brandfarligt end de to senere slotte, brændte det dog aldrig. Slottet er her gengivet med mange korrekte de
taljer, men Børsens placering er fri fantasi. Den er rykket alt for langt frem i billedet. -  Det kgl. Bibliotek.

Plan over Blåtårns 2. etage med 
vindeltrappen fra Slotsgården. 
Leonora Christine sad fængslet 
her i 22 år bag det rum, der 
kaldtes »Mørke Kirke«, i det lil
le rum som ses nederst til ven
stre, og som kun havde ét lille, 
højtsiddende vindue til Slots
gården. -  Det kgl. Bibliotek.

de behov for at komme til fastlandet, dvs. til byen Kø
benhavn. To broer tjente hertil, dels Holmens Bro og dels 
Højbro, som var den ældste -  etableret allerede i middel
alderen.

Helt ude i strandkanten på siden mod Amager -  Chri
stianshavn eksisterede endnu ikke -  lå nogle bindings
værksbygninger, f.eks. Christian 3.s Tøjhus. Stalde og 
vognskure må der begribeligvis også have været. Vigtigst 
var dog Kancellibygningen, der stod på kajen mod kanalen, 
den fungerede nemlig også som toldbod og gav indtæg
ter. Hvornår denne bygning med trappegavle og trappe
tårn midt på facaden mod slottet blev opført vides ikke. 
Rentekammeret boede der i alle tilfælde i 1567. Sandsyn
ligvis stammer den fra Christian 3.s tid.

At der skete noget med slotsbygningen på Christian 4.s 
tid, kan ikke undre. At der skete så lidt i denne byggegla
de monarks tid, er derimod mærkeligt. Den unge konge 
kronedes i 1596, det gjorde slottet også. Blåtårn blev for
højet og fik et nyt og prægtigt spir, en vælsk hue med tre 
kroner over hinanden øverst oppe. Spiret kobbertæktes 
og kronerne forgyldtes. De tre kroner har været opfattet
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Laveret tegning af J. J . Bruun som forlæg til hans senere gouache på Rosenborg. Her er slottet -  i en lidt 
forenklet form -  temmelig korrekt og omgivelserne også ret overbevisende. Men Bruun tegnede jo først alle 
sine Københavns-prospekter i 1740-50erne, og da var Københavns Slot for længst nedrevet. -  Det kgl. Bib
liotek.

Engelsk kobberstik af Københavns Slot, udsendt som »historisk« tryk i 1820. Det er kun gengivet for at 
vise, hvor frimodigt udenlandske kunstnere -  i dette tilfælde A. de Beaumont -  kunne gengive Københavns 
Slot som en veneziansk bygning, omgivet afvand på alle sider. Stukket af Bentley, London 1820. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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Med stor flid og indlevelsesevne 
har restaurator C. C. Andersen 
omkring århundredskiftet teg
net adskillige rekonstruktions- 
tegninger af Københavns Slot. 
Her viser han slottet set fra 
Slotspladsen med kanalen i for
grunden. -  Efter C. C. Ander
sens Københavns Slot. 1902.

som en udfordring til svenskerne. Måske var de det, men 
de sad dog i rigsvåbenet og havde siddet der siden dron
ning Margrethe l.s dage. Og gør det såmænd endnu, lige
som de kroner det nuværende Christiansborg. Ved sam
me lejlighed fik tårnet urskive både til gården og til ga
den og kundgjorde lydeligt, hvad klokken var

Nogle fa kobberstik (side 34) viser lidt om, hvordan 
der så ud inde i gemakkerne på Christian 4.s tid. Rid- 
derslagninger fandt sted i Drabantsalsfløjens grønne ge
mak. Der var flisegulv og bjælkeloft. Vinduerne var bly
indfattede med rhombeformede ruder, over døren sås en 
trekantet afslutning af gerichtet, og et gobelin dækkede 
væggen fra loft til gulv. En tronhimmel med C4 og Reg
na Firmat Pietas er måske rejst for tilfældet.

Karel van Manders billede af et møde i Herredagssa
len (side 34) er mindre tilforladeligt, men flisegulv synes 
at have været standard i fornemme rum. Herrerne og 
kongen sidder om et langt bord, også dette skærmes af en 
mægtig himmel, men loftet fortaber sig i kobberstikkets 
intethed.

Ulyksalige sjæle kendte bedre Blåtårns barske indre. 
Her sad statens fanger bag tykke mure. Horkarle, svind
lere og hekse opbevaredes her, men også »pæne« folk 
som mistænkelige borgmestre og gejstlige. En stakkels is-

32



Endnu en af C. C. Andersens 
rekonstruktioner: Livet foran 
porttårnet til broen over Slots
graven med Holmens Bro i for
grunden og Kancellibygningen 
til højre. -  Efter C. C. Ander
sens bog.

Endnu en rekonstruktionsteg
ning af C. C. Andersen, der vi
ser Slotsgården med Blåtårn i 
centrum (og Leonora Christines 
fængselsvindue til venstre under 
uret). Til højre den prægigte re
næssancekarnap gennem to eta
ger i Kongefløjen. Til venstre 
opgangen fra gården direkte til 
Riddersalen. Den lille bygning 
mellem sal og tårn rummer råd
stuen. -  Efter C. C. Andersens 
bog.

KØ B EN H A V N S SLO T
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Der findes meget fa gengivelser af dagliglivet på Københavns Slot, men her er ét: Ridderslagning i Dra
bantfløjens grønne gemak i anledning af den udvalgte prins’ bryllup 1634. Herolderne forkyndte de nyslåe- 
de ridderes navne gennem det åbentstående vindue ud på Slotspladsen. Stik af Simon de Pas, udgivet 1635 
af Philip Ditenhammer. -  Det kgl. Bibliotek.
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Kongen har fra gammel tid ført 
forsæde i Højesteret, og retten 
har derfor altid været nært knyt
tet til kongeslottet. Her sidder 
kongen »i rette« i Københavns 
Slots rådstue, men i øvrigt be
rejste retten ofte land og rige og 
kunne også holde rettergang i 
provinsen. Gengivelserne stam
mer fra titelbladet af udgaven af 
Jyske Lov 1642. -  Radering af 
Albert Haelwegh efter Karel 
van Manders forlæg. -  Det kgl. 
Bibliotek.

Næste side:
Her er det Christian 5., der fø
rer forsæde i Højesteret i rådstu
en på Københavns Slot. Tradi
tionen med Højesterets place
ring på Kongens Slot har -  uan
set Grundloven -  holdt sig helt 
til vore dage. Se side 104 og side 
186. -  Efter maleri fra ca. 1690 
af ukendt kunstner. -  Rosen
borg.
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lænding fortæller, at han blev hejset ned gennem et hul. 
Det må have været helt ned på bunden, for der var afløb 
til slotsgraven.

Enevælden blev indført på Københavns Slot. Borgme
ster Hans Nansen og Sjællands biskop Hans Svane var 
de vigtigste forhandlere, der mødtes med Frederik 3. i Den 
grønne Sal. Her afgav de stændernes tilbud om at gøre 
Danmark til arverige, så de kunne fa skovlen under ade
len. Nogle dage efter mødtes stænderne og rigsrådet på 
slottet og overdrog kongen arveregeringen. Det var den 
13. oktober 1660, den 18. fandt arvehyldningen sted for
an Børsrampen over for Kongefløjen (side 25).

Allerede Christian 4. havde tumlet med planer om et 
nyt slot på Slotsholmen. Nu, da kongemagten var uind
skrænket, måtte tankerne om at leve op til værdigheden 
give anledning til fornyede planer om at skabe en værdig 
residens. Modellen for magten såvel som for pragten var 
Ludvig 14.S hof i Paris og Versailles. En overgang tænkte 
Frederik 3., blandt andet af sikkerhedshensyn, at bygge 
et nyt slot i Kastellet, men der kom intet ud af det (se 
bind 10).

Højesteret
Højesteret havde til huse på 
slottet, først i Rådstuen, efter 
1724 ud mod Ridebanen ved si
den af teatret. Retten kom til at 
føre en omflakkende tilværelse, 
hver gang man byggede om på 
slottene, således har den også 
haft til huse i Det ridderlige 
Akademi på Nytorv, i byens 
gamle rådhus mellem Gammel- 
og Nytorv og i Prinsens Palæ 
1794-1854. Abningshøjtidelig- 
heden holdtes dog på Rosen
borg fra 1795 til 1829. På Ama
lienborg fandt den plads i Chri
stian 9.s Palæ 1854-64 og i 
Bernstorfls Palæ 1884-89, men 
siden 1919 har den haft bliven
de plads på Christiansborg.

Leonora Christine (1621 -98). 
Dansk prinsesse, datter af Chri
stian 4. og Kirsten Munk. Da 
hun var 9 år gammel, forlod 
Kirsten Munk hendes far, til 
dennes store forbitrelse. Samme 
år trolovedes hun med Corfitz 
Ulfeldt, som hun ægtede 1636, 
da hun var 15 år og han 30. De 
fik bopæl i deres fornemme gård 
på Gråbrødre Torv (se bind 4).
I 1643 blev Ulfeldt rigshovme
ster, og dermed landets øverste 
embedsmand. Parret førte nu 
det fornemste hus uden for slot
tet. Leonora Christine var livet 
igennem sin ægtemands hengiv
ne hustru og hun beundrede 
ham så meget, at hun fulgte 
ham i tykt og tyndt i de meget 
tragiske år, der begyndte kort 
før Christian 4.s død. 
(fortsættes)
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Blandt de fa bevarede skatte fra det i 1730me nedrevne Københavns Slot findes endnu Christian 2.s trefløj
ede, sammenlukkelige altertavle fra slottets lille kirkefløj, der lå omtrent modsat Blåtårn. Fra denne unikke 
tavle -  udført i Antwerpen 1520 -  er ovenfor vist to af de nederste, mindre, men aldeles prægtige skæringer. 
Hvis nogen forbavses ved at erfare, at denne altertavle i dag findes i Søndersogns Kirke i Viborg, har det 
dog sin forklaring. Under Frederik 4.s sidste forsøg på at bevare slottet, blev Slotskapellet ombygget og tav
len samtidig fornyet. Kongen skænkede personlig den nævnte kirke den gamle altertavle i 1728, men nogen 
ny tavle blev der faktisk ikke tale om. Det nåede man ikke, før Frederik 4.s søn og efterfølger, Christian 6. 
begyndte at rive slottet ned. -  Det kgl. Bibliotek.
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Christian 5. slog fast, at København var den officielle 
residensstad, her samledes al magt, dvs. ham selv, Cen
traladministrationen, ministerierne (kollegierne kaldtes 
de) samt de væbnede styrkers ledelse. Vi skal vende til
bage til hans planer for et slot på Holmen senere, men en 
overgang lod han den svenske arkitekt Nicodemus Tessin d. 
Y. projektere et moderne residensslot på det nedbrændte 
Sophie Amalienborgs grund (se bind 6).

I hvilken tur og orden bygningerne til staldetaten er 
opført, revet ned og genopført er ret gedulgt. På Peder Re- 
sens store Københavnskort fra 1674 (side 26) er der tilsy
neladende omhyggeligt redegjort for, hvad der var på det 
tidspunkt. Det er imidlertid et faktum, at Resens kort er 
en skønsom blanding af realiteter og projekter, hvorfor 
det må fortolkes varsomt. Det må dog erkendes, at selve 
slottet, Christian 4.s orlogshavn med Proviant- og Tøj
hus, Kunstkammerbygningen og Bryghuset ser tilforla
delige ud. Derfor er det næppe helt i skoven at fæste lid 
til kortet, når det drejer sig om relativt simple bygninger 
beregnet til staldetaten.

Efter det ældst bevarede københavnskort fra ca. 1600 
at dømme, var der en vidtløftig zig-zag-formet stald bag 
slottet, vistnok opført af Christian 4. På Resens kort er 
den afløst af en meget lang, lige staldbygning, som strak
te sig fra et sted i nærheden af Provianthusets gavl til 
der, hvor Trompetergangen begyndte. Her endte den i et 
mindre trefløjet anlæg, som var overstaldmesterens resi
dens. Mellem den lange stald og slotsgraven var Rideba
nen, blandt andet udstyret med ringridningssøjler. Mel
lem Frederiksholms Kanal og Tøjhuset, nogenlunde på 
den nuværende Staldmestergårds plads, stod Prinsens 
stald og boliger for hans staldpersonale. Parallelt med 
boligerne, omtrent der hvor nu Hofteatret er, lå Ridehu
set.

En tegning af Lambert van Haven med et projekt til et 
nyt slot viser også nogle af de gamle bygningers belig
genhed. Den bekræfter rigtigheden af Resens kort, for så 
vidt angår den lange stald, overstaldmesterens bolig og 
Ridehuset. Dette sidste bestod af to parallelle længer, 
hvilket var nødvendigt for at give ridesalen bredde nok. 
Man måtte så finde sig i, at der stod en række søjler på 
langs gennem midten af bygningen.

Under Christian 4. var selve Slotsholmen blevet udvi
det ganske væsentligt. Det skete på den side, som vender 
mod Christianshavn, hvorved der blev skaffet plads til 
Børsen, Provianthusets forlængelse og en del af krigshav
nen. Desuden opførtes bryghuset på Christian 4.s skan-
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(fortsat)
Frederik 3. kunne ikke udstå 
Ulfeldt, som bestemt heller ikke 
førte sit høje embede så redeligt, 
som han burde. Samtidig op
stod der rivalitet mellem Leono
ra Christine og hendes svigerin
de, den nye dronning Sophie 
Amalie, der var sin stilling og 
byrd lige så bevidst som Leono
ra Christine.
Fra Ulfeldt begyndte sit maske
pi med den svenske konge i 
1650erne og til hans dødsdom in 
absentia i 1661 måtte Leonora 
Christine først opleve en barsk 
tid på Hammershus med et mis
lykket flugtforsøg, indtil parret 
blev benådet; derefter opleve, at 
hendes mand igen groft modar
bejdede Frederik 3. i udlandet. 
Ulfeldt blev aldrig henrettet; 
han døde i udlandet, men Leo
nora Christine blev i 1663 an
bragt i Blåtårn, hvor hun -  un
der samme tag som kongefami
lien -  sad som fange i 22 år.
Hun blev først løsladt, da hen
des værste fjende, Sophie Ama
lie var død som enkedronning. 
Sine sidste 13 år tilbragte hun i 
Maribo Kloster, hvor hun fer
digskrev sine erindringer. De 
blev først kendte for offentlighe
den, da man i 1860erne fandt 
manuskriptet til »Jammersmin
de« på et gods i Østrig. Det blev 
udgivet første gang 1869 og har 
siden hørt til blandt Danmarks 
litterære skatte. Originalma
nuskriptet erhvervedes i 1921 af 
Frederiks borgmuseet.
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Alle, der kom til møde i Københavns Slot, kendte gårdtrappen, der førte direkte op til Riddersalen. Den 
var -  lidt overraskende -  udstyret med to store bislagssten, der var anbragt som trappesøjler ved opgangen. 
Stenene ses på næste side. Det var den eneste bekvemme adgang til slottet. Al anden passage foregik indtil 
de senere store ombygninger ad de snævre vindeltrapper. Det er ubegribeligt, hvordan man fik de større 
møbler op i Kongefløjen. -  C. C. Andersens rekonstruktionstegning.

Stik fra 1720rne, der viser Slots
vagten uden for Københavns 
Slot. Det var et grenaderkorps, 
der stod for vagttjenesten med 
de høje grenaderhuer, og justit
sen var understreget ved træ
hestens tilstedeværelse. -  Det 
kgl. Bibliotek.
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se, hvilket har betinget bryghusets ejendommelige form. 
En løngang, som stort set må have fulgt den senere lange 
stalds forløb, videreførte Christian 4., så den krydsede 
kanalen og endte i nærheden af det nuværende Løngang
stræde (deraf navnet).

Man har i det hele taget sat pris på at kunne færdes 
uset og i tørvejr fra det ene sted til det andet. I 1662 eta
bleredes en lignende forbindelse fra slottet over til Provi
antgården, formentlig til dennes gavl. At kongen kunne 
gå direkte fra sine egne gemakker til sin stol på kirkens 
galleri uden at umage sig ned og op ad trapper hører 
med i dette billede.

Mens Christian 5.s tanker om slotsbyggeri blev på pa
piret, søgte sønnen Frederik 4. at råde bod på de værste 
mangler på det gamle slot. Inspireret af sin store rejse 
bl.a. til Frankrig og Italien påbegyndte han allerede som 
kronprins opførelsen af Frederiksberg Slot, en bygning af 
anderledes moderne tilsnit end den forhenværende borg 
på Holmen. Straks efter at have overtaget kronen forbed
rede han dog også det gamle slot. Arkitekten Wilhelm 
Friederich von Platen, der tillige var hofmand, havde været 
sendt på studierejse i udlandet, og han fik til opgave at 
erstatte den gamle løngang til Proviantgården. På en 
buegang af sten og søjler rejstes en mezzanin og en 
hovedetage. Selve bygningen opførtes efter tegninger af 
Johan Conrad Ernst, men den nys hjemvendte von Pla
ten skulle stå for interiøret, for det måtte han formodes at 
have skaffet sig forstand på. Målt med samtidens alen 
blev det et bemærkelsesværdigt interiør. I grunden var 
det jo blot en passage i hovedetagen, men den blev fyr
steligt indrettet: rig stukkatur i loftet, spejlpilastre med 
forgyldte kapitæler på væggene og imellem dem malerier 
indkøbt i Rom og gobeliner efter den berømte fransk
mand Bérains tegninger. På trods af, at rummet kun ken
des fra regnskaberne, lades man ikke i tvivl om, at dette 
rum overgik alt, hvad der var på slottet. Inden for dettes 
gamle mure udstyredes Riddersalen med et omløbende 
galleri i 1701.

En halv snes år senere forhøjedes både riddersals- og 
rådstuefløjene til fire etager, hvorved selve Riddersalen

Til højre:
De to bislagssten fra trappen til Riddersalen på Københavns Slot fin
des bevaret på Nationalmuseet. Den øverste forestiller kong Hans og 
den nederste Christian 2.s dronning Elisabeth, og er antagelig udført 
af Morten Bussert 1522. Våbenskjoldet er ikke færdiggjort, hvad der 
vel hænger sammen med kongens fald. Afstøbningen er tillige opsat i 
Kongeporten i det nuværende Christiansborg. -  Fotos fra Bymuseet.

KØB EN H A V N S SLO T
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Denne side:
Her vises en tegning af den lavere Riddersalsfløj med det søjlebårne galleri, set mod den korte side af den 
lange sal. Dette galleri var først opført omkring 1700, og man kunne fa endnu et galleri båret af en ny række 
søjler. Men glæden blev kort. Den sidste ombygning fandt sted 16 år før slottets nedrivning. Til venstre ses 
opgangen fra gården med bislagsstenene og under salen de store murede kælderrum. -  Det kgl. Bibliotek.

Forrige side:
I 1707 lod Frederik 4. foretage en opmåling af hele Københavns Slot, og denne opmåling er naturligvis den 
vigtigste kilde ved alle rekonstruktioner og alt modelbyggeri. Her er det et gennemsnit af Kongefløjen, man 
ser. Både fundament og kælderetage røber, at Christian 3.s venstre side af bygningen mod Slotsgraven er 
opført senere end den gamle del mod Slotsgården. -  Rigsarkivet.
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Plan over 1. etage af Køben
havns Slot, som Kongeetagen 
tog sig ud ved den omtalte op
måling, som Frederik 4. lod 
iværksætte 1707. Her er også 
indføjet den vigtigste rumforde
ling. Man genkender fra de fore
gående billeder Riddersalen 
som slottets største rum med 
egen indgang fra gården. Endvi
dere den dobbelte Kongefløj i 
den modsatte side og ind imel
lem til venstre Drabantsalen 
samt kirken og de ret primitive 
køkkenregioner. Til højre -  for
uden Blåtårn -  kongens råd
stue. -  Skitse efter opmålings
tegning fra 1707 af Arne Gaarn 
Bak 1984.

Til sammenligning tjener denne 
plan fra 1727 af samme etage i 
slottet, da den sidste store og al
deles spildte ombygning var fo
retaget på Frederik 4.s foranled
ning. Det var to år før hans død, 
og to år før hans søn kasserede 
hele arbejdet og lod slottet ned
rive.
Nu er Slotsgården næsten blevet 
femkantet, og befriet for tårnop
gange. Selv Riddersalens ud
vendige trappe er forsvundet. 
Den største udvidelse ligger til 
venstre i plantegningen. Råd
stuen er blevet anselig, køkkenet 
har laet moderne proportioner, 
og helt ny er Teatersalen øverst 
til venstre. Kapellet er flyttet en 
etage op. -  Plan af Arne Gaarn 
Bak efter ældre tegning.
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Københavns Slot tegnet af Marselis i 1718 og stukket afCorvinus 1728. Billedet er altså skabt lige før star
ten på den sidste, store ombygning, der gjorde det spændende middelalderlige slot til et pukkelrygget ba
rokslot, som ingen kunne lide. -  Det kgl. Bibliotek.

Københavns Slot set fra Børsen med den høje Kongefløj midt for. Sådan så slottet ud omkring 1720. Til 
venstre den løngang, der førte over til Boldhuset. Til højre datidens Kancellihus. Det er et ganske flot bille
de, men først tegnet omkring 1750, da J. J . Bruun gik i gang med sine mange fortrinlige prospekter af byens 
ældre bygninger. -  Det kgl. Bibliotek.
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Frederik 4.(1671-1730). Konge 
fra 1699 til sin død. Frederik 4.s 
indflydelse som enevældig kon
ge på Københavns udvikling 
blev ikke så stor, som man kun
ne vente. Den nordiske krig med 
Carl 12., pesten i København, 
branden i 1728 og kongens eget 
vidtløftige kærlighedsliv beslag
lagde megen tid. Kunst, opera 
og teater interesserede ham 
ikke, skønt han oplevede Hol
bergs gennembrudsår. Man 
skal ikke overdrive beundringen 
for alle de skatte, han hjembrag
te til Rosenborg fra sin 11 må
neders færd til Venedig 1708- 
09, da han rejste incognito med 
40 heste og 70 ledsagere. Tiden 
skulle jo gå med noget! Men 
han havde sans for arkitektur og 
havekunst. Han drømte ikke- 
som sin fader og bedstefader -  
om at opføre et nyt kongeslot, 
men nøjedes tværtimod med en 
sidste, men spildt ombygning af 
Københavns Slot 1723-27. Slot
tet blev nedrevet straks efter 
hans død. Derimod skabte han 
1715-30 »Den røde Bygning« 
ved Slotspladsen, hvorpå fron- 
tonen mindes ham som feltherre 
i den nordiske krig. Også Krin
sen på Kongens Nytorv opstod i 
hans tid. Uden for dette værks 
rammer skabte han i 1700-09 
Frederiksberg Slot, og i det op
rindelige store haveanlæg her 
viste han sin imponerende sans 
for havekunst.

også gjordes højere. Samtidig indrettes et teater over ba
geriet og bryggeriet, sådan at det kom til at støde op til 
Riddersalen.

Jævnsides med interiørernes forbedring ombyggedes 
stalde og ridehus, så denne del af Slotsholmen regulari- 
seredes i takt med udbygningen af Frederiksholmen på 
den anden side kanalen (se bind 2). To lange ridestalde 
erstattede den gamle med det skrå forløb. De nye var pa
rallelle med Kunstkammeret og Ridehuset, en kuske
stald forbandt dem nær slotsgraven. Vinkelret på Ride
huset var opført et rustkammer og remiser, med en for
mentlig toetages pavillon i midten. Denne sidste bygning 
var sikkert projekteret af Lambert van Haven. Bag den
ne tværfløj anlagde Frederik 4. Ridebanehaven, et lille 
grønt åndehul mod kanalen. Alle mure omkring haven 
var udsmykket med malede nicher, som skulle bedrage 
øjet til at tro, det var prægtig, solid arkitektur. Mod ka
nalen opførtes en buegang af træ, der nok skulle dækkes 
af slyngplanter. For at man ikke skulle erfare den stygge 
virkelighed gennem buegangens ender, opsattes malede 
perspektiver. Hele denne regulering må sikkert ses som 
et resultat af de mange planer, Lambert van Haven hav
de arbejdet med.

Efter Frederik 4.s lovformelige giftermål med Anna So
phie Reventlow i 1721 iværksattes en del forbedringer af 
dronningens bolig. Da kongeriget, samtidig med at man 
-  som et resultat af kronprins Christians 6.s frierfærd -  fik 
et tronfølgerpar, måtte flere lejligheder indrettes. I 1722 
planlægges en langt mere omfattende ombygning. Man 
skulle næsten ikke synes, at de gamle frønnede mure 
kunne tåle endnu en omgang. Måske netop derfor blev 
den sidste ombygning så omfattende.

Det hele lignede et desperat forsøg på at regularisere 
noget, som aldrig kunne blive regulært. En ny kirkefløj 
blev delvis bygget ud i slotsgraven; herved opstod det 
gamle slots første -  og i øvrigt også eneste -  rum uden 
skæve linier. Gårdens facadelinier rettedes ud, så de ikke 
var krumme, og trappetårnene forsvandt. I facaderne 
blev alle vinduesåbninger i de enkelte etager lige store og 
anbragt med regelmæssige mellemrum. Samtidig blev 
alle fløje, hele vejen rundt, for første gang gjort lige høje. 
Selv i denne byggeproces, som strakte sig fra 1721 til 
1729, var vankelmodigheden så stor, at kirken opnåede 
at blive ombygget to gange. Ligeløbstrapper byggedes 
inde i fløjene, men uden undtagelse i skæve og irregulære 
hjørner af bygningen.

Det var arkitekterne Johan Conrad Ernst og Johan Comè

te
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Dette billede af det færdigombyggede slot og det nye Kancellihus viser tillige den ombyggede løngang mel
lem de to bygninger, som blev erstattet af en ny løsning ved opførelsen af det første Christiansborg. 
Gouache a f j. J . Bruun 1750. -  Det kgl. Bibliotek.

Ingen illustration af Køben
havns Slot kan bedre end denne 
fugleperspektivtegning fra 1728 
vise, hvor stort og tungt slottet 
var kommet til at virke efter den 
sidste store ombygning 1724-28; 
navnlig, hvor mørkt der var ble
vet i de nedre etager, som vend
te ud mod den nu næsten skak- 
agtige gård. Nedrivningen star
tet i 1730! -  Nationalmuseet.
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I Illustreret Tidende og Ude og Hjemmes blomstringstid i forrige århundredes slutning oplevede man en 
intens, nostalgisk længsel efter at lære det forsvundne Københavns Slot at kende, og ivrige forskere bød på 
rekonstruktionstegninger af varierende kvalitet. De blev alle xylograferet til de ovennævnte tidsskrifter. 
Her er et typisk 1880-xylografi. -  Bymuseet.

Den indre gård 1707, set mod 
Blåtårn, var et godt motiv, for 
der fik man det lille Rådstuehus 
med til venstre og den høje 
pompøse Kongefløj med kup
peltaget til højre. -  111. Tidende.

Næste side:
Lad os slutte rekonstruktions
tegningerne med endnu et 
gårdsbillede anno 1707, set fra 
Riddersalstrappen mod Blåtårn 
og dronningens gemakker i 
Kongefløjen med Drabantsalen 
til højre op mod Kirkefløjen. 
Naturligvis var det upraktisk, at 
næsten al adgang til slottet fore
gik ad smalle, gamle vindeltrap
per i de kun tre gårdtårne, hvor
af Blåtårns trappe endda var af 
ringe vigtighed i det daglige liv. 
-111. Tidende.
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Aldrig: Allerede Christian 5. synes flere gange at have leget med tanken om at opføre et nyt slot til afløsning 
af sit meget gammeldags slot. Her er et anonymt udkast fra ca. 1670 til facaden på et korsformet slot, der 
sikkert skulle have ligget på Slotsholmen. Tanken blev opgivet. -  Bregentveds Arkiv.

Aldrig: Her er endnu et udkast til et nyt slot på Slotsholmen. Det er tegnet af generalbygmester Lambert 
van Haven omkring 1680, altså 50 år før man faktisk nedrev Københavns Slot. Af dette slot nåede man 
endog at lave en model, men planerne blev opgivet. -  Bregentveds Arkiv.

Aldrig: Elias David Häussers første udkast til »Det første Christiansborg«, tegnet 1731. Det skulle have ud
nyttet den ridebane, der efterhånden var anlagt bag Københavns Slot, men heller ikke denne plan blev 
gennemført. -  Det kgl. Bibliotek.
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lius Krieger, som stod for den håbløse opgave at skulle 
skabe et regelret hus over en gennemført rodet grund
plan. Af en bevaret tegning, som anskuer resultatet i fug
leperspektiv, ses klart, at det måtte mislykkes. Barokkens 
krav om symmetri og orden blev ikke opfyldt i selve byg
ningen og da slet ikke, når den anskuedes i forhold til 
den regulering, man i øvrigt havde søgt at skabe rundt 
omkring den på Slotsholmen. Mens man i 1728 endnu 
malede og hamrede på de sidste paneler, brændte det 
meste af byen på den anden side af kanalen ned til grun
den. Det var et alvorligt memento for det nys ombyggede 
slot.

Det første Christiansborg
Omkring 1670 tænkte man alvorligt på at opføre et nyt 
slot på Slotsholmen. Der er bevaret et mærkværdigt 
gammeldags projekt hertil. Af grundplanen fremgår, at 
det skulle være korsformet, et græsk kors med lige lange 
korsarme, og symmetrisk over begge akser. Taget er 
højtrejst med flere rækker kviste over hinanden og er i 
øvrigt pyntet med balustrader, obelisker og en skov af 
skorstene. Det minder mest om fransk arkitektur, der på 
det tidspunkt havde mindst trekvart århundrede på ba
gen. Højst sandsynligt er det tegninger, der har hørt til et 
projekt af Hans van Steenwinckel d. K I så fald er det udført 
efter 1669.

Da Christian 5.s foretrukne arkitekt Lambert van Haven 
var vendt hjem fra sin store studierejse 1668-70, hvor 
han havde set den nyeste arkitektur i Frankrig og Italien, 
ville et projekt som det nævnte ikke mere have chancer 
for at blive virkeliggjort. Van Haven måtte vente en halv 
snes år, før han i 1680erne blev opfordret til at udarbejde 
nye planer til et nyt slot på Slotsholmen.

På mange måder blev hans tanker om slottets form og 
placering bestemmende for langt senere planer. Han 
tænkte sig et firfløjet slot med omfattende stald- og remi
sebygninger, ridehuse osv., som skulle strække sig til den

Til højre:
Aldrig: Til van Havens plan fra 1680 hørte også opførelsen af et impo
nerende tårn, til hvilket udkastet endnu eksisterer. -  Bregentveds Ar
kiv.

FØ R ST E  C H R IS T IA N S B O R G
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Elias David Hausser (1687- 
1745). Tyskfødt arkitekt, søn af 
en kurfyrstelig stadsbygmester i 
Erfurt, hos hvem han fik sin før
ste uddannelse. Häusser fortsat
te sin læretid som militær byg
mester, inden han 1711 gik i 
dansk militærtjeneste. 1713 ud
nævntes han til lærer i arkitek
tur for kronprins Christian (6.). 
Häusser fik 1722-24 sin første 
mindre opgave, som var det nu 
nedrevne Stokhus ved Øster Vold
gade, fjernet 1938-39 for at give 
plads til Polyteknisk Lærean
stalt (bind 5). Hans Hovedvagt 
på Kongens Nytorv fra 1724 
blev nedrevet 1875 (bind 5).
Den endnu eksisterende Kom
mandantbolig og Statsfængslet i Ka
stellet opførtes af Hausser 1725 
(bind 10). Den for længst ned
revne Amagerport fra 1725 er 
også tilskrevet Häusser (bind 
7). 1731 udarbejdede han sit 
første projekt til det første Christi
ansborg Slot, og næste år fulgte 
planer, som også omfattede Ri
debaneanlægget med Ridehuset, 
men ikke Marmorbroen og dens 
pavilloner, som blev opført 1741 
af Niels Eigtved. Häussers slots- 
projekt blev approberet 1732, 
og som generalbygmester og 
hovedarkitekt 1735-42 forestod 
han opførelsen af slottet, hvis 
bevarede ridebanefløje er et kle
nodie i dansk arkitektur. 1742 
måtte Häusser trække sig tilba
ge til fordel for de yngre arkitek
ter Eigtved og Thurah, der skul
le forestå udformningen af inte
riørerne. 1741 projekterede han 
Det harboeske Enkefruekloster, 
Stormgade 14. (Bind 2).

nyanlagte Frederiksholms Kanal. Det kan ikke skjules, 
at den facadetegning, van Haven lavede, viser en ret be
døvende ensformighed med uendelige rækker af vinduer. 
De tagryttere, han anbragte over hjørnepavillonerne, var 
simpelt hen gammeldags. Detaljerne, vinduesomram- 
ninger, porte og pilastre viser derimod, at arkitekten 
havde set sig godt for i den nyeste romerske arkitektur. 
Også spiret på det tårn, han sikkert helst havde været 
foruden, var efter romersk model, og denne var endda 
kun fa år gammel.

Lambert van Havens projekt dømtes til døden, da den 
svenske arkitekt Nicodemus Tessin d. Y. i 1693 blev bedt 
om at projektere et residensslot på Sophie Amalienborgs 
grund. Samme Tessin havde leveret en sønderlemmende 
kritik af sin danske kollegas slotsmodel. Det hjalp ham 
nok til selv at fa lov til at projektere, men også hans pla
ner blev på papiret.

Van Havens projekter fik dog den betydning, at de 
kom til at fastlægge de byggelinier, som i tiden fremover 
blev bestemmende for Slotsholmens gadenet, ikke 
mindst linien fra broen fra Frederiksholm gennem Tøj
husgade og langs slottet til Holmens Bro.

Christian 6. havde brugt en del af sin tid som kronprins 
til at uddanne sig som fyrstelig bygherre. En officer i in
geniørkorpset havde undervist ham i civilarkitektur, og 
på Hirschholm havde han øvet sig på at være bygherre. 
Han havde ganske enkelt faet smag for arkitektur. Det 
lyder ikke usandsynligt, at det renoverede Københavns 
Slot, han overtog fra sin fader, slog svære revner. Man 
havde jo forhøjet det ganske kraftigt, og det nederste af 
fundamenterne var nogle rester af Absalons Borg.

Revner eller ej, så havde kongen i det mindste tag over 
hovedet. Det var mere, end man kunne sige om hans un
dersåtter. Hovedstaden lå siden oktober 1728 i ruiner. 
Kongen lod sig ikke distrahere af denne sørgelige kends
gerning, men gav ordre til, at det gamle slot skulle rives 
ned. Det begyndte man på 10. september 1731. Denne 
gang blev der ikke sten på sten tilbage af det gamle kom
pleks, men en del byggematerialer blev dog gemt til se
nere anvendelse. Genbrug var almindeligt på den tid.

Kongen havde slotte nok at bo på: Frederiksberg, Rosen
borg, Fredensborg og Frederiksborg. Alligevel minder det om 
halsløs gerning, at han øjensynlig kun havde gjort sig 
sparsomme tanker om, hvilken arkitekt der skulle bygge 
det nye slot. Det var i grunden naturligt, at han hen
vendte sig til sin gamle lærer i civilbygningskunsten Elias 
David Häusser, og bad ham gøre et forslag. Herved desa-
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Aldrig: Da det i 1730rne trak op til at blive alvor med at rive Københavns Slot ned, mødte E. D. Häusser 
med dette nye, firfløjede projekt, der i modsætning til de senere slotte vendte hovedfacaden mod Rideba
nen, og anbragte sit meget dominerende tårn her. Projektet, der gerne skulle falde i den nye dronning So
phie Magdalenes smag, var da også stærkt tysk-præget. Her ses facaden med Slotspladsen. Det østrigsk-in- 
spirerede tag var delt i tre afsnit, idet sidefløjenes tage ikke var forbundet med midterfløjens tag. Forslaget 
blev ikke gennemført, men i det første Christiansborg er der mange detaljer, der stammer fra dette projekt. 
-Tegningi Dronningens Håndbibliotek.

Aldrig: Her er den ene sidefløj til E. D. Haussers slotsudkast. Hvis man sammenligner det med skitsen på 
næste side, vil man se, at mange træk er bevaret. -  Tegning på Det kgl. Bibliotek.

51



SL O T S H O L M E N

Endelig plan over det påbe
gyndte, første Christiansborg, 
set i forhold til den øvrige, eksi
sterende bebyggelse på Slots
holmen omkring 1740. -  Kunst
akademiets Bibliotek.

voueredes ganske vist både generalbygmester J.C. Ernst 
og overlandbygmester Krieger, der havde renoveret det 
slot, som nu blev revet ned, men det kunne en enevældig 
monark naturligvis gøre uden videre. Da den gamle elev 
så sin lærers første tegning, som er betegnet »Håusser 
1731«, blev han vist lettere forfærdet. Han holdt dog ma
sken og stak Håusser en pæn sum for hans ulejlighed, 
hvorpå han beordrede Tyske Kancelli, det var datidens 
Udenrigsministerium, til at rundskrive til ambassaderne 
for at skaffe en duelig arkitekt.

Håussers første tegning viser klart, at han ikke magte
de opgaven. Hans største værk havde indtil da været 
kommandantboligen i Kastellet, et tilforladeligt arbejde, 
men ikke noget slot. Hans tegning til slottet er blevet 
kaldt »majestætisk kedsommelig«, det er ingen dårlig ka
rakteristik. Det hele vakler og er for tyndt. Det dekorati-

Således fremtræder Håussers færdige slot i Thurahs Vitruvius, der udkom i 1746. Her ses slottet fra både 
Slotspladsen og fra Ridebanen.
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Luftperspektiv af Slotsholmen med det første Christiansborg og slottets omgivelser. Udsnit af et håndteg
net, anonymt kort fra 1760erne. Slotsholmen er forbavsende korrekt, men bygninger på bysiden i forgrun
den må ikke tages for nøje. -  Det kgl. Bibliotek.
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På dette stik fra 1761 får man et 
fortrinligt billede af det store, 
nye anlæg med ridehus og stal
de til venstre og andre stalde 
samt Hofteatret til højre, neden
for selve det firlængede slot. I 
buerne mod Frederiksholms 
Kanal var der tjenesteboliger. 
Længst til venstre ses øverst 
Slotskirken og foran den Vogn
gården, dernæst Prinsens stald 
og Garderstalden. Alle disse 
yderste bygninger gik til grunde 
ved slottets brand 1794, mens 
bygningerne omkring Rideba
nen reddedes. -  Det kgl. Biblio
tek.

ve apparat havde Häusser stort set lånt hos Krieger. 
Christian 6. går ikke for at være vor morsomste konge, 
men arkitektur vidste han noget om. Fyrstelig bygherre 
ville han være, i stil med sine talrige kolleger i Mellemeu
ropa.

Han fik en stribe beklagende nej’er som svar på sine 
diplomatiske henvendelser, et eneste ja kender vi ikke, 
selv om rygter fortæller, at en udenlandsk bygmester le
verede de endelige tegninger. Den næste tegning fra 1732 
er anderledes kraftfuld, helt i overensstemmelse med det, 
der blev produceret i Sydtyskland og Østrig. Häusser 
har med sin underskrift bekræftet, at tegningen er en rig
tig kopi af den tegning, han har overrakt kongen, hvilket 
ikke er ensbetydende med, at han har tegnet originalen. 
Det er i øvrigt ikke troligt, at en mand i halvtredsårsalde
ren på nogle måneder kan skifte tegnestil så radikalt.

Mens det må stå hen i det uvisse, hvem der i det syd
tysk-østrigske eventuelt har bidraget med en hjælpende 
hånd, er det givet, at Häusser ledede arbejdet med opfø
relsen af slottet, ændrede på projektet fra 1732 og for
mentlig gjorde udkastet til Ridebanens bygninger. Først
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Hvor store det første Christiansborgs samtlige anlæg var, får man et klart indtryk af ved at betragte den 
samlede grundplan, hentet fra Thurahs Vitruvius. Ovenfor vises hele grundplanen. Kongefløjen på 1. sal i 
selve slottet ses på næste opslag. Bemærk, at man kunne køre direkte gennem hele anlægget fra Marmor- 
broen og til Kongeporten i den anden ende af Ridebanen ud mod Slotspladsen. -  Den danske Vitruvius 
1746.
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Christian 6. (1699-1746). Kon
ge af Danmark fra 1730 til sin 
død. Det er denne konge, der i 
Henriques’ og Melbyes berømte 
vise om den oldenborgske kon
gerække omtales som »den lille 
kedelige mand«, og han var 
utvivlsomt også den af de 16 ol
denborgere, der mindst evnede 
at efterlade et personligt ind
tryk. Men i Københavns histo
rie greb han -  og vel ikke mindst 
hans tyskfødte dronning Sophie 
Magdalene, som han havde ægtet 
i 1721 -  stærkt ind ved kravet 
om at få opført et nyt kongeslot, 
straks efter at parret havde be
steget tronen 1730. Han så gan
ske bort fra, at hans fader, Fre
derik 4. så sent som i 1720rne 
havde anvendt en formue på at 
modernisere Københavns Slot. 
Resultatet af Christian 6.s be
stræbelser blev »det ferste Christi
ansborg«. Det blev det største og 
kostbarest udstyrede slot i 
Nordeuropa. Opførelsen stod 
på fra 1733-40. Kongen gemte 
sig i den firfløjede bygning i de 
sidste 6 år af sit liv. Før slottet 
var 50 år gammelt, nedbrændte 
det. Christian 6. var i øvrigt 
særdeles byggelysten, men vær
ker som f.eks. Hirschholm Slot 
falder uden for dette værks ram
mer. Derimod må nævnes Ler- 
ches Pala i Slotsholmsgade, (se 
side 291), som opførtes på hans 
foranledning i 1741, og Prinsens 
Pala, som blev indrettet til hans 
søn i 1743, før det færdiggjordes 
i 1757 (bind 2).

tænkte han sig det firfløjede slot anbragt tæt ved kana
len, idet han ville opretholde de eksisterende stalde og 
Ridehuset. I det endelige forslag er slotskarreen trukket 
mere tilbage fra vandet, Ridebanen har faet sit nuværen
de, afvekslende udseende, dog havde Häusser ikke tænkt 
sig pavillonerne ved Marmorbroen, men en overdækket 
gennemkørsel. Slotskirken, som han først tænkte sig som 
et kapel inde i karreen, kom til at stå, hvor den nuværen
de ligger. Den indledte den lange række langs Ridehuset 
bestående af Vogngården, Prinsens stald og Garderstal
den.

Slottets etager lejrede sig over hinanden i samme ræk
kefølge som på det nedrevne slot, men fik nu navne: Da- 
meetagen, Underste mezzanin, Kongens etage, Kronprinsens etage 
og Øverste mezzanin. Den endelige hovedfacade mod Ride
banen blev en lidt tam udgave af det festligt bevægede 
projekt fra 1732. Den flot svungne gavl over midtrisalit- 
ten blev til en ordinær trekant, de tre pavillontage blev 
til et, og den bulnende løgkuppel reduceredes kraftigt. 
Derimod bibeholdtes den karakteristiske lodrette sam
menkobling af de forskellige etagers vinduer.

Ved alle karreens fire hjørner strakte slottet fangarme 
ud. Det var løngangene, som skulle tillade bekvem og 
uset passage til kirken, Kunstkammeret, Kancellibyg
ningen og Vogngården. De tre førstnævnte eksisterer 
endnu, i mere eller mindre reduceret skikkelse, efter hele 
to slotsbrande. De er det eneste minde om det første 
Christiansborgs facader.

Vi er godt underrettet om, hvordan man opførte så 
mægtig en bygning. Da dens omfang var mange gange 
større end det gamle slots, ville dettes fundamenter ikke 
være til nogen nytte. Et ret stort hjørne af den firfløjede 
bygning skulle stå på opfyldt grund. Man turde i det hele 
taget ikke forlade sig på, at Holmen kunne bære husets 
enorme vægt. Derfor begyndte man med at nedramme 
mange tusinde bøgestammer, som fundamenterne skulle 
hvile på. I løbet af et års tid forsvandt der på den måde i 
gennemsnit 30 stammer dagligt i jorden. Først i april 
1733 kunne kongen nedlægge grundstenen. Fundamen
terne tog også lang tid, både 1734 og noget af det følgen
de år gik med at opmure kælderen.

Christian 6. var som alle bygherrer utålmodig; men 
han måtte pænt vente med at komme til rejsegilde indtil 
18. juni 1738, skønt han i januar 1737 havde troet, at han 
kunne flytte ind inden årets udgang.

Så længe byggeriet bestod af murer- og tømrerarbejde, 
forløb alt ret uproblematisk. Men det varede ikke længe,
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Endnu et stik fra 1750erne af 
Christian 6.s mageløse slot, set i 
et lavt fugleperspektiv, der giver 
et kik ind i den tårnprydede 
gård. Som det ses af planen ne
denfor, lå slottets prægtigste 
rum, den store Riddersal, med 9 
fag vinduer igennem to etager, 
ud mod Ridebanen foran tårnet. 
Kopi af C. Leinbergers kobber
stik fra 1742. -  Det kgl. Biblio
tek.

Plan over Kongeetagen med an
givelse af de forskellige rum. 
Den øvrige del af kongefamilien 
boede på 2. etage (Dameeta- 
gen). Øverst oppe holdt slots
personalet til. -  Efter Carl 
Bruun: København.
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Næste side øverst:
Slotspladsen foran det første 
Christiansborg den 17. januar 
1772 efter Struensees fængsling 
og dronning Caroline Mathildes 
fjernelse fra København. Det er 
Christian 7. og hans halvbro
der, arveprins Frederik, der kø
rer ud fra slottet, ombølget af 
jublende, københavnske borge
re, der glæder sig over 
Struensees fald. -  Efter samtidig 
tegning. -  Det kgl. Bibliotek.

Således afbilder Laurids de 
Thurah allerede i 1746 det før
ste Christiansborg i sit store 
værk Den danske Vitruvius. Be
mærk den øde Slotsplads. Her 
havde almindelige mennesker 
ikke noget at gøre i Christian 6.s 
tid. Det var typisk for hele Slots
anlæggets eksklusivitet, at det 
så at sige vendte ryggen til 
byen. Hovedindgangen førte via 
Marmorbroen gennem den for
nemme smedejernsport mellem 
Eigtveds to rokokopavilloner. 
Det var også typisk, at Ridder
salen vendte ud mod Rideba
nen, ikke mod Slotspladsen. -  
Det kgl. Bibliotek.

før Christian 6. begyndte at blive utilfreds med Häussers 
indsats. Det kunne først mærkes på småting som byg
ningsdetaljer. Da man blev klar over, at der ville være 
brug for en skikkelig billedhugger til at udføre de mange 
dekorative enkeltheder, indkaldtes Louis-Augustin Le 
Clerc, der havde arbejdet i Tyskland, blandt andet på 
slottet i Brühl syd for Köln.

Han fik overopsynet med alt billedhuggerarbejde på 
slottet, men kongen viste ham større og større tiltro. 
Trods Häussers indædte modstand fik Le Clerc overdra
get at udforme og udføre så vigtige arkitektoniske led 
som slottets kransgesims og de store kapitæler under 
denne.

Facaderne skulle ikke stå i mursten, men beklædes 
med saksiske sandsten, der måtte transporteres den lan
ge vej fra Pirna uden for Dresden ad Elben og videre 
nord om Skagen til København. I vore dage sender man 
trofast bud samme sted hen for at få samme sten til Mar
morbroens restaurering, fordi stenene er så kønne. Chri
stian 6. beordrede hele slottets sandstensbeklædning ma
let ensfarvet grå.

Da facaderne var opmuret og etageadskillelserne lagt, 
var det på høje tid at begynde indretningen af rummene. 
Nu dukker der to nye arkitekter op på arenaen: Laurids de 
Thurah og Nie. Eigtved. De havde med kongens støtte
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Det er kobberstikkeren F. L. 
Bradt, vi skylder tak for det 
smukke billede af interiøret fra 
Slotskirken ved det første Chri
stiansborg. Kirken gik op i luer 
sammen med slottet i 1794. Bil
ledet stammer fra 1766, da Fre
derik 5.S katafalk var opstillet 
her før bisættelsen i Roskilde 
Domkirke. Kirken var ligesom 
slottet prægtigt udstyret med et 
omløbende galleri, båret af hvi
de marmorsøjler på postamen- 
ter af norsk marmor. I midten af 
det rige stukloft var anbragt 
Hendrik Krocks realistiske 
dommedagsbillede fra 1728, op
rindelig malet til kapellet på 
Københavns Slot, hvor det dog 
kun sad i de allersidste år før 
nedrivningen. -  Kobberstik
samlingen.
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Louis-Augustin Le Clerc (ca. 
1688-1771). Franskfødt billed
hugger, som 1735 kaldtes til 
København af Christian 6. for 
at bistå arkitekten Häusser med 
både eksterne og interne deko
rationsarbejder ved det første 
Christiansborg. Le Clercs indsats 
her forsvandt med slottet ved 
branden 1794. 1752-54 fik han 
tilsvarende opgaver under 
Eigtveds ledelse med indretnin
gen af Moltkes Palæ på Amalien
borg Plads. Riddersalen her viser 
lykkeligvis endnu i dag Le 
Clercs mesterskab i fremragen
de rokoko-dekorationer med 
forgyldte træskærerarbejder 
(bind 6). Reliefferne på Marmor- 
broen skyldes også ham. Le Clerc 
var professor ved Kunstakade
miet fra 1756 til sin død 1771.

begge været på lange studierejser i Europa. I 1736 måtte 
Häusser erkende, at han ikke skulle betros ledelsen af in
teriørernes udformning i slottets fornemste rum på Kon
gens og Kronprinsens etager. Han fik kun tildelt Dame- 
etagen, dvs. stueetagen, hvor der stort set skulle være 
kontorer. Thurah og Eigtved delte slottet efter en diago
nal, som gik fra hjørnet ved Højbro til det modsatte hjør
ne ved Tøjhuset. På den måde fik Eigtved ansvaret for 
kongens lejlighed, mens Thurah fik dronningens samt de 
planlagte parade-lejligheder ved Ridebanen.

Det er nødvendigt at se på Kongeetagens plan for at 
forstå slottets indretning. Plantypen er en blanding af to 
forbilleder i en af den tyske arkitekturteoretiker Leonhard 
Christoph Sturms bøger. Det ene er en såkaldt fransk plan, 
det andet en italiensk. Trapperne og slotskapellet an
bragtes efter den franske model, korridorsystemet efter 
den italienske. Christiansborgs hovedtrapper skulle være 
midt i hver sidefløj, den ene, Kongens trappe, gav ad
gang til kongens lejlighed og Højesteret, den anden, 
Dronningens trappe, til dronningens lejlighed.

Sådanne fornemme lejligheder indrettedes naturligvis, 
så man ikke faldt med døren ind i huset; en lang række 
rum af stigende fornemhed ledte til det helligste, Audi
ensgemakket. Lad os gå i audiens hos kongen. Først 
skulle man have gået op ad kongens marmortrappe, det 
må vi tænke os til, for den blev aldrig bygget. Herfra gen
nem Gardersalen, Drabantsalen, Lakajgemakket, Andet 
forgemak og Første forgemak til Audiensgemakket. Var 
man ikke mør, når man var kommet op ad trappen, var 
man det i alle tilfælde, når man stedtes for majestætens 
åsyn, og det var netop meningen. Eigtved tegnede sned-

Næste side:
Franskmanden, hofbilledhuggeren L.-A. Le Clerc, som havde opsyn 
med alt billedhuggerarbejde på det første Christiansborg, har tegnet 
de følgende fire tegninger af slottet. De er alle udført i 1746-47, da 
Christiansborg var ved at være færdig, men de er ikke ganske korrek
te. Man kan vel sige, at de søger at udtrykke, hvordan Le Clerc selv 
syntes, at slottet og dets omgivelser skulle have set ud. På dette stik 
har han fjernet »Den røde Bygning« og anbragt en pendant til Slots
kirken, og i forgrunden -  foran en pompøs, ny Holmens Bro -  drøm
mer han om en pragtbygning på Ved Stranden over for Holmens Kir
ke. -  Kobberstiksamlingen.

Nederst:
Når det drejer sig om udkørslen over Marmorbroen ad den relativt 
nye Ny Vestergade, har Le Clerc af praktiske hensyn fjernet taget på 
Prinsens Palæ til venstre og har samtidig foreslået en pendantbygning 
til højre. -  Kobberstiksamlingen.
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Laurids de Thurah ( 1706-59). 
En af 1700-tallets store, danske 
arkitekter. Uddannet og ansat i 
Ingeniørkorpset blev han 1733 
hofbygmester og fik tilsyn med 
de kongelige slotte på Sjælland 
og tillige store byggeopgaver. 
Thurahs oprindelige navn var 
Thura, men 1740 adledes han 
under navnet de Thurah. Han 
var i mange år i forbitret kon
kurrence med Nie. Eigtved om 
den kongelige gunst. Arkitekto
nisk havde de forskellige idea
ler. Hvor Thurah var senbarok
kens fornemste repræsentant, 
arbejdede Eigtved i den da nye, 
elegante rokokostil. Thurah til
stræbte plastisk kubiske virk
ninger, mens Eigtved dyrkede 
facadernes forenklede relief. 
Thurah støttedes især af dron
ning Sophie Magdalene, som 
1733-39 havde ladet ham bygge 
Hirschholm Slot, og som 1737- 
40 lod ham indrette sin egen fløj 
i det første Christiansborg. Kon
gen, Christian 6., anvendte 
helst den mere avancerede Eigt
ved og lod ham indrette sine 
kongelige gemakker på slottet. 
Thurah satte 1742-44 det spir på 
Frue Kirke, som brændte 1807 
(bind 4), og opførte 1749-52 
Frelsers Kirkes snoede spir (bind 
7). (Om Thurahs arbejder i 
Frederiksstaden og hans senere 
liv, se bind 6).

kerprofilerne til disse rum, så man af deres kunstfærdig
hed kunne se, hvor langt man var kommet. Havde man 
ikke øje for det, ville det øvrige udstyr ikke lade nogen i 
tvivl. Et rum med historiske malerier over døren range
rede højere end et med stilleben, ligesom franske gobeli
ner udmærkede et gemak væsentligt mere end vanlige ta
peter. Det siger sig selv, at Audiensgemakket havde dør 
ud til balkonen over indgangsportalen mod Slotsplad
sen. Fra Audiensgemakket kunne man komme videre til 
Konseilsgemakket, der var næsten lige så fint, her hold
tes statsråd, så det var reserveret en særdeles snæver 
kreds.

Det næstsidste rum i denne lange række, hvor alle døre 
lå i lige linie, var kongens sovegemak, hvor det kongelige 
leje tronede under en himmel. Derfra kunne man komme 
videre til kabinettet, lad os kalde det dagligstuen. Her 
sluttede kongens lejlighed.

Om end i færre rum kunne man på samme vis bevæge 
sig gennem dronningens lejlighed, der sluttede med hen
des sovegemak, som kun var adskilt fra kongens af kabi
nettet. Mødet mellem disse to suiter skete ved slottets 
hjørne ved Højbro. Kongens og dronningens lejligheder 
omfattede tilsammen den halvdel af slottet, som var nær
mest Slotspladsen. I hovedfløjen mod Slotsgården lå to 
store, væsentlige rum: Kongens Galleri, også kaldt Ap
partementssalen, samt Eremitagegemakket. De må be
tragtes som selskabsrum. Af den halvdel af etagen, som 
lå nærmest Ridebanen, var hovedfløjen med tårnet og 
tårntrapperne bestemt til at være de egentlige parade
rum. Den kæmpemæssige Riddersal, som gik gennem to 
etager, skulle flankeres af to paradeappartementer. Dem 
kneb det stærkt med at fa gjort færdige. Lige ved Kon-

Næste side:
Den tredje af Le Clercs tegninger viser et kik ind i Slotsgården, idet 
han har fjernet det meste af facaden mod Slotspladsen. Det er den 
eneste måde, han kan vise det i gården gemte tårn i hele dets omfang. 
-  Kobberstiksamlingen.

Nederst:
Den fjerde og sidste af Le Clercs tegninger viser, hvordan slottet og 
dets omgivelser kunne have taget sig ud, set fra bysiden tværs over 
kanalen. Her er det atter den nævnte pendant til Prinsens Palæ, som 
han gerne ville have set. Bemærk også her, hvor tæt på byen Kalve
bod Strand med sit åbne vand endnu lå i 1700-tallets midte. Det 
fremskudte fæstningsværk yderst til højre er Rysensteens Bastion, der 
var hjørnefæstningen ved havneløbet på Sjællandssiden. Bag Provi
antgården skimtes den ældste Langebro, der førte til Christianshavn. 
-  Kobberstiksamlingen.
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Dette billede viser ballet ved Christian 7.s og Caroline Mathildes formæling 8. november 1766. Det foregik 
i den prægtige, nylig færdiggjorte Riddersal med de 2x9 vinduer ud mod Ridebanen i det første Christians
borg. Salen beslaglagde 3 normale etager med et højt galleri, båret af 44 forgyldte, korintiske søjler, oplyst 
af 34 lysekroner. Loftmaleriet var af Mandelberg, og på væggene var der malerier af Abildgaard, Pilo og 
Als m. fl. Det var den franske arkitekt Jardin, der havde stået for indretningen. Kobberstik af F. L. Bradt 
efter tegning af Jardin, og i øvrigt eneste perspektiv af salen, som i færdig stand kun eksisterede i 28 år. -  
Kobberstiksamlingen.

Højesteret flyttede fra det ned
revne Københavns Slot med til 
det første Christiansborg. Dette 
lille primitive stik giver et ind
tryk af rummet, hvor kongen 
fortsat præsiderede ved rettens 
årlige åbning. De 12 dommere 
sidder ned langs salens langsi
de. -  Vignet af Caspar P. Rothe 
i Kongelige rescripter 1754, 
stukket af Jonas Haas.
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I 1781 fejredes kronprins Frederik (6.)s fødselsdag i den sal i det første Christiansborg, der på grundplanen 
side 57 kaldes »Den gyldne Spisesal«. -  Tegning afj. W. HafFner på Rosenborg.

Christiansborgs hovedportal mod Slotspladsen, udstyret med sørgedekorationer i anledning af prinsesse 
Charlotte Amalies død i 1782. Der er rejst to store søjler foran portalen, behængt med sorte draperier. Teg
ning af F. L. 1782. -  Frederiksborg.
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Appartementssalen på det første Christiansborg, hvor alle mindre sammenkomster afholdtes. Her er fe
stens midtpunkt den lille Christian 7., der står alene midt på gulvet. Akvarel af den talentfulde amatør J. 
W. HafTner fra 1781.- Rosenborg.

Denne pasteltegning a fj. W. HafTner forestiller et kongeligt theselskab i et af arveprins Frederiks værelser i 
hans lejlighed på 2. sal i det første Christiansborg. Der var lavere til loftet i Kronprinsens end i Kongeeta
gen. Billedet stammer fra 1794, og er altså tegnet ganske kort før slottets brand. -  Jægerspris Slot.
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Ridebanen blev ikke sjældent 
anvendt ved kongelige fester, 
hvor man opstillede tidens me
get yndede festdekorationer.
Her har C. F. Harsdorffi 1767 
præsteret »Gratiernes Fontæne« 
i anledning af Christian 7.s sal
vingsfestligheder. Der blev ned
kastet 800 rdl. til folk på plad
sen fra dekorationens øverste 
platform. Kobberstik 1767.- 
Det kgl. Bibliotek.

Her er en lignende dekoration 
fra Christian 7. og dronning Ca
roline Mathildes bryllup 1766 
også tegnet af Harsdorft Den 
blev ligeledes opstillet for enden 
af Ridebanen på Christiansborg 
Slot. -  Det kgl. Bibliotek.

Stikket her viser anvendelsen af 
dekorationen ovenfor. Den var 
opstillet for enden af pladsen 
foran Marmorbroen som ram
me om serveringen af spidstegt 
okse ved den nævnte lejlighed. 
Her festede byens befolkning 
hele natten. -  Det kgl. Bibliotek.
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Den tysk-italienske teatermaler Jacopo Fabris, som kom til København i 1741, malede i 1760erne dette og 
det næste maleri af slottet til den daværende engelske gesandt i Danmark. -  Green Square Kunsthandel.

Her er det andet af Jacopo Fabris’ malerier fra 1760. Begge billeder har været ukendte i Danmark, indtil de 
købtes i London 1984. Det er formentlig et par af de bedste gengivelser af slottet. -  Green Square Kunst
handel.
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gens trappe i fløjen, som vendte mod Kunstkammeret, lå 
Højesteretssalen, slottets tredjestørste rum. I fløjen over
for, næsten som pendant, skulle Dronningens Galleri 
være. Det havde man store planer med, men det blev al
drig færdigt. Ved siden af lå Den gyldne Spisesal. Rid
dersalen, der var så stor, at man kunne anbringe hele 
Bernstorff Slot deri, fik først sin endelige udformning i 
1765, da den senere Christian 7.s bryllup med Caroline 
Mathilde skulle fejres. Samtidig indrettedes et rum ved si
den af, som fik navnet Potentatgemakket.

Da hele herligheden er brændt, er vi henvist til de fa 
billeder, som gengiver nogle af de vigtigste rum, når vi 
skal søge at fa et indtryk af slottets indre. Kongens Galle
ri skulle, som navnet antyder, været et langt rum med 
malerier på væggene. Det kendes fra Haffners tegning og 
er interessant ved at vise, hvordan den normale opbyg
ning af rummene var, i den del af slottet Eigtved havde 
ansvaret for. En anden tegning af samme HafFner viser et 
selskab i Kronprinsens Audiensgemak i etagen oven
over. Af begge billeder fremgår, at Eigtveds rokoko var 
fornemt tilbageholdende uden drastiske virkemidler. Der 
var brystpanel, pillespejle mellem vinduerne og spejle el
ler malerier over kaminerne. Loftets stukkatur er let og 
elegant ligesom spejlenes rammer. Under spejlene var 
konsolborde og over dørene var anbragt dørstykker med 
gylden profilering omkring. I Appartementssalen, der 
oprindelig var indrettet som galleri, er alle vægge dækket 
med malerier af kongefamilien i videre begreb, det var 
dynastiets rum.

Den gyldne Spisesal lå i den del af slottet, Laurids de 
Thurah skulle indrette. Haffners billede af denne sal vi
ser imidlertid ikke et rum af Thurah. Denne udmærkede 
arkitekt fik ret hurtigt at føle, at kongeparret ikke anså 
ham for moderne nok. Måske var det især kongen, for 
Den gyldne Spisesal var ikke dronningens alene, og da 
den skulle indrettes, måtte Thurah se sig forbigået til for
del for Le Clerc. Det festlige, lyse rum havde helt panel
beklædte vægge med rig udsmykning af rocailleorna- 
menter. Nok var Le Clerc mere up to date end Thurah, 
men han havde øjensynligt ikke udviklet sig, siden han 
forlod sine tyske jagtmarker i 1735. Konsolbordet, som 
ses til venstre på vinduespillen, hører en senere tid til. 
Det er formentlig tegnet aï Nicolas-Henri Jardin.

Hans navn fører os til Riddersalen. Hvor Audiensge
makket var kongens, statsoverhovedets rum, og Kongens 
Galleri var dynastiets, så var Riddersalen tænkt som na
tionens og dynastiets i en højere enhed. Den skulle have

FØ R ST E  C H R IST IA N SB O R G

Nicolas-Henri Jardin (1720- 
99). Fransk arkitekt, som året 
efter Eigtveds død i 1754 kaldtes 
til Danmark, repræsenterende 
den nyklassicistiske linie i 
fransk arkitektur, som havde af
løst rokokoen. Jardin blev pro
fessor på Kunstakademiet og se
nere efter Thurahs død chef for 
det kongelige Bygningsvæsen. 
Jardins første arbejder i Dan
mark kom til at ligge i Frede- 
riksstaden. Først 1765 bestem
tes det, at Riddersalen i det nye 
Christiansborg Slot -  efter tyve 
års pause i byggeriet -  nu i an
ledning af kronprins Christian 
(7.)s forestående bryllup skulle 
sættes i stand under Jardins le
delse. Salen blev et pragtinteri
ør, 3 etager høj, -  som forsvandt 
med slottets brand i 1794. 1766 
indrettede Jardin Hofteatret over 
staldbygningen på Christians
borg Ridebane. Teatret blev se
nere i 1742 grundigt ombygget 
af Jørgen Hansen Koch og er i 
dennes udformning .bevaret til 
vores tid. 1770 blev Jardin af
skediget af Struensee og sendt 
hjem til Frankrig. (Om Jardins 
øvrige danske arbejder, se bind 
6).
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Den flittige J . J. Bruun har fem gange stukket og gouachemalet det første Christiansborg. Her er slottet set 
fra Slotspladsen i 1760erne, da Frederik 5. for længst havde fjernet sin faders afspærringer foran slottet. -  
Kobberstik på Det kgl. Bibliotek.

Det første Christiansborg set fra Gammel Strand med Slotskirken til venstre og vognremisen yderst til høj- 
re- “  Kobberstik fra ca. 1760 af den københavnske kvindelige maler Johanna Fosie. — Det kgl. Bibliotek.
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Dette billede af slottet set fra Ridebanen skyldes atter J. J . Bruun og er ligeledes udført i 1760erne, da også 
afspærringerne omkring Ridebanen var sløjfet. -  Det kgl. Bibliotek.

en omløbende balkon hvilende på koblede, dvs. dobbelte 
søjler, en ikke særlig moderne salstype, men den var sik
kert affødt af traditionen, idet allerede Riddersalen i Kø
benhavns Slot havde balkon. Allerede i 1735 havde man 
regnet med, at der skulle være balkon, så Jardin måtte 
bide i det sure æble. Han gjorde det godt. En mægtig 
hulkehl med ovale åbninger bar loftet med Johan Man- 
delbergs plafond-maleri. Det viste Danmark og Norge i 
selskab med bestandigheden, velgørenheden, klogskaben 
og overfloden, hvilket skulle symbolisere rigernes lyksali
ge tilstand på den tid. Danmarks historie illustreret ved 
kongernes velgerninger skulle have udsmykket vægfelter
ne med malerier af N. A. Abilgaard. Han ville helst have 
begyndt med oldtiden, men måtte i stedet vie et par årti
er af sit liv til fordel for oldenborgernes glorifikation. De 
ældste tider nåede han aldrig, for da var slottet og de fle
ste af oldenborgerne brændt. Johannes Wiedewelt udsmyk
kede balkonens vægge med sindrige allegorier og por
trætmedaljoner af alle oldenborgske konger, der således 
alle fandtes to steder i salen.

Højesteretssalen har man ikke noget godt billede af. 
Den arkitektoniske indretning stod Eigtved for, men der 
synes at have været snævre grænser for, hvad man ville 
ofre på den. Der var vistnok grønt betræk over brystpa-

Smedejernsgitteret mellem de to 
pavilloner ved Marmorbroen 
blev opsat i 1740rne, men ned
taget på grund afrust knap 100 
år senere. De blev aldrig erstat
tet på ny, men hængslerne var 
længe bevaret. Der har været fri 
gennemkørsel siden. Udsnit af 
stik fra 1760erne. -  Det kgl. Bib
liotek.
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Slotsteatre
På Christian 4.s tid opførtes 
hofskuespil på Slotspladsen og i 
Slotsgården, men ved den ud
valgte prins’ bryllup i 1634 også 
i Riddersalen. Det ældste egent
lige Hofteater blev indrettet i 
Sophie Amalies sommerslot, So
phie Amalienborg, hvor det lå i 
hovedbygningen på øverste eta
ge. Her var der forskellige ind
retninger til musikanter og 
teateropførelser, foruden på
klædningsværelser. Det var dog 
en provisorisk teaterbygning, 
opført ved siden afen af slottets 
fløje, som brændte den 19. april 
1689 og som tog slottet og to 
hundrede tilskuere med sig i 
flammerne. I 1685-86 indrette
des et permanent teater på Kø
benhavns Slot i den ene ende af 
Riddersalen. Først ved Frederik 
4.S ombygning af slottet i 
1720rne indrettedes et egentligt 
logeteater i bygningen. På Chri
stian 6.S slot var der enkelte op
førelser i Den gyldne Spisesal, 
og også på Fredensborg fandtes 
en overgang et teater.

Ballettens start
Den kgl. Ballet trådte sine bar- 
nesko på Hofteatrets skrå bræd
der. Galeotti, hvis rigtige navn 
var Vincenzo Tomaselli, kom 
fra Firenze i 1775, da han var 42 
år gammel. Han etablerede sin 
danseskole på Hofteatret og var 
balletmester for Den kgl. Ballet. 
Især er han bekendt for sin sta
dig aktuelle ballet »Amor og 
balletmesterens luner«.
Også den berømteste af ballet
mestrene August Bournonville 
holdt balletskole på Hofteatret, 
hvortil han udarbejdede et træ
ningsprogram, som fik en usæd
vanlig lang levetid og uomtvi
stelig betydning for traditionen i 
balletten.

nelet og helt panelbeklædte vinduespiller. Ellers var det i 
loftet det gik for sig. Hieronimus Miani malede loftsbille
det: »Lasternes og uretfærdighedens flugt for den retfær
dige guds åsyn«. Det svævede over 21 brystbilleder af 
kongelige lovgivere, anbragt mellem hulkehlens konsol
ler. En skranke delte rummet i dommernes og kongens 
del, som var langt den største, og offentlighedens. Der 
var en tronhimmel og stol for endevæggen, her tronede 
kongen ved rettens årlige åbning, og foran ham stod et 
bord båret af en sølv-elefant.

Men Christiansborg var ikke kun det firfløjede slot. 
Slotskirken, der som nævnt først havde været tænkt an
bragt i fløjen med dronningens lejlighed, voldte store 
kvaler. Den stakkels Häusser måtte producere hele fire 
udkast. De blev alle kasseret, og han måtte finde sig i at 
konkurrere med Thurah og Eigtved. Han opgav simpelt 
hen at finde på noget nyt, så Eigtved gik af med sejren. 
Også han måtte dog korrigere sit projekt. Forbindelsen 
til slottet var vigtig. Kongen og dronningen skulle kunne 
gå fra Kongeetagen gennem løngangen til kongestolen i 
kirken uden at bevæge sig op eller ned ad trapper og 
uden at skulle dreje om hjørner. Sådan blev det.

Udvendigt fik kirken en helt neutral facade i stil med 
det øvrige slot. Den måtte ikke stikke af fra omgivelserne. 
Det indre blev måske Christiansborgs fornemste rum. I 
alle tilfælde var det kun her, der blev anvendt søjler af 
hvid italiensk marmor. At kapitælerne var af forgyldt lin
detræ, kunne ingen se. Christian 6.s historiske sans mær
kes også i kirken. Hendrik Krocks gamle loftsmaleri fra ka
pellet på Københavns Slot skulle genanvendes. Det var 
lidt besværligt, for det måtte øges af hofmaler Leinberger 
for at komme til at passe i det nye rum.

Der var to pulpiturer over hinanden, båret af koblede 
søjler langs sidevæggene. Den ene tværvæg opbyggedes 
med alter, prædikestol og orgel over hinanden. Den an
den bestod af loger med skydevinduer, kongens loge, 
som lå øverst i midten, gav således majestæterne udsyn 
ikke blot til alter og prædikestol, men til hele rummet, 
der strålede i guld og hvidt.

Häusser havde øjensynlig først tænkt sig at forbinde 
slotsfirkanten med de omkringliggende bygninger ved 
hjælp af løngange mage til den, der forbandt det gamle 
slot med Proviantgården. Formentlig har von Platens 
fornemme interiør i denne en overgang blokeret for tan
ken om at nedrive den. Løngangen ved Højbro førte i 
projektet fra 1732, da kirken endnu skulle være i selve 
slottet, til en umådelig lang, smal stald, der skulle stræk-
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Efter Struensee-affæren i 1771 
blev den italienske skuespiller
trup afskediget, og da Det kgl. 
Teater på Kongens Nytorv i 
1773 gennemgik sin store, lang
varige ombygning, anvendtes 
Hofteatret som en slags dob
beltscene imens. Nu spillede de 
kgl. skuespillere altså også på 
Hofteatret. I 1776 opførtes såle
des Wessels »Kiærlighed uden 
Strømper«, og det er plakaten 
fra en sådan forestilling, der ses 
her. -  Teatermuseet.

ke sig helt ned til Stormbroen. Selve Ridebaneanlægget 
havde derimod allerede på dette tidspunkt stort set sam
me form som på senere projekter. Man havde fra begyn
delsen viet opførelsen af slotskarreen alle kræfter, så først 
i 1736 foreligger Häussers endelige projekt til Ridebane
anlægget. Det svarer i det ydre omtrent til det, der blev 
opført, blot var der endnu ikke tænkt på pavillonerne ved 
Marmorbroen.

Bortset fra de dele af løngangene, som ikke gik til 
grunde i slotsbrandene i 1794 og 1884, er Ridebanean
lægget det eneste bevarede af det første Christiansborg. 
Det er nyttebygninger af en karakter, der ikke var frem
med for en militærarkitekt af Häussers støbning. Anlæg
gets force er dels vekslen mellem lige og krumme linier, 
mellem højt og lavt og dybt og smalt. Begynder man ved 
løngangene, består Ridebanebygningerne af de to lige 
stalde, som er smalle og lave, derpå følger på begge sider 
af anlægget to store, dybe og høje huse henholdsvis Ride
huset og den såkaldte store staldbygning, nu kendt som
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Der findes ingen billeder fra 
Hofteatrets virksomhed i 1700- 
tallets sidste halvdel, men man 
har dog denne plan over teatrets 
indretning i den sydlige del af 
Ridebaneanlægget over den sto
re hestestald. Kongen kunne 
ugenert gå fra slottet indendørs 
og nå frem til sin sideloge. Til 
venstre er siddepladserne og til 
højre den dybe scene med pri
mitive påklædningsværelser. 
Der var -  som i dag -  opgang 
for publikum ad trapperne til 
venstre og for skuespillerne ad 
trappen til højre. Det skrånende 
gulv i publikums teaterhalvdel 
kunne hæves og bringes i højde 
med det høje scenegulv, så at 
man ved maskerader og baller 
kunne opnå én stor, plan sal. 
Tegning fra ca. 1830. -  Efter 
Architekten.

Hofteaterbygningen. Disse fortsætter i de to krumme 
stalde, og anlægget lukkes af de lige fløje mod Frederiks- 
holms Kanal. Den krumme stald nærmest Ridehuset er 
stadig indrettet som på Haussers tid, med udskårne va
ser på søjlerne mellem spiltovene. Ridehusets store rum 
er ligeledes næsten uændret med sin balkon, der tillod 
tilskuere at overvære rideopvisningerne. Kun kongesto
lens ydre er noget ændret, da den måtte nedtages af C.F. 
Harsdorff under en reparation af tagværket. Det smukke, 
enkle rum er nok i sin hovedform inspireret af den be
rømte Vinterrideskole i Hofburg i Wien. Kongestolens 
indre har panelbeklædte vægge med en inddeling, som 
ligner den, man kunne finde i Højesteretssalen. Logen er 
i dag det eneste helt bevarede rum af gemaktype fra 
Christian 6.s slot.

Oven over den store stald, hvor Hofteatret nu er, ind
rettedes Geschirrkammeret, dvs. seletøjskammeret, der 
var lige så langt som ridesalen, men noget smallere. Det 
havde et panel af samme type som kongestolen.

Staldene i Hofteaterfløjen blev i den sidste ende ind
rettet af Eigtved. Häusser blev i 1742 sparket opad, idet 
kongen på en pæn måde skaffede sig af med den ledende, 
men gammeldags arkitekt, ved at gøre ham til komman
dant i Nyborg. I 1744 blev det vedtaget, at der skulle 
være søjler af sort marmor i staldene i denne fløj. Der 
blev gjort noget for hestene, ikke i et eneste beboelsesrum 
på selve slottet fandtes en marmorsøjle.

Disse stalde, som stadig findes, er mere end noget an
det i stand til at fortælle noget om, hvor imponerende 
Christian 6.s slot har været. Ridebaneanlægget var den
gang den festlige hovedindgang til slottet. For at gøre 
den rigtig festlig fik Eigtved til opgave at opføre Mar
morbroen fra Frederiksholm til Slotsholmen. I stedet for 
Häussers skumle gennemkørselsport skabte Eigtved de 
to pavilloner, som flankerer indgangen til Ridebanen.
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Disse fire tegninger fra midten af 1800-tallet viser, hvor primitive forholdene var i det lille Hofteater, så 
snart man var uden for det festlige teaterrum. Først publikums trappe -  som stadig eksisterer -  og dernæst 
skuespillernes spiraltrappe, som også eksisterer. Endelig teaterfløjens solide konstruktioner på loftet over 
teatersalen og til sidst den interne skuespillertrappe bag scenen. -  Anonyme tegninger på Det kgl. Biblio
tek.
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Til venstre:
Buegangene var allerede i det 
ældste Christiansborgs tid et 
yndet promenademål og ved
blev med at være det i over 100 
år, indtil branden af C. F. Han
sens slot i 1884.

Til højre:
Det samme syn mere end 100 år 
senere. Langs Ridebanen har ti
den stået forbløffende stille i fle
re hundrede år. Fot. ca. 1930. -  
Begge Det kgl. Bibliotek.

Denne tegning af buegangen ud 
for Ridehuset og med Christi
ansborg slotsruin i baggrunden 
er tegnet af den unge arkitekt 
Thorvald Jørgensen i 1884, læn
ge før han kunne ane, at han 
selv engang skulle genopføre 
slottet. -  Kunstakademiets 
Bibliotek.
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Imellem dem var oprindelig en mægtig smedejernsport, 
som senere er forsvundet.

På toppen af pavillonerne sidder otte figurer, der par
vis støtter Christian 6.s og Sophie Magdalenes navne- 
chiffre. Øverst sidder kronerne. Desværre har ingen sam
tidige kilder fortalt os, hvem de otte figurer er eller hvad 
de symboliserer. Mod kanalen er i alle tilfælde tre skæg
gede herrer med skaller i håret, måske betyder de de 
danske farvande, selv om det ikke just er verdenshavet, 
de vender ud imod. Ind mod Ridebanen er det nemt at 
se, at Minerva og Herkules kan symbolisere klogskab og 
styrke på den søndre pavillon. Den nordres figurer er 
ikke så entydige, men kvinden, som holder en krans og 
har solgissel på brystet, kunne være dyden, den anden 
kvindefigur er ændret ved restaureringer, så hendes høj
re arm ikke er original. Hun sidder og støtter noget, som 
ligner en blanding af et skjold og en skriftrulle med ven
stre arm. Der står ikke noget på skjoldet, men man kun
ne tænke sig et antal bedrifter opregnet, i så fald kunne 
hun være symbol på renommeet.

Denne festlige indgang til slottet skulle alle passere, 
som havde et officielt ærinde. Fremmede ambassadører 
skulle vide, at der var langt op til kongen. Som regel kør
te man kun til midten af Ridehuset, resten af vejen måtte 
tilbagelægges til fods. Når ambassadøren langt om længe

Nedenfor til venstre:
I C. F. Hansens andet Christi
ansborg var der også passage 
fra Ridebanens venstre side, 
hvor Højesteret nu ligger. Her 
kom man ud til Prins Jørgens 
Gård med vognremisen bag 
Slotskirken. Det er den her viste 
vognremise, der senere blev til 
Thorvaldsens Museum, mens 
C. F. Hansens Slotskirke ligger 
uændret, sparet ved branden i 
1884. Maleri af Constantin 
Hansen. -  Bymuseet.

Nedenfor til højre:
Løngangen mellem slottet og 
Den røde Bygning med den så
kaldte Zahlkammerport. Det er 
Holmens Kirke, man skimter i 
baggrunden. Akvarel af C. W. 
Eckersberg fra 1809. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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At staldmester-embedet stadig 
var af stor vigtighed i 1800-tal- 
lets kongelige hofhusholdning, 
fremgår af dette billede fra 
Christiansborgs stalde langs Ri
debanen. Fra 1750-95 varder 
plads til ikke mindre end 365 
heste, heraf 124 i stalden under 
Hofteatret, og 90 i fløjen med 
Ridehuset. Dertil kom garder
stalden ud mod kanalen, som - 
via C. F. Hansens vognremise-  
endte som Thorvaldsens Muse
um. »Hestene var uforlignelig 
vel logerte« skrev Pontoppidan i 
sit Danske Atlas i 1764, impone
ret over Eigtveds stadig 
eksisterende 76 norske marmor
søjler mellem spiltovene og 
marmorkrybberne i den sydlige 
fløj. -  Tegning af K. Gamborg i 
111. Tidende 1882-83.

var kommet op ad tårntrapperne -  de eneste der fuldfør
tes -  var der stadig de mange gemakker at komme igen
nem, før man stedtes for den enevældiges åsyn.

Med sine buegange og de lange altaner ovenover var 
Ridebaneanlægget som skabt til fest. Undertiden ved 
kongehusets mærkedage, især bryllupper, rejstes enorme 
festdekorationer. Et par skyldes arkitekten C.F. Hars- 
dorff. Disse tempellignende dekorationer sprang med 
både rød og hvid vin til glæde for publikum.

I forlængelse af Slotskirken langs kanalen, den gade 
som nu har det gådefulde navn Vindebrogade, opførtes 
den kgl. Vogngård, hvor kareter og vogne husedes. 
Thorvaldsens Museum er indrettet i resterne (se side 
198). To lange staldbygninger, Prinsens stald og Garder
stalden fortsatte linien næsten helt til Stormbroen.

Det var oprindeligt Häusser, som projekterede disse 
bygninger, og han har sikkert bestemt deres placering og 
grundplaner. Facaderne er derimod et resultat af en 
hård kritik, som Thurah og Eigtved havde rettet mod det 
udseende, generalbygmesteren ville have givet dem. 
Man ønskede en ensartet facaderække, selv om bygnin
gerne i sig selv var sekundære. Derfor fik de samme faca
desystem som kirkens to nederste etager, kun de nødven-
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dige store vognporte i remisebygningen brød systemet. 
Porten i Prinsens stald skulle oprindeligt have været af
balanceret af en port i kirken, der imidlertid blev opgi
vet.

Det gamle Københavns Slot havde haft et teater, som 
med nød og næppe fandt plads i en af de krumme fløje. 
Slotsplaner fra hele Europa viser, at teatersale var al
mindelige på slottene. Ikke sådan på Christian 6.s tid; 
den pietistiske konge og hans humørforladte dronning 
forbød tværtimod alle teaterforestillinger i kongeriget. 
Derfor fandtes intet teater på det oprindelige Christians
borg, og der var heller ikke afsat plads til et.

Frederik 5. lod Det kgl. Teater opføre på Kongens Ny
torv, og hans søn Christian 7. nærede en uomtvistelig in
teresse for teatret, så stor, at han selv optrådte på scenen. 
Der havde været opstillet et interimistisk teater i Den 
gyldne Spisesal, men først i august 1766 begyndte man 
at forberede indretningen af et egentligt teaterrum. Det 
eneste sted i det vidtstrakte kompleks, hvor man kunne 
finde plads, var i etagen over den store stald i Ridebane-

Så længe de kongelige hestestal
de spillede en dominerende rolle 
langs buegangene, var der me
gen aktivitet at spore hos stald
personale, vognpersonale og ku
ske. Samtidig var buegangene 
fortsat en genvej for gående, der 
ville mod Frederiksholm eller 
Vesterbro. -  Tegning i 111. 
Tidende.



SLO T S H O L M E N

Ridehuset stod færdigt i 1742 og 
indviedes ved karruselridning 
samme år. Her stikker Christian 
6. og kronprins Frederik (5.) til 
papmachéhovederne, der er op
stillet i to lange baner. Hoveder
ne forestillede negre, tyrkere og 
trolde m. v., og antydede der
med europæernes syn på de far
vede folkeslag og kristendom
mens øvrige fjender. Kobberstik 
af H. Lynge 1742. -  Kobberstik
samlingen.

Næste side nederst:
Fotografi fra vore dage af den 
fornemme kongelige tilskuerlo
ge i Christiansborgs Ridehus. 
Den ses for enden af salen på 
billedet på forrige side. Der var 
adgang til logen direkte fra slot
tet. Fot. 1960.-Christiansborgs 
Slotsforvaltning.

anlægget. Det havde hidtil været Geschirrkammeret, og 
dets form var mildest talt ikke velegnet, langt og smalt 
som det var.

Det blev arkitekten Nicolas-Henri Jardin, der netop 
havde indrettet Riddersalen, som fik opgaven. Han lod 
de to fag nærmest slottet stå omtrent urørte, de skulle tje
ne som vestibule. Her kan man endnu se en rest af et in
teriør fra Eigtveds hånd. Fem af rummets tretten fag 
spændte over tilskuerrummet. Det var indrettet som lo
geteater med loger omkring parterret og i to etager dero
ver. De kongelige loger var nærmest scenen og havde et 
halvcirkulært fremspring, for hvis man ikke sad der, kun
ne man intet se. Scenen optog kun tre fag, og så var der 
tre fag tilbage til teknik og omklædningsrum.

Da der kun findes en plan af teatret, er det meget lidt, 
vi ved om dets udseende. Dog vides det, at joniske søjler 
bar logerne og loftet. Ved hjælp af snedig mekanik kunne 
gulvet i tilskuerrummet hæves til niveau med scenen, 
hvorved hele teatret omdannedes til balsal. Tæpper med 
hvide søjler malet på blå bund kunne så trækkes ned om
kring scenen, der herved kom til at danne en helhed sam
men med tilskuerrummets søjlebårne loger.

Den 26. januar 1768 spillede Christian 7. sin hovedrol
le i Voltaires »Zaire« på Hofteatret, vistnok med større 
succes, end når han agerede som konge ved at skære an
sigter. På samme tid spillede en fransk hoftrup med held 
på teatret, men den blev fyret efter Struensees fald, der 
indledtes med et maskebal 1772 på Hofteatret.

Efter den tid spilledes især stykker af Det kgl. Teaters

80



F Ø R ST E  C H R IS T IA N S B O R G

repertoire, f.eks. Johan Herman Wessels »Kiærlighed uden 
Strømper« og Johannes Ewalds »Balders død«, som 7. fe
bruar 1778 fik premiere på Hofteatret.

Slottet fik sit endeligt 26. februar 1794, og det var ikke 
uforskyldt. Arkitekten C.F. HarsdorfT havde allerede i 
1785 afgivet en indstilling om indretning af pumpevær
ker og vandreservoirer over de store tomme trapperum i 
sidefløjene, men det havde der ikke været penge til. Til 
gengæld var skorstensbrande på slottet så hyppige, at 
man ikke orkede at røre stormklokkerne ved ildløs på 
slottet.

Et overophedet kakkelovnsrør i en etageadskillelse 
blev således skæbnesvangert. Man tog det roligt, da il
den slog ud i et værelse i Kronprinsens etage lige ved si
den af Riddersalen. Taflet fortsatte; ingen grund til pa
nik. Man gik op i det berørte rum, talte lidt om, hvad 
man skulle stille op og fjernede nogle genstande fra de 
nærmeste gemakker. Da ilden, som havde fat i væggen 
ind til Riddersalen, brød ind i denne, var det sket. Det 
kæmpemæssige rum gav masser af luft til branden. Et 
forsøg på at standse ilden fra loftet ovenover måtte opgi
ves, fordi man dér havde anbragt slottets forråd af godt, 
tørt brænde.

Da det først begyndte at brænde gennem etagerne, var 
der ikke noget at stille op. Tøjhusets store sprøjte kom til 
kort, og kongefamilien forlod slottet. Det var af væsentlig

Et øjenvidne
N.I. Schows øjenvidneberetning 
til slotsbranden:
Om morgenen den 26. febr. spo
rede H.K.H. Arveprinsen, som 
efter daglig sædvane besøgte sin 
søn, en usædvanlig varme i so- 
vegemakket, man troede at der 
var lagt for meget i kakkelov
nen, hvilket dog befandtes gan
ske anderledes, da der kun lå 
tvende stykker brænde, og røret 
neppe var lunkent; man fornam 
hverken røg eller lugt. Kl. 2 om 
eftermiddagen var varmen mer
kelig forøget uden at kakkelov
nen i mindste måde var årsag 
dertil, thi efter laqvaiens forsik
ring var kakkelovnen ikke den 
hele formiddag bleven rørt. Til 
aid ulykke merkede man ingen 
lugt af brand. Kl. 3 Vi just dajeg 
gik tilbage med prinsen fra bor
det, kom laqvai Jakobsen os 
imøde med den efterretning, at 
prinsens gemakker vare fulde af 
røg, og at der måtte være ildløs. 
Jeg lod prinsen blive hos sine 
søstre og løb over med laqvaien. 
Prinsens sovegemak og mit væ
relse, som stødte nærmest dertil 
henad Riddersalen, var allerede 
så fulde af røg, at man ikke kun
ne opholde sig i dem, hvorpå 
laqvaien åbnede vinduet, men 
straks ved denne åbning brød 
den klare lue ud over kakkelov
nen. Der blev straks gjort larm, 
men brand-anstalterne var me
get slette, dels manglede vand, 
dels var sprøjten, som længe tø
vede, i ubrugbar tilstand. Man 
var næsten en time uvirksom, 
blot formedelst brandredska
bernes slette beskaffenhed. 
Næppe gaves der værelser på 
Christiansborg, hvor mere or
den herskede, end i prinsens og 
næppe nogen steds har man væ
ret forsigtigere med ild og lys, 
end hos prinsen. For prinsens 
sundheds skyld blev værelserne 
altid med forsigtighed og måde
lighed varmede. Rygtet, at prin
sen tvende nætter tilforn ikke 
skal have kunnet sove forme
delst varmen, er urigtigt, da han 
såvel den sidste nat som de næst 
foregående, har sovet roligt.
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Det første Christiansborgs brand 26. februar 1794. Her er branden set fra Slotspladsen med forsøg på at 
vise den febrilske aktivitet, der udfoldede sig, da man havde opgivet at redde slottet, men nu kun søgte at 
redde mest muligt indbo. Kobberstik af G. L. Lahde. -  Det kgl. Bibliotek.

Her er endnu en gengivelse fra den store katastrofe, som indtraf i 1794. Året efter brændte en femtedel af 
byen. Slottets brand beskrives i dette værks bind 11 ledsaget af tidens farverige, kolorerede kobberstik. Stik 
afj. G. Friedrich. -  Det kgl. Bibliotek.
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betydning for det katastrofale omfang, som branden tog, 
at der ingen brandmure var i de fire fløjes loftetage, så 
her kunne ilden brede sig uhindret.

Matroser og godtfolk hjalp til med at tømme slottet for 
kostbarheder, men det meste gik tabt. At Kongens bib
liotek blev flammernes bytte, kan ikke undre, for biblio
tekaren tog opstilling ved døren og forlangte kvittering 
for de bøger, som redningsfolkene kom slæbende med. 
En embedsmand ved sølvkammeret viste større kondui
te. Også han forlangte kvittering, men i mangel af blan
ketter skrev han op på døren, hvad der gik ud. Døren 
brændte.

Da det blæste fra syd, bredte ilden sig fra Ridebane
fløjen over mod Slotskirken, Vogngården og de tilknytte
de stalde langs kanalen, der alle nedbrændte. Derimod 
lykkedes det at redde Kancellibygningen og Kunstkam- 
merbygningen, som lå i læ. Af slottet reddedes kun Ride
baneanlægget og dele af løngangene.

Adam Oehlenschläger overværede som 14-årig det uhyg
gelige skuespil: »Endnu stod tårnet som en sort kæmpe 
midt i ilden, længe spottede den uhyre kæmpekrop de 
forræderiske ildkys, hvormed salamanderne slikkede 
dens brynje. Endelig vaklede kæmpen, og med tre forfær
delige drøn styrtede han ned gennem alle stokværk. Fra 
dette øjeblik var alting kun, som om helvede havde åbnet 
sit svælg...«.

Slotspladsen foran det ud
brændte slot 1796, da også store 
dele af byen var brændt året for
inden. De første nød boliger er 
allerede rejst. Se også side 85. 
Anonymt kobberstik. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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Slotspladsen set fra slottet i 1760erne. Her ser man Størrestræde til venstre for Holmens Kirke. Holmens 
Bro har to billedstøtter og i baggrunden Admiralitetet og Magasinets spir. Til højre Børsen og Børsgade til 
Knippelsbro. Tegning af Jens P. Lund ca. 1760. -  Det kgl. Bibliotek.

Æresport med søjler, tegnet af C. F. Harsdorff, rejst 1774 på Slotspladsen ved kanalen i anledning af mod
tagelsen af arveprinsens mechlenburgske brud, prinsesse Sophie Frederikke. Her ses Størrestræde som 
ovenfor og til venstre det 21 år senere nedbrændte Nikolaj-kvarter. Tegning af E. H. Løffler. -  Kobberstik- 
samlingen.
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Slotspladsen set fra Højbro 1809. Kunstneren har omhyggeligt undgået at tage billedets forgrund med. Til 
venstre ligger nemlig Nikolaj-kvarteret i ruiner efter branden 1795 og til højre det nylig nedbrændte slot. 
Tegning af C. W. Eckersberg 1809. -  Kobberstiksamlingen.

Store dele af Københavns husvilde borgere blev efter byens brand i 1795 underbragt i en interimistisk ba
raklejr »Frederikskoloni« på Christiansborg Slotsplads foran det nedbrændte slot. Men der boede også 
husvilde i selve slotsruinen; se røgen fra skorstenene. Kobberstik fra 1795 afJ.G. Friedrich. -  Det kgl. Bib
liotek.
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Andreas Kirkenip (1749- 
1810) fik som arkitekt sin ud
dannelse hos J. Boye Junge og 
avancerede til 1791 at blive hof- 
arkitekt. I arkitekturhistorien 
lever Kirkerup primært takket 
være den arkitektoniske perle, 
Liselund på Møen, og for Det 
kinesiske Lysthus i Frederiks
berg Have fra henholdsvis 1792 
og 1799-1800. Kirkerup udførte 
festdekorationer i byens gader 
og tegnede 1795-1800 et af de 
første forslag til en genopførelse 
af Christiansborg Slot (næste 
side). Et nøgternt, men smukt 
forenklet byggeri er Hestgarde- 
kasernen i Frederiksholms Ka
nal fra 1792 (bind 2). 1783 teg
nede Kirkerup pakhuset, Gam
mel Grynmølle, Strandgade 29. 
Pakhuset blev nedrevet efter en 
brand 1960. Miljøstyrelsens nu
værende bygning blev opført på 
stedet (bind 7).
(Om Kirkerups arbejde med 
andet militært byggeri i Køben
havn, se bind 5).

Det andet Christiansborg
Året efter det første Christiansborgs brand i 1794 gik en 
femtedel af byen op i luer. Ikke mindst kvarteret mellem 
Højbro og Holmens Bro blev hårdt ramt (se bind 3). Der 
var endnu højkonjunktur i Danmark, så der var råd til 
hurtig genopbygning af byen. Situationen var altså det 
modsatte af, hvad den var ved det første Christiansborgs 
opførelse, hvor man byggede slottet med en mere eller 
mindre ruineret by som baggrund.

Der blev fremsat adskillige forslag til, hvad det ned
brændte slot skulle blive til. I begyndelsen kunne nød
tørftigt afdækkede ruiner tjene som nødbolig for de hus
vilde fra branden 1795. Kongehuset havde samme år 
købt to af Amalienborg-palæerne (se bind 6), og de ud
gjorde nu residensen. I Kancelliet var lysten til at genop
bygge et kongeslot ikke stor. Der luftedes ideer om at 
huse alle mulige institutioner i en af fløjene, f.eks. Hof- 
og Stadsretten, Højesteret, Rådhus, Politiret og Kunst
akademi. Overbygningsdirektør C.F. HarsdorffhoXAt lige 
efter branden på, at slottet skulle genopføres og udarbej
dede et udkast, som desværre er gået tabt. Men om gen
opførelse ville man i starten ikke høre tale. Den næste 
brand, bybranden i 1795, betød, at byens Råd- og Dom
hus var gået tabt, og et nyt Rådhus måtte man have. I 
året 1800 faldt brikkerne på plads, ikke mindst under 
indflydelse af arkitekten og landbygmesteren i Slesvig- 
Holsten C.Æ. Hansen. Da HarsdorfTvar død året forinden, 
blev Hansen og de to hofbygmestre Peter Meyn og Boye 
Magens bedt om at give et forslag til, hvad man skulle 
stille op med ruinen.

Der er ingen tvivl om, at Hansen førte det store ord i 
denne forsamling, og det resultat, de nåede frem til, blev 
da også helt præget af ham. Det var 6. september 1800 
forslaget lå på bordet. Det brugelige af det brændte slot 
skulle genanvendes, men slottet skulle reduceres, idet 
fløjen mod Ridebanen skulle væk og erstattes af to korte, 
tilbagetrukne fremspring, som sammenføjedes med en 
kolonnade. C.F. Hansen fik bestillingen på et slot og 
oven i købet også til opgave at fuldføre Frederikskirken, 
der havde ligget ufuldført hen siden Jardins afsked i 
1772. Som om dette ikke var nok, drog han hjem til Alto
na med endnu en bestilling, nemlig at projektere et nyt 
Råd- og Domhus til København, hvor man efter mange 
overvejelser havde fundet plads til det på det nedbrænd
te Vajsenhus’ grund ved Nytorv (se bind 3).
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I tiden mellem branden og 1800 havde hofarkitekt An
dreas Kirkerup foreslået hovedfløjen af ruinen mod Slots
pladsen genopført i noget reduceret skikkelse til Råd- og 
Domhus, og i 1803, samtidig med at C.F. Hansen sad og 
arbejdede på sin bestilling, havde Peder Friis optimistisk 
forsøgt sig med et forslag til et slot på grundlag af be
tænkningen af 6. september 1800. Ingen af delene fik no
gen som helst indflydelse på det endelige resultat.

Man havde i København håbet på, at C.F. Hansen 
kunne levere et forslag i løbet af et års tid, men det var 
for meget forlangt. Først i april-maj 1803 kunne han fo
revise sine planer til både Rådhuset og Slottet, og begge 
dele blev approberede. Det havde ikke været en let opga
ve. C.F. Hansen havde selvfølgelig sin bestemte opfattel
se af den stil, han ønskede at bygge i, men var samtidig

Aldrig: Efter det første Christi
ansborgs brand 1794 og byens 
brand året efter, fremsatte hof- 
arkitekt Andreas Kirkerup 
(1749-1810) et beskedent pro
jekt som en begyndelse på gen
opførelsen af slotskomplekset. 
Han tegnede fløjen ud mod 
Slotspladsen, men indrettede 
den alene som Råd- og Domhus 
til erstatning for det nedbrænd
te rådhus på Gammeltorv. Der 
kom intet ud af planen, for C. F. 
HarsdorfTnåede før sin død i 
1799 at udpege pladsen på Ny
torv -  hvor det nedbrændte Vaj- 
senhus havde ligget -  til det 
fremtidige sæde for byens Råd- 
og Domhus.

Aldrig: Omkring år 1803 indsendte den lidet kendte, 40-årige arkitekt Peder Friis (1763-1831) forslag til 
genopførelse af slottet i nyklassicistisk stil med søjlegang mod Slotspladsen. Det kom der heller ikke noget 
ud af. Det skulle vare endnu 25 år, før C. F. Hansen fik genopført slottet i en stil, der ligeledes bar stærkt 
præg af nyklassicisme. -  Kunstakademiets Bibliotek.
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Det blev C. F. Hansen, der kom 
til at opføre det andet Christi
ansborg, og her er hans egne 
tegninger til det nye slot, hvis 
opførelse startede 1805, men 
hvis indvielse først kunne finde 
sted i 1828, fordi krig, bombar
dement, statsbankerot og man
gel på bygningsmateriel forhale
de færdiggørelsen. Slottet var 
udformet under hensyn til øn
sket om at genanvende det ned
brændte slots fundament, men 
C. F. Hansen sparede næsten 
hele den fjerde fløj mod Rideba
nen ved her at anbringe en 
åben, søjlebåren kolonnade. -  
Christiansborgs Slotsforvalt
ning.

bundet af de stående mure og deres alt for mange vindu
esåbninger. Den ret strenge nyklassicisme, Hansen var 
dyrker af, gik kun dårligt i spænd med barokslottets tal
løse åbninger. For klassicisten var netop murfladens in
tegritet af afgørende betydning, og det var unægtelig den 
modsatte opfattelse af barokkens.

Hvis arkitekten skulle bedømmes på det ydre af Chri
stiansborg Slot, ville han ikke have faet den fremtræden
de plads i vor arkitekturhistorie, han har. Bedømmer 
man ham derimod på det opnåede resultat, set i forhold 
til de vilkår han arbejdede under, imponeres man. Ved 
at fjerne i alt fire vinduer af de 25, som fandtes i hver af 
det gamle slots etager mod Slotspladsen, lykkedes det 
Hansen helt at ændre facadens karakter, fra at være me
get gennembrudt til at have en forholdsvis lukket virk
ning. Det skete ved at fjerne vinduer i de smalle side
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fremspring, så disse kun fik et vindue i hver etage og der
ved temmelig megen murflade. Da samtidig hovedpor
ten forenkledes fra den urolige, svungne og gennembrud
te barokportal til et fladt stykke kvadermur med en stor 
uindrammet åbning, understregedes strengheden.

Sidefacaderne mod Rigsdagsgården og Prins Jørgens 
Gård var der ikke meget at stille op med for en klassicist, 
de beholdt de uendelig lange vinduesflugte, men her som 
overalt forsvandt den lodrette sammenbinding af vindu
erne, man kendte fra det første Christiansborg. Også det 
gav indtryk af lidt mere mur.

Siden mod Ridebanen blev Hansens mesterstykke. 
Her stod han frit, fordi den meget dybe fløj med resterne 
af tårnet skulle rives ned. Den lidt sure, indre slotsgård 
blev på denne måde åbnet for lys og luft. Arkitekten de
monstrerede her sin evne til at behandle sammenstøden
de bygningskroppe som kubiske enheder. Det ses straks, 
at der her overalt er færre vinduer i forhold til væggen 
end på resten af slottet. Det mærkes, at Hansen havde 
lært lektien i Rom. Kolonnaden ser ikke umiddelbart ud 
til at være inspireret af pavens stad, men det er nok, fordi 
den er lige. På en perspektivtegning af dens indre -  mel
lem søjlerne -  mærker man pustet fra Peterspladsen. I 
øvrigt havde kolonnaden, foruden at afskærme den indre 
slotsgård, den praktiske funktion at skabe en forbindelse 
mellem slottets fløje på dette sted.

I den indre slotsgård, bag kolonnaden, sad vinduerne 
på samme tætte måde som i det brændte slot. Det er et 
ubedrageligt tegn på den økonomi, hvormed Hansen op
førte sit slot, at de to korte fløje for enderne af kolonna
den mod Ridebanen havde fa vinduer, men mod gården 
flere. Facaderne mod denne side var nye, mens de mod 
Slotsgården var gamle.

Funktionelt var slottet blevet vendt 180°, idet hoved
indgangen nu skulle være fra Slotspladsen. Etagernes 
antal og fordeling var den samme som før. Selv om slot
tet i praksis aldrig blev residens sådan som forgængerne, 
fordi kongefamilien foretrak Amalienborg, var det fuldt 
indrettet til kongelig beboelse. Appartementerne var ble
vet mindre som en følge af, at det meste af den tidligere 
største fløj var væk. Som i vore dage førte åbningen i kva
dermuren mod Slotspladsen ind i et hvælvet rum, som 
hed -  og stadig hedder -  Kongeporten. Dette rum var et 
stående bevis på hvælvingers fortræffelighed; de brænder 
ikke. Bortset fra de dele af rummet, som på barok vis bu
ede ud foran Kongefløjens facadelinier, genbrugte Han
sen det hele. Selv om han var klassicist, bibeholdt han de

A N D E T  C H R IST IA N SB O R G

C. F. Hansen (1756-1845).
Den mest indflydelsesrige dan
ske arkitektpersonlighed gen
nem første halvdel af forrige år
hundrede. Han kom til at præge 
det indre København efter de 
store brandkatastrofer i 1794 og 
1795 samt Københavns bom
bardement i 1807. C. F. Hansen 
mødte kongelig bevågenhed, fra 
han som ganske ung kom på 
Kunstakademiet, hvor han hav
de C. F. Harsdorff som lærer. Fra 
1784 til 1800 var han landbyg
mester for Holsten med bolig i 
Altona. Her fik han store, også 
private opgaver. Han havde 
studeret i Paris og blev påvirket 
af den franske arkitekt Ledoux, 
der ligesom Hansen var optaget 
af den klassiske, romerske arki
tektur. Hjemkaldt fra Altona 
opførte C. F. Hansen 1803-28 
det andet Christiansborg Slot i 
streng klassicistisk stil. Også 
dette slot brændte, -  i 1884, 
men Slotskirken står tilbage med 
sin lave kobberklædte kuppel. 
(Om C. F. Hansens øvrige ar
bejder i København, se bind 3 
og 4).
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Kongeetagen i C.F. Hansens 
nye Christiansborg havde nøj
agtig samme dimensioner som 
det nedbrændte slot. Han havde 
benyttet det gamle fundament 
og kun strøget det meste af den 
fjerde fløj mod Ridebanen, hvor 
tårnet havde været anbragt.
Her er de vigtigste rum:
A. Dronningens trappe
B. Damegemak
D. Dronningens Tronsal
E. Dronningens dagligstue 
G. Dronningens soveværelse.
Kongens lejlighed:
a. Kongetrappen
c. Kavalergemak
e. Tronsalen
f. Statsrådsværelse
m. Parolsalen
n. Appartementssalen
r. Riddersalen
s. Spillesalen
u. Spisesalen.

A N D E T  C H R IS T IA N S B O R G

koblede søjler og hvælvbuerne, der ikke var klassisk 
halvcirkulære, men kurvehanksbuede. Han nøjedes med 
at ændre dekorationerne, så de passede til hans bygning.

Skulle man til kongens lejlighed, gik man nogle trin op 
til venstre og kom ind i en korridor i Dameetagen, der 
ledte til Kongetrappen. Denne førte via den Underste 
mezzanin op til kongens og de over den liggende etager.

Fra reposen på Kongeetagen kunne man alt efter 
ærinde komme til kongens lejlighed eller til festapparte
mentet. Den første strakte sig gennem hele fløjen hen til 
hjørnet ved Kirkeløngangen. På nær to rum var den af 
samme størrelse som Christian 6.s. Ved et blik på planen 
bemærkes straks, at dørene mellem rummene ikke mere 
står i en flugt nær vinduesvæggene, men flugter gennem 
skillevæggenes midte. Det var et klart klassicistisk træk. 
Denne lange akse, som førte gennem otte rum, endte lige 
lukt i kongens seng.

Gemakkerne havde til dels skiftet navn i forhold til de 
tilsvarende i det første Christiansborg. Forgemakkerne 
hed nu Kavalergemakker, og Audiensgemakket hed 
Tronsalen, Konseilsgemakket var blevet til Statssrådssa- 
len og Kabinettet til Dagligværelset. Kun Lakajgemak-

Forrige side:
Plan over C. F. Hansens andet 
Christiansborg med ny Slotskir
ke (mørk skravering), som slut
tede sig nøje til de dele af det 
første slot, som var skånet ved 
branden i 1794. Numrene refe
rerer sig til:
1. Marmorbroen -  2. Pavillo
nerne -  3. Forbygningen -  4. De 
runde stalde -  5. Ridehuset -  6. 
Den store stald og Hofteatret -  
7. Den lille stald -  8-9. Prinsens 
stalde -  10-11. Løngangen -  12. 
Vognremisen; fra 1847 Thor
valdsens Museum -  13. Den nye 
kolonnade -  14. Kunstkamme
ret og store Kgl. Bibliotek -  15. 
Nye slotskirke -  16-18. Løngan
gen e- 17. Kongeporten -  19. 
Kancelliet (Den røde Bygning)
-  20. Frederik 7.s rytterstatue 
fra 1872-21. Christian 9.s ryt
terstatue fra 1927. -  Tegning i 
Christiansborg Slot (bind 2).
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Restaurator C. C. Andersen har 
i 1899 på denne tegning søgt at 
vise, hvor meget længere frem
me på den nuværende Slots
plads Københavns Slot -  og 
dermed Absalons Borg -  havde 
ligget i forhold til de tre senere 
slotte. Det forhold fremgår også 
af tegningen af ruinerne under 
slottet fra vore dage (se side 14). 
Kun den bageste ende af Kø
benhavns Slot lå på de senere 
slottes byggeområde. -  Fra 
Zachariaes Før og Nu.

ket og Kongens soveværelse bibeholdt deres navne. Til 
gårdsiden var der nu flere, men mindre rum, nemlig Pa- 
rolsalen, Appartementssalen og Kongens daglige spise
sal.

Dronningens lejlighed fyldte mindre end en tredjedel 
af kongens, men var i øvrigt placeret på samme måde 
som forhen.

Interessantere var festappartementet, som indrettedes 
i fløjen mod Kunstkammeret, for her virkeliggjordes tan
ken om en paradelejlighed, som aldrig gennemførtes i 
Christian 6.s slot. Fra Drabantsalen kom man gennem 
Mellemværelset med Thorvaldsens Alexanderfrise ind i 
Riddersalen, videre til Spillesalen, to Marskaltafler og 
Kongens spisesal. Rummenes navne fortæller, at det her 
mere handlede om festlighed og selskaber end om en 
egentlig paradelejlighed.

Vi er meget bedre underrettet om, hvordan alle disse 
rum så ud, end tilfældet var med det første Christians
borg. Fotografiet var opfundet, og selv om fotograferne, 
med undtagelse af Riddersalen, først fandt ind i slottet, 
da det var brændt, giver deres billeder et godt indtryk af 
de sodsværtede trappe- og portrum. I øvrigt er det kun
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Det tog dobbelt så lang tid at opføre C. F. Hansens beskedne slot, som det havde taget at bygge det prægti
ge nedbrændte første Christiansborg. Men det passede meget godt ind i sine prunkløse omgivelser. Her er 
det set fra den gamle Holmens Bro. Tegning af Fattig-Holm ca. 1830. -  Det kgl. Bibliotek.

Her er C. F. Hansens slot set fra den store Ridebane, hvis buegange med stalde, ridehus og teater var ble
vet skånet ved branden. Der var fri passage til Slotspladsen fra Ridebanen både gennem begge løngange og 
gennem kolonnaden og Kongeporten, og det var en yndet genvej til Frederiksholm. Anonym tegning fra ca. 
1840. -  Det kgl. Bibliotek.
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C. F. Hansens andet Christiansborg med den nye, stadig eksisterende Slotskirke til højre, set fra Højbro 
Plads. Kobberstik af Fattig-Holms fader, J. Holm, ca. 1835, da det færdige slot var 7 år gammelt. -  Bymu
seet.

C. F. Hansens Christiansborg blev hurtigt et yndet motiv i den voksende interesse for byens topografi. Bil
lederne blev udført af sen-empirens kobberstikkere og første, dygtige litografer. Her er slottet set fra Hol
mens Kirke, med Holmens Bro til højre. -  Det kgl. Bibliotek.
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Her er det Emil Bæren tzen, der har gengivet C. F. Hansens slot i morgenbelysning med byens travle koner 
ved vandpumpen på Højbro Plads. Litografi fra ca. 1850. -  Det kgl. Bibliotek.

C. F. Hansens slot blev naturligvis også fotograferet, da udendørsfotografiske optagelser i løbet af 1860erne 
kom i brug med plader, der kunne eksponeres ved dagslys. Her er slottet fotograferet fra Højbro Plads. -  
Kunstakademiets Bibliotek.
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Kobberstik af Fattig-Holms fa
der, J. Holm, fra ca. 1850, da C. 
F. Hansens nye slot omsider 
stod færdigt, side om side med 
hans nye -  stadig eksisterende -  
Slotskirke. Bag denne ses Thor
valdsens Museum (se nærmere 
side 198).- Det kgl. Bibliotek.

Riddersalen, som på et enkelt fotografi stråler i al sin 
glans. Det fyldigste indtryk af rummene får man gennem 
arkitektens tegninger, der er bevaret til alle de nævnte 
rum, og de er endda i farver.

I det første Christiansborg var næsten al kunst på 
væggene af fransk oprindelse. Ved genopførelsen be
stemte man straks, at det nu skulle være dansk. Vi kunne 
selv; vi havde et Kunstakademi, der uddannede et til
strækkeligt antal kunstnere af enhver art. C.F. Hansen er 
nævnt, man drømte ikke dengang om at skrive til udlan
det efter en arkitekt. Thorvaldsen var allerede umådelig 
berømt i Rom, og en hel skare malere vendte efterhån
den hjem fra den evige stad efter endt studierejse. Både 
af den grund, men så sandelig også fordi man ville det, 
blev programmet for udsmykningen helt nationalt.

Maleren J.L. Lund indførte kristendommen i Danmark 
-  ved Ansgars hjælp forstås -  på et kæmpelærred i første 
Kavalergemak. Trongemakket fik hvide marmorerede 
vægge, den røde tronhimmel blev båret af Thorvaldsens

karyatider, C. W. Eckersberg leverede fire malerier med 
kongeligt-nationale motiver, kun tronstolen, som C.F. 
Hansen havde tegnet af efter et fransk forbillede, var in
ternational. Statsrådssalen, der var oval, fik væggene be
klædt med danske træsorter og relieffer af kongelige lov
givere. Kongens dagligværelse udsmykkedes med fire 
malerier, der bragte bud fra danske besiddelser i fire ver
densdele heriblandt Søndermarken.

Det lille kabinet mellem dagligværelset og sovegemak- 
ket havde malerier af dyremaler C.D. Gebauer. Det ud
mærkede sig ved at være mere mageligt møbleret end de 
andre rum. En tyrkisk sofa og et divanbord kunne tyde 
på, at Frederik 7. havde haft en finger med i spillet. Som 
altid i enevældige fyrsters suiter var sovegemakket sær
ligt prægtigt. Sengen stod i en draperet niche, så man så 
den mellem to søjler med gyldne ornamenter. Væggene 
var marmorerede som i Tronsalen. At sove forekommer 
ikke at være en specifik national dyd. En samtidig beskri
ver af rummet lader dog ikke kongen slippe så let: »Fem

Udråbelse
Det er velkendt, at Frederik 7. 
flere gange viste sig, når der var 
optog på Ridebanen, så trådte 
han frem på kolonnaden. Også 
på balkonen mod Slotspladsen 
viste han sig flere gange blandt 
andet i anledning af folketoget 
ved Grundlovens givelse. Et af 
de tidligste fotografier af slottet 
viser netop denne begivenhed. 
Kongerne udråbtes fra denne 
balkon, som det også er tilfældet 
nu, men hvornår begyndte det? 
Da Christian 6. selv byggede 
det første Christiansborg, var 
han lovlig forhindret i at blive 
udråbt, men hans søn Frederik 
5. blev det, uden dog selv at vise 
sig. Han viste sig dog senere, 
nemlig ved det oldenborgske 
kongehus’jubilæum i 1749. 
Christian 7. var den første kon
ge, der viste sig ved udråbelsen.
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Næste side:
Parti fra portpassagen gennem 
slottets hovedfløj mod Slots
pladsen. Billedet giver et kik op 
ad Kongetrappen, der førte til 
kongens gemakker og slottets 
festsale. Der var i øvrigt fri pas
sage gennem porten for både to- 
og firbenede undersåtter. I vore 
dages Kongeport i det tredje 
Christiansborg er flere elemen
ter fra den gamle port bevaret. -  
Maleri af H. D. C. Mårtens 
1835.

gråt i gråt udførte malerier af hr. Küchler forestillende 
emblemer på kunster og videnskab, håndværker, handel, 
skibsfart og agerdyrkning, smykke dette gemak, som 
passende allegoriske fremstillinger af de genstande, der i 
nattens drømmebilleder foresvæve den for sine undersåt
ters og rigets tarv med kærlig omhu sørgende landsfa
der«. Herefter var det kun overladt hans majestæt at sæt
te kulør på tilværelsen.

I Kongens dagligværelse delte lejligheden sig, så man 
fra dette kunne komme ind i rummene, der vendte mod 
Slotsgården. Det første hed Parolsalen, det var her gar
dens fane skulle stå i en martialsk opstilling mellem to 
døre. Rummet var tillige forværelse for Appartementssa
len. I Parolsalen hang oprindelig de sørgelige rester af 
Abildgaards maleriserie fra den gamle Riddersal, tre bil
leder af Christian 1., 3. og Frederik 2.

Appartementssalen var det største rum i kongens lej
lighed. Den var vist også det mest benyttede. Som nav-

98

C. F. Hansen havde ved opfø
relsen af det andet Christians
borg »arvet« den skånede Ride
bane, omgivet af buegangene 
med stalde, ridehus og teater. 
For enden af pladsen tillige pa
villoner og Marmorbroen. Det 
tog han stærkt hensyn til, da 
han kun gjorde slottet trefløjet 
og ud mod Ridebanen afslutte
de bygningen med en lav søjle
kolonnade med 3X8 søjler. Det 
er denne kolonnade -  set fra si
den -  som C. F. Hansen har teg
net 1835 med to vagthavende 
dragoner fra Hestgarden, der 
soler sig i lyset fra Ridebanen. -  
Kunstakademiets Bibliotek.
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Endnu et billede fra Christian 
8.S tid, der viser den daglige 
passage gennem porten. Det 
kunne ikke genere kongefamili
en, der stadig foretrak at bo på 
Amalienborg. -  Det kgl. Biblio
tek.
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Festaften foran C. F. Hansens 
Christiansborg i 1841. Kron
prins Frederik (7.) er ankommet 
med skib fra Nordtyskland med 
sin anden brud, prinsesse Mari
ane og er gået i land ved Børsen 
(se side 321 ) og her hyldes par
ret af studenter med sang og 
fakler på deres vej op til slottet, 
hvor brylluppet blev fejret. Ma
leri fra 1842. -  Frederiks borg
museet.

net antyder, skulle den være selskabslokale. På de ret få 
samtidige reportagebilleder man har fra slottet, er dette 
rum det, som optræder hyppigst. Sagen var jo, at ingen 
af kongerne havde særlig lyst til at bo på det andet Chri
stiansborg. De havde fundet sig godt til rette på Amali
enborg. Appartementssalen var et prægtigt rum med sto
re spejle på begge langsider, som kunne reflektere lyse
kronernes mange lys i det uendelige. Spejlene flankere
des af kanellerede pilastre, hvor kanellurerne og kapitæ
lerne var forgyldte. Da man som regel stod, gik eller dan
sede, var møbleringen sparsom, og billederne var relief
fer med almene henvisninger til dans og musik.

Det sidste rum i denne lejlighed var Kongens daglige 
spisesal ikke langt fra Kongens trappe. C.F. Hansens 
tegninger til salen svarer ikke til de beskrivelser, man har 
af den. Det kan ikke undre, at der stod et stort spisebord, 
mens 36 stole ikke tyder på daglige intime frokoster.

Kongens trappe, som man skulle passere for at komme 
til festappartementet, kan fortjene et par ord med på vej-

100



A N D E T  C H R IST IA N SB O R G

en. Den var treløbet og bygget, så man kunne opfatte 
dens konstruktionsprincip umiddelbart. Ad midterløbets 
mahognitrin kom man op til Kongens etage, hvor en 
kæmpevase i svensk porfyr tog imod i en niche indram
met af fire joniske søjler. Til højre begyndte festapparte
mentet med Drabantsalen, der i stedet for tre vinduer i 
kortvæggen, som på det gamle slot, nu kun havde et. Det 
var et nøgternt rum med stram arkitektonisk holdning. 
Mellemværelset var det lidet opfindsomme navn på det 
næste rum, man kom ind i. Det var ellers spændende 
nok, næsten et museum. Væggene var af violet stukmar
mor, der skulle tjene som virkningsfuld baggrund for 
Thorvaldsens Alexanderfrise, som på væggen under lof
tet løb hele værelset rundt. Et bronzeeksemplar af billed
huggerens monumentale selvportrætbuste fandt også 
plads i Mellemværelset.

Ved festlige lejligheder har Drabantsalen og Mellem
værelset tjent som forværelser til Riddersalen. Da fløjen

Frederik 7. skulle blive den eneste danske 
konge, der fik bolig på C. F. Hansens Chri
stiansborg, skønt slottet i færdig stand stod i 
56 år fra 1828 til 1884. Kongen boede i den 
nordre fløj ud mod Ridebanen i årene 1851- 
63, men havde allerede tidligere installeret 
grevinde Danner her. Fra sin fløj havde han 
adgang til broen over kolonnaden og kunne 
herfra holde tale ved folkedeputationer på 
Slotspladsen. Her er han tegnet -  nogle år 
efter sin død -  af Christian Bayer, der med 
dette billede skabte et meget populært post
kort i frimærkernes barndom. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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C. F. Hansens Riddersal i det 
andet Christiansborg var beske
den i sammenligning med Ja r
dins sal i det nedbrændte slot. 
Her var ganske vist også et søj
lebåret galleri, men søjlernes 
antal var reduceret fra Jardins 
44 til C. F. Hansens 16, og de 
var heller ikke af marmor. H. V. 
Bissen havde leveret frisen med 
Bacchus-optoget på galleriet. 
Men den sparsommelige byg
herre, Frederik 6., var alligevel 
godt tilfreds med sit nye slot. 
Fotografi fra ca. 1880. -  Bymu
seet.

mod Ridebanen ikke eksisterede mere, var Riddersalen 
blevet flyttet til sidefløjen mod Kunstkammerbygningen. 
Den var lige så lang, men ikke så bred som salen i det 
nedbrændte slot. En søjlebåren balkon gik hele vejen 
rundt, det var der tradition for, men tiden havde maget 
det så, at det nu også var blevet moderne igen. Riddersa
len er det eneste af beboelsesrummene, man kender et fo
tografi af. Spejle på kortvæggene bidrog til, at søjleræk
kerne forlængedes i et umåleligt langt perspektiv. Far
verne var hvidt, guld og rødt. Balkonens brystning ud
smykkedes af H. V. Bissens lange Ceres- og Bacchusfrise, 
der passende for en festsal skulle vise, »hvorledes menne
skehedens velværen og glæde er bragt fra Olympen til 
jordens beboere«.

De efterfølgende rum i denne fløj var naturligvis ind
rettet, så deres anvendelse var afstemt efter det, der skul
le foregå i Riddersalen. Navnene fortæller det: Spillesa
len, Marskaltaflerne og Kongens officielle spisesal. Nu 
skal man ikke fristes til at tro, at det var kortspil og an
den tant og fjas, Spillesalen skulle bruges til. Det var en 
musiksal. Den var rød og festlig samt udsmykket med 
medaljoner af Apolio, Mnemosyne og de ni muser. Dis-
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se, samt Bissens relief af Homer, der synger for hyrderne, 
fortæller, at det var musik, der skulle spilles.

Nu er det en ting, hvad man havde tænkt sig, der skul
le foregå, og noget andet, hvad rummene rent faktisk 
blev brugt til. Det næste rum i suiten skulle således op
rindelig have været Kongens spisesal, men blev anvendt 
som første Marskaltaffel. Det var dets arkitektoniske ind
retning i grunden for fin til. Kongens spisesal indrettedes 
i fløjens sidste rum, et ovalt gemak med vindue ud mod 
Ridebanen og dekoreret i pompejansk stil med gule søj
ler og røde vægge med svævende kvindefigurer.

I den korte fløj, som stod i forbindelse med kolonna
den ved Ridebanen, afsluttedes festappartementet med 
andet Marskaltaffel. Det er lidt overraskende i dette se
kundære rum at finde billedhuggeren H. E. Freunds rag
narokfrise, en af de første fremstillinger af oldnordiske 
motiver i dansk kunst. Oprindelig havde den været be
stemt for Parolsalen i kongens lejlighed, hvor den med sit 
nationale motiv havde svaret til lejlighedens øvrige ud
smykning. Frisen blev imidlertid for lang, og et større 
rum måtte vælges. Det meste af kunstværket ødelagdes 
ved slotsbranden 1884. De bevarede rester af ragnarok
frisen er nu -  meget passende -  opsat i et af Folketingets 
udvalgsværelser.

Gallataflel i Riddersalen på C. 
F. Hansens Christiansborg 
6. juni 1863 i anledning af, at 
George 1. havde modtaget den 
græske krone. -  Xylografi i 111. 
Tidende 1862-63.
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Højesterets åbning på Christiansborg var fra gammel tid en årlig begivenhed, der påkaldte stor opmærk
somhed endnu i Enevældens senere årtier. Her er Christian 8. med militær ledsagelse på vej fra Amalien
borg til Christiansborg. Xylografi af P. Klæstrup ca. 1845. -  Det kgl. Bibliotek.

En særlig fornem sal i C. F. Hansens slot var Højesteretssalen, der senere blev til Folketingssal. Her har P. 
Klæstrup omkring 1845 tegnet Christian 8. i sin tronstol ved Højesterets åbning. -  Dronningens Håndbib
liotek.
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Den eneste konge, som nu og da boede på det andet 
Christiansborg, var Frederik 7. Han synes ikke at have 
befundet sig vel i den lejlighed, som var indrettet til for
målet, hvorfor han lod indrette nogle rum i Dameetagens 
hjørne ved Ridebanen og løngangen over til Vogngår
den. Måske opholdt han sig mest i den lejlighed, der blev 
indrettet i mezzaninen ovenover til brug for grevinde 
Danner.

Også til de dronninger, der faktisk heller aldrig boede 
på slottet, indrettedes en lejlighed. Hertil var adgang fra 
den indre slotsgård ad Dronningens trappe, der var op
bygget i det gamle trapperum, som også eksisterede før 
branden 1794. Konstruktionsmæssigt var trappen af 
samme karakter som Kongetrappen. Især udmærkede 
Dronningetrappen sig ved sin udsmykning. På reposerne 
var i alt 18 nicher, som efter et sindrigt program omfatte
de statuer af dronninger, dels sagnagtige dels danske.

Dronningens lejlighed, hvor der som sagt så at sige al
drig boede en dronning, var endnu mindre end i det før
ste Christiansborg, men ligesom der mødtes de to konge
lige lejligheder ved slottets hjørne nærmest Højbro. 
Rummenes dekoration var internationalt præget især af 
fransk empire og manglede de nationale overtoner, som 
var almindelige i kongens lejlighed.

Indretningen af de kongelige lejligheder på det andet 
Christiansborg fandt sted over en periode på en halv 
snes år. Det kan derfor ikke undre, at der skete en vis ud
vikling i interiørernes stil imellem yderpunkterne 1822 
og 1833. Det er sandsynligt, at C.F. Hansens svigersøn 
G. F. Hetsch i høj grad har præget udviklingen af det de
korative apparat fra vægudsmykninger til møblering.

Han var kommet til København i 1815 og blev straks 
ansat hos C. F. Hansen. I Paris havde han arbejdet hos 
den berømte napoleonske arkitekt Charles Percier, der 
sammen med Pierre-François Fontaine havde stået for ind
retningen af adskillige kejsersuiter i franske slotte. Ad
skillige af rummene på Christiansborg blev i nogen grad 
præget af denne empirestil, som i vid udstrækning be
tjente sig af vægge drapperet med stof, pilastre med gro
teske dekorationer og lette palmettefriser. Ikke mindst i 
de sidst indrettede gemakker, deriblandt dronningens, 
synes man at spore G. F. Hetsch’s forkærlighed for den
ne lette og elegante dekorationsform. I visse tilfælde, som 
for eksempel i dronningens tronsal, kan der påvises di
rekte lån fra Percier og Fontaine. Også C. F. Hansen 
lånte af dem, endda før Hetsch kom til landet, som da 
han kopierede tronstolene efter franske forlæg.

Hjemløse Højesteret
Da Frederik 7. fik lyst til at bo 
på Christiansborg, måtte Det 
oldnordiske museum forlægge 
sin virksomhed til Prinsens 
Palæ, og Højesteret blev flyttet 
til Frederik 6.s Palæ på Amali
enborg. Da Christian 9. ønskede 
at bo i Frederik 6.s Palæ, der 
selvfølgelig kom til at hedde 
Christian 9.s Palæ, måtte den 
højeste ret ud igen. Det var i 
1864.
Højesteretssalen på Christians
borg var blevet okkuperet af 
Folketinget, som ikke nærede 
ønske om at vige pladsen. Til 
gengæld var Frederik 7.s lejlig
hed i hjørnet ved Ridebanen og 
Thorvaldsens Museum ved 
kongens død blevet ledig. 
Bygningsinspektør Kornerup 
fik til opgave at indrette rum for 
retten i de lokaler, hvor der såle
des først havde været museum 
og derpå kongebolig. Højesteret 
fik således indgang fra kolonna
den ved Ridebanen. Frederik 
7.s lakajgemak blev til vestibu
le, og adjudantens rum indrette
des som forværelse til retssalen. 
Denne blev etableret som et fir- 
fagsrum ud mod Prins Jørgens 
Gård. Flot blev det ikke; retssa
len var »så yderst simpelt udsty
ret, at den i sin nuværende skik
kelse, hvis yderlige tarvelighed 
endog har vakt fremmede besø
gendes opmærksomhed, næppe 
svarede til den institutions vig
tighed og anseelse, til hvis virk
somhed den er indrettet, eller til 
betydningen af de forhandlin
ger, som der plejes«, sagde en 
samtidig.
En halv snes år senere fik dog 
arkitekten Theodor Zeltner lov 
til at give retssalen et mere vær
digt udseende.
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Dette nøgne billede af Højeste
retssalen fra 1860 giver bedre 
mening, når man samtidig be
tragter billedet på næste side. 
Constantin Hansen malede det 
nemlig, før han startede på sit 
firårige arbejde med det berøm
te billede af »Den grundlovgi
vende Forsamling«. Billedet her 
skulle fastholde den store for
samlings omgivelser. -  Folketin
gets Arkiv.

Det mest interessante rum i slottet uden for de konge
lige domæner var Højesteretssalen. Det var slottets næst
største rum, og det omfattede både Dameetagen og Un
derste mezzanin i fløjen langs Kunstkammeret. Faktisk 
havde den samme placering som i det brændte slot, blot 
lå den to etager længere ned i fløjen. C.F. Hansen havde 
gjort den til et langt mere højtideligt, for ikke at sige vær
digt, rum end det tidligere. Det fladt buede kassetteloft, 
de doriske pilastre og det tunge bjælkeværk med triglyf- 
fer og metoper bidrog til dette indtryk. Også det manen
de symbolske indhold i dekorationen var stærkt reduce
ret i forhold til det tidligere slots barokt svulstige pla- 
fondmaleri og de tolv kongelige lovgiveres buster. Kun 
de to halvrunde felter over endevæggenes loger var ud
smykket med reliefler af Christen Christensen. Over tronen 
sås Minerva og Nemesis, over dronningens loge Religio
nen og Sandheden.

Salen var, som retssale plejede, delt på tværs af en 
skranke med et indelukke til advokaterne, en balustrade 
afskildrede to fag af salen til publikum. Tronstolen var 
anbragt i en draperet niche i den ene kortvæg. Naturlig
vis var den hævet et par trin over resten af rummet, og 
sølvløverne stod bi. Møbleringen var traditionel med 
lange borde parallelt med sidevæggene. Der var loger 
over dørene, som flankerede tronen, de var bestemt for
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ambassadører. Den modsatte kortvæg havde tre loger, 
her kunne dronningen og andre af hoffet opholde sig.

Det ville være synd at sige, at Højesteret misbrugte sa
len. Faktisk anvendtes den kun én gang om året, nemlig 
ved åbningen, hvor kongen præsiderede. Ellers foregik 
retshandlingerne i Prinsens Palæ, hvor retten havde haft 
sæde siden slotsbranden.

Højesteretssalen blev første gang anvendt på det andet 
Christiansborg ved åbningen i 1830. Derefter herskede 
stilheden med den årlige afbrydelse indtil 1848. Da holdt 
Den grundlovgivende Rigsforsamling sit første møde her, Con
stantin Hansens fem meter lange maleri foregiver at skildre 
begivenheden, men da det blev malet mere end en halv 
snes år senere, er det så som så med tilforladeligheden. 
N.F.S. Grundtvig er således til stede på maleriet, uagtet 
han først blev medlem af forsamlingen efter, at det første 
møde var afholdt.

Det var for så vidt nærliggende at vælge Højesteretssa
len som mødested for Den lovgivende Forsamling, efter
som man i salen havde et lokale, der næsten aldrig blev 
brugt. Dog var det først og fremmest et symbolsk valg. 
Det, man skulle foretage sig, var jo umådeligt vigtigt, for 
det, der skulle vedtages, ville med et slag ændre hele slot
tets status fra at være Enevældens sæde til at blive det 
vigtigste hus i et konstitutionelt monarki. Rigsforsamlin
gen ville ende med i forening med kongen at vedtage ri-

.ANDET C H R IS T IA N S B O R G

1949 fejrede Postvæsenet 
Grundlovens 100-årsjubilæum 
med dette mærke, der forestiller 
Den grundlovgivende Forsam
ling på Christiansborg, efter 
Constantin Hansens maleri.

Constantin Hansens færdige 
billede af Den grundlovgivende 
Forsamling, hvis møder afhold
tes i 1848 i Højesteretssalen
den senere Folketingssal -  på C. 
F. Hansens Christiansborg. Det 
ofte gengivne kæmpemaleri er 
faktisk kun vist her for at henle
de læsernes opmærksomhed på 
selve mødesalen. Maleri fra 
1864. -  Frederiksborg.
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Nye gadelamper på Slotsplad
sen fra omkring 1860.

gets forfatning. Derfor var det passende, at det hele skete 
under samme tag.

Salen måtte møbleres om, og det skete ikke på den 
måde, Constantin Hansens maleri viser. Hans opgave 
var at vise, at det gik værdigt til samt at portrættere 
hvert enkelt af forsamlingens 150 medlemmer, hvoraf 24 
var døde i mellemtiden, mens resten var blevet ældre.

Tronen blev stående for at minde om kongens nærvæ
relse. Fire lange, smalle borde blev i den ene ende for
bundet ved hjælp af halvrunde. Desuden skulle der være 
plads til ministre, sekretærer og stenografer. Også publi
kum fik bænkerader, så der i alt kunne være over 400 
personer ad gangen.

De sad tæt, de gode grundlovsgivere. End ikke en ta
lerstol var der plads til, man talte fra sin plads. Af gengi
velser af salen under møder ser det ud, som om alle, und
tagen den der havde ordet, sad som skolebørn ved deres 
pulte. Sådan var det ikke i virkeligheden, men det var 
unægtelig lettere for tegneren at holde styr på forsamlin
gen, når han lod dem sidde.

Der blev ikke ruttet med pladsen. Foruden salen råde
de man, i alle tilfælde i begyndelsen, kun over otte andre 
værelser. Senere fik man indrømmet plads også i andre 
etager. Heller ikke det man i dag kalder faciliteter ødsle
de man med. I vore dage skal hvert folketingsmedlem og 
en masse embedsmænd bruge 400 skærm-terminaler, 
dengang opstilledes på et bord 19 sæt porcelænsskrive
tøjer. Til gengæld var der omtrent en jernspyttebakke til 
hvert andet medlem.

Forsamlingen vedtog Grundloven den 25. maj 1849, 
og den 5. juni underskrev Frederik 7. den på samme slot, 
hvor den var blevet forhandlet og vedtaget. Knapt otte 
måneder senere, den 30. januar, var den nu forhenvæ
rende Højesteretssal rammen om endnu en skelsættende 
begivenhed, da Rigsdagen afholdt sit første møde. Christi
ansborg var herefter ikke kun kongens og hans regerings 
domæne, de folkevalgte forsamlinger, Folketing og 
Landsting overtog en del af slottet. Og de havde bredt sig, 
i 1858 til i alt 46 lokaler fordelt på stueetagen, mezzani
nen og kælderen. I forhold til kongens råderum var det 
dog fortsat beskedent.

Der skete næsten ingen ændringer i salens arkitektur i 
den tid, Folketinget benyttede den. Tronstolen blev stå
ende, men stod tom undtagen ved trontalen. Da der kun 
var 100 medlemmer (senere 102), i modsætning til Den 
grundlovgivende Forsamlings 152, blev der bedre plads, 
og man møblerede om med borde og stole. For at frem-
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Her er Højesteretssalen på ny, denne gang betragtet fra den store tilhørerloge ned mod tronstolen. Men nu 
er det Folketinget -  den nye Grundlovs lovgivende Forsamling -  der har faet tildelt det store lokale. Folke
tinget forblev i dette lokale lige til slottets brand 1884. -  Xylografi i 111. Tidende fra ca. 1860.

Den gamle Højesteretssal endnu en gang i de år, den fungerede som Folketingssal. Billedet er fra 1886, og 
nu er tronstolen afløst af en plads til Tingets formand, mens kongen har sin plads under den høje presselo
ge. -  Xylografi i 111. Tidende 1877.
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Frederik 7. modtog i 1863 den græske deputation i C. F. Hansens Christiansborg. Grækerne overrakte kon
gen den græske Nationalforsamlings dekret om prins Vilhelms udnævnelse til konge af Grækenland. -  Xy
lografi i 111. Tidende 1862-63.

Det mest gribende øjeblik under mødet med den græske deputation indtraf, da Frederik 7. rejste sig fra sin 
trone og omfavnede den 17-årige prins Vilhelm og gav ham gode råd med på vejen til Grækenland. Xylo
grafi 1863- Det kgl. Bibliotek.
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trylle en kongeloge, reduceredes tronhimlens højde, 
hvorved der blev plads til en loge over den. Mest bemær
kelsesværdigt var den besynderlige loge over indgangen. 
Den blev kaldt »Fugleburet«, og indrettedes til pressens 
referenter, efter at nogle journalister havde forulempet 
folketingsmedlemmer nede i salen.

Den egentlige tronsal mod Slotspladsen med sine sym
boler og nationale malerier af Eckersberg synes at have 
været for lille til større arrangementer. Selve tronarran- 
gementet med den karyatidebårne baldakin var uflytte
ligt. Når det var nødvendigt, riggede man en trone op i 
andre af slottets rum. Især syntes Appartementssalen at 
have været foretrukket, formentlig på grund af dens stør
relse og det festlige udseende med de talrige spejle og 
gyldne ornamenter. Derfor ser vi Frederik 7. på tronen 
midt for salens endevæg ved den højtidelige lejlighed, 
hvor den græske delegation anmodede ham om, at prins 
Vilhelm, søn af den senere Christian 9., måtte blive helle
nernes konge. Henvendelsen var resultatet af indviklede 
forhandlinger mellem den græske nationalforsamling og 
kongehuset, især repræsenteret ved prinsens bekymrede 
fader.

Højtideligheden fandt sted den 6. juni 1863. Til stede i 
Appartementssalen var foruden de direkte implicerede, 
regeringen, hoffets embedsmænd samt -  gesandterne fra 
England, Frankrig og Rusland.

Her er den samme situation 
som på forrige side på ny forevi
get i et illustreret græsk uge
blad. Den græske tegner må 
have været til stede, for hans 
gengivelse er ikke nogen kopi af 
den danske. -  Det kgl. Biblio
tek.

To udsnit af C. F. Hansens teg
ning til salen med Alexanderfri- 
sen. Se også side 116. -  Rigsar
kivet.
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Fra 1850 skulle der også skaffes 
plads til Landstinget på C. F. 
Hansens Christiansborg. Mens 
det talstærke Folketing fik Høje
steretssalen, kunne Landstinget 
klare sig med et mindre lokale 
til sine oprindeligt kun 50 med
lemmer. Værelset skaffedes ved 
at lægge tre af hofmarskallens 
værelser sammen. Her ses 
Landstingets lokale i brug for 
Rigsretten, der i 1877 behandle
de en sag mod regeringen ved
rørende priser for salget af Mar
morkirkens grund til C. F. Tiet
gen. Rummet var udstyret med 
en stor kakkelovn på den ene 
side. Anklageren er den senere 
grundlægger af Politiken, cand. 
jur. Viggo Hørup. -  Xylografi i 
111. Tidende 1877.

Foran den hermelinsdækkede trone stod de tre sølvlø
ver fra Rosenborg på et tæppe. Naturligvis udveksledes 
officielle taler, som sig hør og bør, men om deres indhold 
var ingen i tvivl. Følelserne løb af med Frederik 7., som 
rejste sig og lagde armen om den 18-årige prins og holdt 
en personlig ekstra tale til den vordende konge.

Højesteret, der havde haft lokaler i Prinsens Palæ, måt
te flytte derfra, da Frederik 7. ønskede det oldnordiske 
museum væk fra de lokaler i Christiansborgs stueetage, 
han selv ville overtage. Retten flyttede til Schacks Palæ på 
Amalienborg indtil 1864, da Christian 9. ønskede at bo 
der. Derpå flyttede den høje ret tilbage til Christiansborg 
i de lokaler, Frederik 7. havde brugt, hvilket i øvrigt rent 
placeringsmæssigt er omtrent der, hvor retten nu befin
der sig. Domstolen måtte unægtelig nøjes med væsentlig 
mere beskedne lokaler end dem, der oprindelig var til
tænkt den, men som nu var overdraget Folketinget.

Det var et rummeligt slot, og da kongehuset ikke lagde 
beslag på det, blev der plads til adskilligt. Ikke mindre 
end to museer med offentlig adgang rykkede ind i de 
tomme rum. 11819 var Museet for nordiske oldsager -  Nati
onalmuseets forløber -  åbnet på Trinitatis Kirkes loft. 
Christian Jürgensen Thomsen var den ildsjæl, som stod for 
opstillingen. Som museer har for vane, voksede det, og
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man måtte se sig om efter nye lokaler. I Christiansborgs 
nordfløj stod en række uindrettede lokaler, som Christian 
8. gav tilladelse til, at museet kunne rykke ind i i 1832. 
Efterhånden kom det til at omfatte 18 lokaler, der strakte 
sig fra Ridebanen til Dronningens trappe.

Oldtidssagerne, som i øvrigt kun var en del af samlin
gerne, var opstillet efter den nymodens orden: sten-, bron
ze- og jernalder. Thomsen viste selv rundt, og skabte her
ved et folkeligt museum i kongens slot.

Da Frederik 7. ville indrette en lejlighed til sig selv, flyt
tede museet i 1854 over i Prinsens Palæ, hvor det som be
kendt fremdeles ligger under navnet Nationalmuseet.

Det andet museum havde ældre hjemstavnsret på 
Christiansborg. Den kongelige Malerisamling, som det hed, 
havde allerede haft til huse i løngangen, som førte fra det 
første Christiansborg til Kancelliet, men det var ingen
lunde let tilgængeligt. På det nye slot fik det en fornem 
placering i Kronprinsens etage lige over kongens lejlig
hed mod Slotspladsen. Allerede i 1824 rykkede maleri
samlingen ind på slottet. Den var stort set blevet reddet 
under slotsbranden 1794. Nu kombineredes den med 
malerier fra Kunstkammerets samlinger.

I begyndelsen havde samlingen 13 værelser på slottet. 
Ophængningen var arrangeret efter skoler, dvs. italien-

Højesteret havde forladt C. F. 
Hansens Christiansborg i 1848 
til fordel for Folkestyret og til
bragte derefter 10 år i eksil i 
Christian 7.s Palæ på Amalien
borg; Frederik 7. anvendte nem
lig aldrig dette palæ. Men i 1864 
ville Christian 9. have palæet 
tilbage, og nu skaffede man i 
stedet Højesteret det her viste, 
yderst beskedne lokale på Chri
stiansborg. Der var ingen uden
omsbekvemmeligheder, og 
dommerne måtte spise deres 
frokost i vinduesnicherne. Bille
det viser i øvrigt proceduren 
1866 under en sag mod redaktør 
Bille på Dagbladet. -  Tegning 
af Bernhard Olsen, xylograferet 
i 111. Tidende 1866-67.

113



SLO T S H O L M E N

Næste side øverst:
Også Det kgl. Billedgalleri hav
de til huse i C. F. Hansens end
nu ufærdige slot fra 1824 og helt 
op til branden 1884. Samlingen 
var anbragt i Kronprinsens eta
ge og havde adgang ad en trap
pe i højre side. I 1824 var de fle
ste af billederne hentet fra det 
nedlagte Kunstkammer i det 
nuværende Rigsarkiv og an
bragt i to sale. Ordningen var 
tænkt midlertidig, men varede 
altså helt til brandkatastrofen. 
Alle vigtige malerier blev i øv
rigt reddet, fordi inspektør Emil 
Block koldblodigt skar dem ud 
af rammerne. Tegning fra 1828 i 
inspektør I. C. Spenglers kata
log over samlingen. -  Det kgl. 
Bibliotek.

Næste side:
Restaurator C. C. Andersen, 
der tillige var en habil maler, 
har så sent som 1882 -  2 år før 
branden -  malet dette billede af

Rundvisning på C. F. Hansens 
Christiansborg i »Oldnordisk 
Museum«, som havde til huse i 
det gæstfrie slot fra 1832 til 
1854, da samlingerne omsider 
kunne overflyttes til Prinsens 
Palæ i Frederiksholms Kanal i 
det fremtidige Nationalmuse
um. Tegneren Magnus Hansen 
har i 1846 tegnet museets første 
direktør, den navnkundige C. J. 
Thomsen, som ofte personlig vi
ste museets gæster rundt. -  Na
tionalmuseet.

ske, hollandske, flamske, tyske og franske. De danske 
malerier udgjorde en meget beskeden del, og var anbragt 
i de to mindste rum, som endda ikke var tilgængelige. 
Billederne hang tæt, ikke mindre end 921 malerier fyldte 
væggene fra gulv til loft. De var med rund hånd tilskre
vet de største mestre som Raffael, Leonardo, Michelangelo 
og Rembrandt m.fl., et forhold som en mere kritisk eftertid 
har revideret kraftigt.

Få år før slottet brændte 1884 havde samlingen bredt 
sig til 22 sale. På det tidspunkt bestod en væsentlig del af 
galleriet af danske maleres værker. Selve ophængningen 
var derfor delt i en dansk og en udenlandsk afdeling.

Efter det første Christiansborgs brand blev det vedta
get, at slotskirkeruinen skulle nedrives. Det skete imid
lertid ikke. C.F. Hansen havde i sit projekt af 1803 an
bragt et kapel i sidefløjen, hvor Kongens trappe skulle 
have været, men også det blev ved tanken. Det ville kun 
have været et beskedent slotskapel, ikke en kirke. Senere,
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i 1810, besluttede man alligevel at opføre en slotskirke på 
den gamles plads. I dag netop det eneste, der er bevaret 
af det andet Christiansborg.

I modsætning til forgængeren lægger den ikke skjul på, 
at det er et gudshus, som skjuler sig bag murene. Hoved
facaden mod Slotspladsen er en stor, lukket vægflade. 
Foran står en tempelgavl, båret af fire joniske søjler med 
dekorative palmettebånd omkring søjleskaftet, lige un
der kapitælet. I sidefacaderne er der flere vinduer, i mid
ten foroven såkaldte termevinduer, hvilket vil sige, at de 
er halvcirkulære. De er, sammen med den lave kuppel, 
med til i det ydre at markere, hvad der sker i interiøret.

gæster i Det kgl. Billedgalleri. 
Han viser et kik fra lille danske 
til store danske sal. I forgrun
den Thorvaldsens selvportræt- 
statue. Samlingen omfattede i 
starten 921 malerier, udført af 
450 forskellige malere, hvoraf 
Danmark var repræsenteret 
med 113.1 Christian 8.s tid øge
des samlingen betydeligt, og ef
ter Grundloven overgik den til 
statsejendom. Fra 1842 varder 
gratis adgang, om sommeren tre 
gange om ugen i 4 timer. -  Ma
leri i privateje.
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116

Denne tegning fra 1822 var en af de første, der 
udførtes af C. F. Hansen til indretningen af det 
andet Christiansborg. Det er loftet og væggene 
i Tronsalen med Eckersbergs malerier. -  Rigs
arkivet.

C. F. Hansens tegning af kassetteloftet og en af 
de lange vægge i mellemværelset, der lå imel
lem Drabantsalen og Riddersalen i fløjen ved 
kavallergården. Over væggenes violette stuk- 
marmor løb Thorvaldsens Alexanderfrise og op 
ad væggene stod nogle af hans mest berømte fi
gurer, som f.eks. Merkur og Venus. -  Rigsarki
vet.
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Hofbal i Appartementssalen på Christiansborg 1866. Anledningen var Frederik (8.)s bryllup med prinsesse 
Lovisa af Sverige. Kongen og hans egen svigerfader, landgreven af Hessen, sidder til venstre og brudepar
ret ses i salens midte. -  Xylografi i 111. Tidende 1866-67, efter tegning af G. Broiling.

Christian 9. var flink til at benytte C. F. Hansens Christiansborg ved repræsentative lejligheder og til hof
baller. Her fejrer man i 1868 prinsesse Alexandra og prins Edward (7.) under et besøg i Danmark. -  111. Ti
dende 1869-70.
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Christian 9.s taffel i 1884 for gæ
sterne ved den internationale 
lægekongres i København. Der 
blev budt på stående souper i 
Riddersalen, og det blev den 
sidste, store fest på slottet; det 
nedbrændte samme efterår. -  
Xylografi i 111. Tidende 1883- 
84.

Næste side:
Trappeparti fra C. F. Hansens 
Christiansborg, tegnet ved en 
hoffest i 1881.- Xylografi i 111. 
Tidende 1882-83.

Af grundplan er Slotskirken aflang. Selv om der er en 
vestibule ved indgangen og nogle rum bag alteret i den 
anden ende af bygningen, er selve kirkerummet også af
langt. Da der er kuppel over rummet, har arkitekten øn
sket at skabe en illusion af, at det er kvadratisk. Dette 
blev nemlig i arkitekturteorien anset for at være mere 
ideelt end den aflange form.

C.F. Hansen opnår denne virkning ved at behandle 
den del af kirkerummet, der er over den indvendige 
vandrette gesims, som et for øjet kvadratisk rum dækket 
af en mægtig kuppel. For udformningen af såvel det in
dre som det ydre af Slotskirken har arkitekten kigget på 
sine gamle studietegninger fra Rom. Derfor er bygningen 
stadig en af de mest »romerske« bygninger i København, 
den lave brede kuppel giver associationer til Panteon, og 
for- og bagsidernes store murflader leder tanken hen på 
romersk arkitektur.

Som overalt i det andet Christiansborg er der i kirken 
ingen kostbare materialer. Væggene er gullig stukmar
mor, gesimser, hvælvinger og kuppel er af hvid stuk. 
Kun her og der er anvendt forgyldning af enkelte arki
tektoniske led, f.eks. på balustrene foran kongestolen. 
Den skulpturelle udsmykning er tilsvarende beskeden, 
mest iøjnefaldende er figurerne i kortvæggenes fire ni-
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Plan af Slotskirken, som C. F. 
Hansen opførte som en del af sit 
nye slot og som blev den eneste 
del, ilden levnede i 1884. -  
Kunstakademiet.

C. F. Hansens egenhændige teg
ning til Slotskirken, set fra 
Gammel Strand. Kirkerummet 
er koncentreret i bygningens 
midterste del med kuplen lige 
over rummet. -  Kunstakade
miets Bibliotek.

cher. Disse fire evangelister bestiltes hos billedhuggeren 
H.E. Freund, men efter trakasserier over figurernes stør
relse lykkedes det ham kun at levere en, Skt. Lukas. De 
tre andre udførtes af andre kunstnere så sent som i 
1870erne.

Forhallen, trapperne og forværelset til kongelogen på 
første pulpitur kan alle give et begreb om, hvordan in
teriørerne i det andet Christiansborg har virket med en 
vis kantet strenghed, som først og fremmest har faet var
me og liv gennem tekstilers og maleriers farver.

Festen for 1000-året for kristendommens indførelse i 
Danmark blev den gunstige lejlighed til indvielsen af 
Slotskirken den 14. maj 1826. Ellers synes det ikke, som 
om kirken fandt hyppig anvendelse. I samme måned 
konfirmeredes prins Frederik (7.) i kirken, og kun to år 
efter formæledes han under store festligheder og proces
sioner med prinsesse Vilhelmine. Ifølge traditionen skulle 
vielsen have fundet sted i de kongelige gemakker, men 
Frederik 6. fik gennemført, at det skete i Slotskirken.

Et særdeles spændende rum overlevede det første 
Christiansborgs brand. Det var Hofteatret oven over den 
store stald, som Jardin havde indrettet. Desværre fik hel
ler ikke dette rum nogen lang levetid. Der var utilfreds
hed med forholdene for tilskuerne, og kongen ønskede 
sin loge flyttet til den anden side af rummet, så han ikke 
behøvede at blande sig med de øvrige teatergæster. Des
uden, og det var måske den vægtigste grund, ansås det 
for at være brandfarligt. Arkitekten Jørgen Hansen Koch fik 
i 1842 til opgave at ombygge teatret. For at bedre tilsku-
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Tegning af kirken set fra Slotspladsen og fotografi af interiøret i kirken, der blev indviet 1826. Den står i 
dag omtrent, som den blev indrettet. -  Foto i Kunstakademiets Bibliotek.

Slotskirken var ofte i brug, skønt Christian 9. aldrig boede på Christiansborg. Men Amalienborg havde jo 
ingen kirke at byde på. Marmorkirken var endnu ikke fuldendt. Her bliver prins Christian (10.) og prins 
Carl (senere Håkon 7.) konfirmeret 1885. -  111. Tidende 1884-85.
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ernes mulighed for at følge, hvad der skete på scenen, 
fjernedes de gamle søjler, som bar balkonerne, de var 
nemlig ret tykke. Koch erstattede dem med jernsøjler, 
som var tynde. Det skete på den måde, at den nederste 
balkon hvilede på søjler, mens den øverste blev ophængt 
i andre jernsøjler, som fastgjordes i tagværket. Derved 
blev første balkon helt fri for søjler. Den almindelige ind
gang til tilskuerrummet blev flyttet fra sidegangen, som 
nu reserveredes kongen, til væggen, som fra forværelset 
førte ind under balkonen. Herved blev forværelset lidt 
mindre. Farverne ændredes fra kølige blå, hvide, gyldne 
til varme røde og gyldne.

Efter samtidens kritik at dømme var man sådan set 
godt tilfreds med ombygningen. Dog konstaterede man, 
at folk i logernes bageste rækker nu slet intet kunne se. Et 
par herrer på de bedste pladser var dog i stand til at fa 
øje på Johanne Luise Pägtes og Louise Rasmussen, et forhold 
som senere fik damerne til at ændre navne til Johanne Lui
se Heiberg og grevinde Danner,

Oprindelig var det meningen, at det nyindrettede tea
ter skulle være skueplads for et italiensk operaselskab, 
som blev meget populært med blandt andet Donizettis

Den kongelige loge i Hofteatret 
ca. 1850. Gæsterne er landgre
ven af Hessen med sin gemalin
de og to døtre, prinsesserne 
Louise og Augusta. Desuden 
landgrevens svigersøn, prins 
Christian (9.) og endelig prins 
Ferdinand og prinsesse Caroli
ne. Tegning af Edv. Lehmann. 
-  Det kgl. Bibliotek.
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En forestilling på det moderniserede Hofteater i 
1842, da Christian 8. lod en italiensk skuespiller
trup opføre »Figaros Bryllup«. Tegningen er ikke 
samtidig, men lavet af Knud Gamborg i 1880 med 
stor indlevelsesevne. -  Teatermuseet.

Hofteatret fik en renæssance, efter at Christian 8. 
havde ladet det ombygge i 1842. Frederik 7. kom 
her også gerne i 1850erne. Man havde bevaret de 
gamle loger, men anbragt den kongelige gæsteloge 
midt på balkonen. Teaterplan fra 1850. -  Teater- 
museet.
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Allerede i 1849 begyndte man at fejre Treårskrigens resultater i det gamle Ridehus på Christiansborg. Ef
ter Treårskrigens større og mindre militære sejre blev soldater under våbenstilstand eller på orlov fejret 
her. -  Koloreret serie af festbilleder på Bymuseet.

Ridehuset udsmykket til fest i februar 1851 for de hjemvendte sejrrige tropper fra krigen i Slesvig. For fest
udstyret stod ingen ringere end August Bournonville. Litografi fra 1851. -  Bymuseet.
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værker. Det kgl. Teater var meget utilfreds med konkur
rencen, men grevinde Danner holdt hånden over Hof
teatret, da hun befandt sig meget bedre der end i teatret 
på Kongens Nytorv, hvor man ofte vendte hende ryggen. 
Siden hen gik det ned ad bakke, og teatret endte med at 
lægge rum til velgørenhedsforestillinger, bazarer og stu
denterkomedier. I 1881 lukkedes det som teater på 
grund af brandfaren.

Ridebanen og bygningerne, der omkransede den, tjen
te naturligvis sit oprindelige formål, dvs. til opstaldning 
af heste og til ridning. Ikke mindst på grund af hoffets 
manglende interesse for at bo på slottet blev Ridebane
anlægget et centrum for adskillige folkelige forlystelser. 
En årlig tilbagevendende begivenhed var grundlovstog
ene, som fandt sted den 5. juni i årene fra 1853 til slottets 
brand i 1884. Det første gik fra Gothersgade over Kon
gens Nytorv, Holmens Bro til Slotspladsen og derfra ind

I 1889 afholdtes et stort nordisk 
skolemøde. Man havde lånt 
Christiansborgs Ridehus til åb
ningshøjtideligheden, sådan 
som det ses her. Omkring 1890 
var fotografiet begyndt at vinde 
indpas til udendørs-optagelser 
på det gamle, træskårne xylogra
fis bekostning. Om dette billede 
fra Illustreret Tidende samme 
år, oplyser bladet selv, at det er 
træsnit, men »tegnet efter et 
øjebliksfotografi af Budtz-Møl- 
lers Efterfølger«.
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En ansøgning
»Da det kongelige Landhuus- 
holdnings Selskab har overdra
get den undertegnede Comitee 
at træffe de fornødne Forbere
delser til Afholdelsen afen 
Landmandsforsamling i Kjø- 
benhavn i dette Aar, tillader 
man sig at forespørge Deres 
Høivelbaarenhed, om man tur
de haabe, at det kongelige Ride
hus og den aabne Ridebane ind
rømmes Forsamlingen en kort 
Tid til Afholdelse afen Udstil
ling af Agerdyrknings-redeska- 
ber etc. og et Dyrskue af Heste, 
Hornqvæg, Faar og Svin.
Da Arrangementet for Udstil
lingen vil gjøre nogle Forbere
delser nødvendige, maa man 
regne paa, at Ridehuset vil blive 
optaget i circa 12 Dage fra den 
13de til den 25de September, 
medens Dyrskuet paa den aab
ne Ridebane kun vil vare 1-2 
Dage.
Da det vil være overmaade van
skeligt for Comiteen at finde no
get andet Sted her i Staden, der 
egner sig til Øjemedet, tillader 
man sig paa Grund af Sagens 
Vigtighed for Fædrelandet at 
regne paa Deres Høivelbaaren- 
heds velvillige Bistand for at 
bortrydde de Vanskeligheder, 
der muligen kunde stille sig i 
Vejen for Udførelsen af denne 
Plan«.

på Ridebanen, hvor man tog opstilling foran kolonna
den. Ved nogle lejligheder kom kongen frem på denne og 
hilste på optoget.

Videnskabernes Selskab udfoldede sine stilfærdige sysler i 
den lige staldbygning nærmest slottet, mellem dette og 
den store stald. I 1820-21 fandt en berømmelig seance 
sted her under ledelse aï H.C. Ørsted. Han demonstrerede 
ved hjælp af kompasnålens udslag elektromagnetismen. 
Det var derfor passende, at en af byens første elektriske 
lygter kom til at oplyse Ridebanen. Senere, i 1825, fortal
te Ørsted om opdagelsen af det nye grundstof alumini
um. Frederik 7. fik senere fremstillet en hjelm af dette på 
den tid umådeligt kostbare letmetal.

På den anden side af Ridebanen var Ridehuset skue
plads for lidt af hvert udover de daglige rideøvelser. End
nu fandt der ved sjældne lejligheder ringridninger og så
kaldte karruseller sted i skæret af talløse levende lys, 
hvor man med alskens våben gik løs på tyrkerhoveder af 
træ. I 1845 deltog 1.400 i det nordiske studentermøde. 
Ridehuset var udsmykket med blomster, og Orla Lehmann 
holdt en af sine flammende taler.

I 1851 bespistes de sejrrige tropper, som var vendt 
hjem fra den slesvigske treårskrig, i Ridehuset. De kunne 
begribeligvis ikke være der alle på en gang, hvorfor der 
foranstaltedes en hel række spisninger. Kongen, som 
havde givet otte okser til fortæring, sad i midten, og var 
omgivet ikke blot af soldaterne, men af en prægtig deko
ration iscenesat aï August Bournonville. Vinduer og balkon 
struttede af faner, guirlander hang trindt om, de berøm
teste generalers navne figurerede på skjolde og to kæm
peankre flankerede rigsvåbenet for enden af ridesalen.

Den svenske nattergal Jenny Lind sang i Ridehuset, 
H.C. Lumbye gav koncert, norske Ole Bull spillede violin, 
og ind imellem udstilledes moderne landbrugsmaskiner. 
Grænsen blev dog trukket, da man ville holde rigtigt dyr
skue med grise og køer på Ridebanen.

Der foregik også opløftende ting udenfor på pladsen, 
da den italienske ballonskipper Giuseppe Tardini i 1851 fik 
lov til at demonstrere sin gasfyldte silkeballon, der steg 
op mellem tagene. Ved en gentagelse gik det galt, og 
skipperen omkom på Kalvebod Strand. Seks år senere 
ville en svensker gentage opstigningerne med samme 
ballon, der dog anden gang, han forsøgte sig, hang fast i 
taget, hvor skipperen måtte forlade den. »Den gaar inte 
Granberg« sagde københavnerne.

Større værdighed var der over Industriudstillingen i 
1852. Da opførte arkitekten G. F. Hetsch en treskibet ud-
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Den første ballonopstigning i København havde fundet sted 1806 på Rosenborg eksercerplads. Denne begi
venhed blev dog langt overgået af Joseph Tardinis opstigning fra Christiansborgs Ridebane i 1851. Tardini 
landede velbeholdent i Skåne. -  Det kgl. Bibliotek.
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Slotspladsen blev i sti
gende grad centrum for 
folkelige forlystelser. I 
1852 arrangeredes en
gelske væddeløb og 
skoleridt, steeple-chase 
samt sækkevæddeløb. 
Det skete altsammen 
ved en stor aftenfore
stilling. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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Ridebanen var i det andet Christiansborgs tid ikke længere nogen udpræget kongelig plads. Det store om
råde anvendtes til mange overraskende formål. Her afholdtes i 1852 en industriudstilling. Bygningen var 
tegnet og opført af G. F. Hetsch. Den endte sine dage i 1926 som snedkerværksted på Orlogsværftet. Xylo
grafi fra udstillingens avis. -  Det kgl. Bibliotek.

På hver side af udstillingsbygningen bredte sig en åben pergolahave med særlige sektioner af industrivarer. 
Det er slottet, der ses i baggrunden. Anonym tegning fra 1852. -  Det kgl. Bibliotek.
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Grundlovens giver måtte foreviges og hans rytterstatue opstilles foran C. F. Hansens slot, hvor Frederik 7. 
-  ene af alle konger -  havde boet, og hvor den lovgivende magt, som hans Grundlov havde skabt, nu havde 
til huse. Bissens statue afsløredes i 1872. -  Tegning i 111. Tidende 1872-73.

I 1875 var Frederik 7.s statue helt indgået som et naturligt, folkeligt centrum på den gamle Slotsplads. Her 
opstår der trafikkaos på pladsen, da den svenske kong Carl 15. -  Frederik 8.s svigerfader -  ankommer til 
hoffest på slottet i 1875. -  Xylografi i 111. Tidende 1875-76.
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stillingspavillon af træ med lange striber af glasdækkede 
vinduer. På begge sider af pavillonen var der åbne, halv
cirkulære udbygninger, som rummede gårde, hvor solide 
sager kunne udstilles. Hetsch havde selv været meget ak
tiv ved stiftelsen af Industriforeningen og dens arbejde 
med at højne såvel håndværkets, kunsthåndværkets og 
industriens produkter. Man havde taget flere tilløb til at 
udstille nogle af resultaterne, men udstillingen på Ride
banen var den første store, der løb af stabelen. 85.000 be
søgte udstillingen, som åbnedes af Frederik 7. den 5. au
gust.

Utvivlsomt var arrangementet inspireret af den store 
udstilling i Londons Crystal Palace året før, men der var 
unægtelig størrelsen til forskel. Hetschs pavillon var 120 
alen lang, mens Crystal Palace ville have strakt sig fra 
Strøgets udmunding i Rådhuspladsen til den tidligere 
Postgirobygning i Vester Voldgade. Allehånde sager, 
især håndværksarbejder udstilledes, men også fødevarer, 
industriprodukter og gravkors.

Ridebaneanlægget, ikke mindst buegangene, tjente 
ikke blot til ekstraordinære foranstaltningers afholdelse. 
Også i det daglige havde byens befolkning glæde af dem. 
Man kunne spadsere gennem Kongeporten i slottet og 
flanere gennem buegangene, en yndet rute til og fra Fre- 
deriksholm. Det var øjensynligt muligt at leje sig ind i lo-

Stadsgartneren var lidt usikker 
over for Slotspladsens fremtidi
ge, demokratiske udformning. 
Foreløbig eksperimenterede 
man med beplantede græsplæ
ner indhegnet med stakit. Foto 
ca. 1875. -  Bymuseet.

Filatelistisk tryk af et frimærke 
af Bissens statue af Frederik 7. 
på Christiansborgs Slotsplads. 
Mærket blev aldrig offentligt 
udsendt.
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Christiansborg Slot brændte 3. 
oktober 1884, og alle de institu
tioner, der havde haft til huse 
her, blev husvilde og måtte un
derbringes rundt om i byen i 
den følgende tid. Først og frem
mest Rigsdagen, som flyttede til 
Kadetakademiet i Fredericiaga- 
de (nu Østre Landsret). -  Xylo
grafi i 111. Tidende 1884-85.

Slotsbranden i 1884 samlede 
natten igennem umådelige men
neskemasser, der ville opleve 
det uhyggelige skuespil på nær
meste hold. Her er branden set 
fra Gammel Strand med den 
skånede Slotskirke i centrum. 
Man vil se, hvorledes den uaf
brudt blev tildynget med vand 
fra brandvæsenets slanger. -  111. 
Tidende 1884-85.
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Branden stilnede af hen på morgenstunden. Publikum på Slotspladsen kunne nu komme brandstedet nær
mere. Men der stod kun røgsværtede mure tilbage. -  111. Tidende 1884-85.
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Nogle uger efter branden fremkom dette xylografi af slotsbranden, set fra toppen af Vor Frelser Kirke. 
Branden havde kunnet ses i over 30 kilometers afstand. -  111. Tidende 1884-85.

Brandskaden var total. Her ses Folketingssalen i Højesterets tidligere sal efter sammenstyrtningen fra 1. sal 
ned i stueetagen. -  111. Tidende 1884-85.
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kaier i buegangene. Hetschs søn hentede både kringler 
og tvebakker hos hofbageren. De første fotografer havde 
deres ateliers her, så kunne man fa taget sit kontrafej på 
turen gennem buegangen. Romantiske måneskinsture 
var i perioder på mode blandt »Byens pyntede Herrer og 
Damer«. At også fruentimmere på egen boldgade så de
res fordel i at operere i de lægivende buegange kan næp
pe undre.

Allerede før Frederik 7.s død havde der været planer 
om at foranstalte en indsamling til udførelse af en rytter
statue af kongen, som skulle opstilles på Slotspladsen 
foran slottet. Billedhuggeren H. V. Bissen havde allerede 
i 1856 lavet en model, og den blev nu aktuel. Det var dog 
først efter kongens død i oktober, at indsamlingen kom i 
gang. Bissen havde straks bedt sin søn Vilhelm om hjælp 
til arbejdet, og det blev da også ham, der efter faderens 
død kom til at fuldføre statuen. Den var færdigstøbt i for
året 1873, og i maj bragtes den på plads på postamentet 
tegnet af J.D. Herholdt. Den 6. oktober afsløredes rytter
statuen i overværelse af kongen og dronningen, mens 
grevinde Danner så til bag et gardin i et af slottets vindu
er.

Som kunstværk rangerer Frederik 7.s rytterstatue 
langf under femte Frederiks på Amalienborg. Samtidige 
onde tunger, og dem var der nok af, sammenlignede kon
gens gestus med den, en kunstberider stolt gør, når øvel
sen er lykkedes. Hestens stilling var også en kunstberi
derhests, og dens bevægelse med forbenet gav anledning 
til antagelsen, at den skrabede efter et lommetørklæde i 
jorden.

Nøjagtig som det havde været tilfældet med det første 
Christiansborg, var man længe opmærksom på, at C.F. 
Hansens slot også var brandfarligt. Denne gang havde 
man endda foretaget visse fornuftige foranstaltninger i 
påkommende tilfælde. Det nyttede bare ikke noget; slot
tet var så lumskeligt indrettet, at en mængde skjulte hul
rum og kanaler gjorde det muligt, at ilden kunne brede 
sig ukontrolleret.

Det begyndte som første gang i et kakkelovnsrør. Selv 
om det var i en anden fløj, var det uheldigvis også denne 
gang i nærheden af de største rum, Folketingssalen og 
Riddersalen. Branden blev opdaget på et tidligt tids
punkt, og alt disponibelt mandskab sat ind i bekæmpel
sen, og man troede en overgang at have ilden under kon
trol. Pludselig viste den sig uventede steder. Tagetagen 
var let antændelig, og fra den bredte ilden sig ned gen
nem etagerne, efterhånden i alle fløjene.

A N D E T  C H R IS T IA N S B O R G

Blandt små lysglimt fra red
ningsarbejdet under branden er 
dette lille xylografi af russiske 
matroser, der danner pyramide 
for -  med held -  at redde en af 
slottets store lysekroner. Tryk 
fra 1884. -  Det kgl. Bibliotek.
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Aldrig: Den tanke, at det folke
valgte organ Rigsdagen altid 
skulle bo under tag med kon
gen, blot fordi der i 1848 tilfæl
digvis havde været et ledigt lo
kale på C. F. Hansens slot, var 
blevet bestridt allerede i 1866, 
da ingeniør C. F. Grove hævde
de, at man burde bygge et selv
stændigt Rigsdagshus i den 
gamle Tøjhushavn, og lade kon
gen beholde sit slot. Biblioteks- 
spørgsmålet foreslog han løst 
ved at inddrage Proviantgården 
og Tøjhuset i Frederik 3.s gamle 
biblioteksbygning. Alle bygnin
ger til venstre for Tøjhuset og de 
fleste til højre for Proviantgår
den skulle nedrives og grundene 
sælges til privatbebyggelse -  in
klusive Staldmestergården og 
det gamle bryghus! -  Plan på 
Det kgl. Bibliotek.
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Politisk set var tidspunktet for 
en genopførelse af Christians
borg højst ugunstig. Estrups 
hensynsløse og af Christian 9. 
støttede regime med provisori
ske love, vedtaget hen over ho
vedet på det venstre-dominere- 
de Folketing fik venstreføreren 
Christian Bergs blad »Morgen
bladet« til at skrive: »På denne 
tomt rejses intet tredje Christi
ansborg«. Det nye tredje parti 
fra 1871, socialdemokraterne, 
havde samme indstilling. Men 
en ny Rjgsdagsbygning skulle jo 
nødvendigvis rejses og kongen 
skulle trods alt have en ny re
præsentationsbygning. Selv om 
han formentlig efterhånden fo
retrak Amalienborg, måtte sa
gen løses. Men først efter sy
stemskiftet 1901 lysnede det; 
Der skulle gå 32 år efter bran
den, før det tredje Christians
borg stod færdigt. Tegning i 
Punch 1884. -  Det kgl. Biblio
tek.
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Den flittige konservator og kunstner, C.C. Andersen malede dette billede af det udbrændte slot i 1890’erne. 
Billedet blev i 1987 solgt på Bruun Rasmussens auktion og stammer fra kataloget. -  Privateje.

Christian 9.s begravelse 16. februar 1906. Ligtoget på vej gennem den snedækkede by passerer Holmens 
Bro med den nu 22 år gamle slotsruin som dyster baggrund. Maleri af Luplau Janssen 1906. -  Frederiks
borg.
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Mens man sloges om planerne 
til et nyt Christiansborg, kunne 
man benytte ventetiden til at 
udbedre de altid meget skrøbeli- 
ge bolværker langs Slotsholms
kanalen foran Slotspladsen. 
Tegning af ukendt kunstner ca. 
1890. -  Det kgl. Bibliotek.

Brandchefen måtte snart begrænse sig til at redde, 
hvad reddes kunne. Brandfolk, civile, soldater og russi
ske matroser, alle hjalp til at evakuere slottet for kostbar
heder, arkiver og bøger, og det lykkedes i vid udstræk
ning. Især var man opmærksom på malerisamlingen. 
Ved at skære billederne ud af rammerne lykkedes det at 
redde næsten alt. Det gjaldt også sølvkammerets og bib
liotekets indhold.

Brandvæsenets vigtigste opgave, efter at man havde 
opgivet at redde selve slottet, blev at redde de tilstøden
de bygninger. På grund af vindretningen var Slotskirken 
og Thorvaldsens Museum i farezonen. Man dyppede 
presenninger og tæpper i kanalen og hejsede dem op på 
tagene. Ingeniørtropperne sprængte hul i kirkeløngan- 
gen, så ilden ikke kunne brede sig ad den vej.

Dagspressen var talrigt til stede, og alenlange drama
tiske beskrivelser fyldte aviserne. Man gjorde ikke bran
den til en national katastrofe, tiden var imod C.F. Han
sens arkitektur, så beklagelserne over ulykken kunne 
være på et lille sted. Til gengæld glædede man sig over 
alle de ting, det lykkedes at redde ud af flammerne. Selv 
den kongetro Berlingske Tidende undså sig ikke for at skri
ve, at »Den hele katastrofe havde noget så storartet ved 
sig«-
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Christiansborgs ruin havde stået i mange år, ganske som branden havde efterladt den. Kun skrøbelige par
tier havde man væltet, for ikke disse skulle anrette ulykker. Men da Thorvald Jørgensen tog fat i 1908, måt
te han fjerne alt, hvad der ikke kunne indgå i hans nye bygning. Her ses hans byggeplads fra Ridebanen. 
Fot. 1908. -  Nationalmuseet.

Her er ruinen set fra Slotspladsen, da genopførelsen så småt var i gang. Store murflader kunne faktisk blive 
stående, hvis de dækkedes med et lag granit. Bemærk det istandsatte bolværk i forgrunden. Fot. 1908. -  
Nationalmuseet.
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Theophilus Hansen (1813- 
83). Arkitekt og yngre broder til 
arkitekt Christian Hansen, hvem 
han efter sin uddannelse på 
Kunstakademiet i København 
fulgte til det i 1832 nyetablerede 
kongedømme, Grækenland. I 
Athen kom Theophilus Hansen 
til bl.a. at opføre Videnskaber
nes Akademi 1859-87. Theophi
lus Hansen fik dog sin største 
virksomhed i Wien, hvor han 
blev en af samtidens mest pro
minente arkitekter. Han ud
nævntes til friherre i 1884 og 
kaldtes baron von Hansen. Ho
vedværket i Wien er Parla
mentsbygningen, opført 1874- 
84 i »ægte græsk stil«. Theophi
lus Hansen ville også gerne ska
be et monumentalværk i sit 
hjemland, og på dansk opfor
dring udarbejdede han i 1884 et 
forslag til et nyt Christiansborg 
Slot, efter at C. F. Hansens slot 
samme år var gået op i luer. 
Projektet var udført i græsk stil 
og omfattede både en kongebo
lig ud for Ridebanen og en rigs
dagsbygning ved Christians 
Brygge. Da projektet ikke blev 
accepteret, udarbejdede han 
1885 et nyt forslag i byzantinsk 
stil. Heller ikke dette projekt 
blev nogen succes. Man valgte i 
1887 at udskrive en konkurren
ce mellem tidens bedste danske 
arkitekter. Sagen blev udskudt 
til 1905, hvor en ny konkurrence 
blev udskrevet uden hans delta
gelse. I samarbejde med Ferdi-

Det tredje Christiansborg
Da det første Christiansborg skulle opføres, havde man 
knapt nok en duelig arkitekt i landet. Da det andet skulle 
bygges, havde man én, og da det tredje stod for tur, hav
de man alt for mange -  troede man da. Første gang be
stemte kongen alene, hvordan slottet skulle se ud; det 
gjorde han også anden gang, men da Christian 7. ikke 
var rigtig vel forvaret, bestemte andre for ham. Tredje 
gang var en hel rigsdag med til at bestemme eller i det 
mindste at stemme.

Det kunne måske være lidt forvirrende, at der til det 
første slot var tre projekter, ja hele fire til Slotskirken. 
Enklere gik det for sig med nummer to, her blev der kun i 
fa tilfælde mulighed for at vælge muligheder. Til det 
tredje Christiansborg forelå 63 projekter. Enevælden var 
så sandelig slut, kongen blev kun spurgt om de dele af 
bygningen, som vedkom ham. Det kan trygt hævdes, at 
stemmesedlen ikke uden videre øger den arkitektoniske 
kvalitet, derimod nok forvirringen.

Ingen synes at have været i tvivl om, at det kløede i 
fingrene på dusinvis af hjemlige arkitekter, da det tredje 
Christiansborgs projektering skulle finde sted. Det var 
forståeligt; tænk at fa lov at opføre landets største og vig
tigste hus. Derfor ligner det den rene, skære fornuft, at 
man skar igennem og henvendte sig til den berømteste 
danske arkitekt, som ganske vist ikke havde boet her
hjemme i et halvt århundrede. Theophilus von Hansen var 
en stor mand i Wien, i kejserens hovedstad, ingen kunne 
vel tage det ilde op, om man bad ham tegne det nye 
Christiansborg.

Hvad var i grunden den opgave, man stod overfor? I 
og for sig var den ligetil, nemlig at genopføre en ud
brændt bygning. Det vanskelige var at finde ud af, om 
man virkelig ønskede den, om man kunne blive enige 
om, hvad der skulle huses i den, og om de forskellige 
funktioner kunne forliges under samme tag.

Dengang måtte et hus gerne fortælle, hvad det var. Fa
cadens sprog var umiskendeligt. Kirker var korsformede

Næste side:
Når nogen -  oftest de venstreorienterede partier -  i vort århundrede 
har villet tilkendegive deres misfornøjelse over regering og Folketing, 
har de demonstreret på Slotspladsen, som Folketingssalen vender ud 
imod. Her ses en af disse talløse demonstrationer i 1930rne. Det højest 
anslåede deltagerantal har hidtil været 200.000 mennesker. Fot. Holger 
Damgaard. -  Det kgl. Bibliotek.
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Endnu i 1880erne kunne slotsgartneren ikke forudse vore dages demonstrationer foran Christiansborg. 
Han anlagde derfor fortsat græsplæner med pæne, små blomsterbede og beskyttede fortsat det hele med 
spinkle stakitter. Træerne til venstre står dog endnu. Litografi fra 1880. -  Det kgl. Bibliotek.
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nand Meldahl deltog han i 1884 
i endnu et højst besynderligt 
forslag til to museumsbygninger 
på Rosenborg Eksercerplads 
rummende Den kgl. Malerisam
ling og dele af Nationalmuseet. 
De to bygninger var tegnet i Ro
senborg-stil med tårne og spir 
(bind 5). 1889 udarbejdede han 
uden for konkurrencen et for
slag til Københavns Rådhus 
(bind 9).

og havde tårn, rådhuse havde også tårn, lignede herre
gårde og så højtidelige ud. Dengang et slot var kongens 
residens, var det ukompliceret at give udtryk for det, 
men i forrige århundredes slutning forholdt det sig an
derledes. Det brændte slot havde efterhånden rummet en 
hel masse, det ikke var bygget til, og som det derfor ikke 
udtrykte i sin facade. Man skulle nu finde ud af, om en 
bygning kunne udtrykke, at den både var kongebolig og 
parlament, sæde for uforlignelige størrelser som den ar
vede magt og den valgte.

Theophilus Hansen havde opført et parlament i Wien, 
og var i så henseende en erfaren mand. Han fattede da 
også ret snart den grundlæggende vanskelighed ved at 
rumme alt i ét. Derfor tegnede han to huse, et slot og en 
rigsdagsbygning. Herved opfyldte han i det mindste 
Christian 9.s ønske. Det tyder på, at kongehuset måske 
ikke havde været ganske uvillig til at flytte ind i et nyt 
slot, hvis det kunne have det for sig selv.

Rigsdagsbygningen tænkte Theophilus Hansen sig an
bragt med facade mod havnen ved den nuværende Chri- 
stiansgade. Tre blokke viste klart funktionen, en til hvert 
af tingene og en i midten til fælles anliggender. Sådan 
var det også i Wien.

Den kommission, som i 1883 havde behandlet spørgs
målet om omordning af de offentlige bygninger, havde 
også, endda før slotsbranden, foreslået opførelsen af en 
selvstændig rigsdagsbygning. Derfor var arkitekten i sin 
gode ret til at føle sig i overensstemmelse med alle sagens 
parter, da han leverede forslag til to bygninger. Theophi
lus var en gammel mand, da han fik opfordringen, og

Næste side:
Aldrig: På 6 uger var den gamle arkitekt mødt med et radikalt, men 
uhyre kostbart dobbeltprojekt, idet han logisk fuldstændig skilte 
Rigsdag og kongebolig. Efter Grundloven 1849 var folkestyret ikke 
længere så nøje forbundet med kongemagten, men havde alligevel 
fortsat fundet husly på slottet. Her er Rigsdagsbygningen, set fra hav
nen og Slottet, set fra Slotspladsen. Det var helt reserveret kongehu
set. -  Tegning i Kunstakademiets Bibliotek.

Grundskitse til Theophilus 
Hansens forslag 1884-86. 1. 
Slottet. 2. Nyt Kgl. Bibliotek. 3. 
Rigsdagen. 4. Ny ministerial- 
bygning bag Børsen. 5. Hol
mens Kirke. -  Det kgl. Biblio
tek.

Næste side nederst:
Aldrig: Her er Theophilus Hansens meget byzantisk-prægede 1885- 
forslag til et selvstændigt Rigsdagshus, placeret ud mod havnen, hvor 
Det kgl. Bibliotek ligger i dag. Nr. 2 på grundplanen til venstre er et 
nyt Kgl. Bibliotek og nr. 4 er nye centraladministrationsbygninger. 
Han havde nemlig aldeles raseret Centraladministrationen i Slots
holmsgade og det gamle Kgl. Bibliotek samt Tøjhushavnen og kun 
skånet Børsen. Theophilus Hansens store skuffelse blev, at hans pla
ner hverken betragtedes som hensigtsmæssige eller gennemførlige. 
Man ville ikke rasere Slotsholmen! -  Kunstakademiets Bibliotek.
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Aldrig: Her møder Ferdinand 
Meldahl ( 1827-1908)& Albert 
Jensen i 1887 med deres første 
fælles pompøse konkurrence
forslag til genopførelsen af Chri
stiansborg, som de fik 1. præmie 
for i skitsekonkurrencen. Planen 
indebar en pendant til Slotskir
ken og et vældigt tårn på fløjen 
mod Ridebanen. De to kolleger 
var samtidig i fuld gang med 
opførelsen af Marmorkirken i 
Bredgade. -  Kunstakademiets 
Bibliotek.

hans rigsdagsbygnings udseende vidner da også om hans 
rodfæstede klassicisme, som især var i slægt med den for
længst afdøde tyske arkitekt K. F. Schinkel.

Så opsat var den gamle arkitekt på at sætte sig et min
de i fødelandet, at han mødte op i København 10. okto
ber 1884, endnu mens det ulmede i ruinerne. Det var 
unægtelig også en præstation at levere to projekter i løbet 
af fa måneder. Tegningerne til slottet viser, at det var 
tænkt to etager lavere end de tidligere. Da de stående 
mure af ruinen skulle genanvendes, udnyttede Theophi- 
lus hoveddispositionen i det gamle slots facader. Han ag
tede øjensynlig også at genanvende stueetagens vinduer 
og midtpartiets søjler.
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Hansens forslag mødte ikke velvilje; lynhurtigt havde 
han endda omarbejdet slotsprojektet i de første måneder 
af 1885. Også projekter i byzantinsk stil forsøgte han sig 
med, ja selv efter, at man i slutningen af 1885 havde ved
taget at udskrive en konkurrence, indsendte han forslag 
til en fuldstændig omlægning af Slotsholmen i 1887, men 
lige lidt hjalp det.

Striden i Folketinget om Københavns befæstning var 
måske det, han var blevet en sagesløs part i. Konkurren
cens betingelser var kort sagt, at alt, hvad der havde væ
ret i det gamle slot, skulle kunne være i det nye. Ingen 
rigsdagsbygning. Til gengæld skulle konge og Rigsdag 
adskilles. Kongen skulle have den halvdel af slottet, som

Aldrig: Ferdinand Meldahl & 
Albert Jensen mødte på ny i 
1888 med dette projekt til et nyt 
Christiansborg med en dekora
tiv søjlegang på hele slottets for- 
og bagside, men med tilsvaren
de mørke rum mellem søjlerne. 
Løngangen til Kancelliet og 
Slotskirken var foreslået ombyg
get i stil med slottet. -  Kunst
akademiets Bibliotek.
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Aldrig: Det nyeste parti i Folke
tinget, socialdemokraterne, blev 
hurtigt lige så uvillige til at gen
opbygge Christiansborg som 
venstrefolkene havde været. Her 
er et yderst radikalt, socialde
mokratisk forslag fra 1890erne, 
der simpelt hen udstykker hele 
slotsarealet til brug for Rigsdag 
(A) Ministerier (BB) Bibliote
ker (CC) Museer (DD) og ende
lig resten stillet til salg for privat 
bebyggelse (EE og G). Kongen 
må klare sig selv på Amalien
borg. -  Architekten.

Aldrig: Vilhelm Klein fremkom 
i 1905 med endnu et forslag 
uden for konkurrencen, fordi 
det fremdeles ikke respekterede 
konkurrencebetingelserne. Han 
ville stadig dele slottet -  ligesom 
socialdemokraterne gerne ville -  
og anlægge en »110 alen bred 
avenue« mellem de to uforeneli
ge parter« (H. C. Andersens 
Boulevard er 80 alen bred!) Se 
også næste side. -  Kunstakade
miets Bibliotek.

vendte mod Ridebanen, Rigsdagen fløjen mod Slotsplad
sen med tilstødende rum i sidefløjene. Løngangene kun
ne laves om, og Højesteret skulle have sæde ved Prins 
Jørgens Gård.

Først skulle der være en skitsekonkurrence, og de syv 
bedste forslag kunne konkurrere videre i en endelig kap
pestrid. De syv belønnede var: H.C.Amberg, T.T.E. Blich- 
feldt, Martin Borch, Ferdinand Meldahl & Albert Jensen, L.H. 
Knudsen & Georg Steenberg, O.P. Momme & L. Olesen samt 
Georg E.W. Møller. Blichfeldt og Møller deltog ikke i an
den del af konkurrencen.
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Bedømmelseskomiteen kunne ikke klage over mangel 
på interesse, der indkom i alt 32 projekter. Selv om syv 
præmieredes, var udfaldet dog en skuffelse. Komiteen 
kunne takke sig selv derfor, for den opgave, den havde 
stillet, var øjensynlig ret uløselig. Projekterne viste, at 
deltagerne krampagtigt havde søgt at udforme bygnin
gerne til henholdsvis kongebolig og Rigsdag så forskelligt 
som muligt. Det var både kunstnerisk og praktisk en dår
lig idé.

Der er ikke noget at sige til, hvis nogen af de ikke-præ- 
mierede følte sig stødt, da komiteen uden videre fraveg 
sine betingelser i det videre forløb og stillede de fem vin-

Aldrig: Vilhelm Klein, der var 
kendt som fagets enfant terrible, 
satte sig ud over konkurrencens 
betingelser og afleverede denne 
sin egen idealløsning: En bred 
indgang fra Slotspladsen mod 
Marmorbroen og så et konge
slot på den ene side og en pen
dant som Rjgsdagsbygning på 
den modsatte side. Tegningen 
blev ikke bedømt. -  Kunstaka
demiets Bibliotek.
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Aldrig: Blandt dc præmierede 
forslag fra 1887-konkurrencen 
var dette nye Christiansborg 
tegnet af Emil Blichfeldt (1849- 
1908). Også han foretrak -  i 
pagt med tidens ånd midt i pro- 
visorietiden -  at lægge Rigs
dagsfløjen med en imposant 
kuppel ud mod Slotspladsen, og 
lade kongen bo i den store tårn
prydede hovedfløj mod Rideba
nen. -  Kunstakademiets Biblio
tek.

dere frit i henseende til udformningen. Endnu mere på
faldende blev det, da vinderne i anden omgang, Ferdinand 
Meldahl & Albert Jensen, arbejdede videre på det forslag, 
de ikke havde faet præmieret. De havde nemlig været så 
forsynlige at sende to projekter til skitsekonkurrencen.

Ferdinand Meldahl & Albert Jensen vandt anden del 
af konkurrencen. Det var forstandigt af dem ikke at ar
bejde videre på deres belønnede skitseprojekt, som i høj 
grad var et miskmask af arkitektoniske former, hvor ud
strakte, småligt inddelte facader flankeredes af små kup
lede tårne, og hvor indgangen til Rigsdagen var en kejser 
værdig. Vinderprojektet fra 1888 havde holdning både
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mod Slotspladsen og Ridebanen. Stueetagen var be
handlet, som var det en kraftig, lav sokkel, hvorover de 
to hovedetager forenedes bag en række kolossale søjler. 
Kongefløjen fik tårnet, men arkitekterne holdt regnskab 
med, at der var 22 søjler i hver facade, for Rigsdagen selv 
var særdeles nøjeregnende. Løngangene mod Slotsplad
sen forsynedes med gennemkørsler, der lignede triumf
buer, for man nærede under hele sagen en tyrkertro på, 
at uhindret passage for trafikken var af afgørende betyd
ning.

De andre præmierede forslag i konkurrencens anden 
del var indsendt af Martin Borch og af parret Momme &

Aldrig: Arkitektparret O. P. 
Momme (1854-1899) & L. F. 
Olesen (1833-1916) fik i 1888 
præmie for dette barokslot i 
fransk stil med et imposant kup
peltag over Rigsdagsfløjen mod 
Slotspladsen og et fantasifuldt 
tårn på Kongefløjen mod Ride
banen. Slotspladsen omkring 
Frederik 7.s statue foreslog de 
beplantet. Det er jo længe før 
demonstrationernes tid. -  
Kunstakademiets Bibliotek.
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Aldrig: Arkitektparret Ludvig 
Knudsen & Georg Steenberg 
(1860-1928) indleverede i 1887- 
konkurrencen dette fine og 
enkle forslag til slottets genopfø
relse. Også her var Rigsdagsflø
jen anbragt forrest mod Slots
pladsen i kontakt med byen, 
mens Kongefløjen med tårnet 
var anbragt i mere isoleret for
nemhed ud mod Ridebanen. -  
Kunstakademiets Bibliotek.

Olesen. Borch havde i sit skitseprojekt givet Rigsdagen to 
parallelle fløje med svære pavilloner i hjørnerne, som ved 
Slotspladsen forenedes af en kolonnade. Han bearbejde
de dette i sit endelige forslag, idet han her som der lod 
Kongefløjen mod Ridebanen være en halv etage højere. 
Det indbragte ham den bemærkning, at Rigsdagen ikke 
ville bo i noget, »som lignede en entrebygning til slottet«.

Momme & Olesen lod slottets facade mod Ridebanen 
være en parafrase over det første Christiansborg, om end 
en hel etage lavere. Rigsdagsbygningen mod Slotsplad
sen var endnu en halv etage lavere, men som næsten alle 
andre projekter fra den første konkurrence forsynet med 
en imponerende midtpavillon med kuppel, som man 
kendte dem fra Paris.

150



T R E D JE  C H R IST IA N SB O R G

Konkurrencen 1887-88 blev således afgjort, men fik 
intet resultat. Man konstaterede, at der ikke var plads til 
Rigsdagen på tomten, den måtte have sin helt egen, selv
stændige bygning. Dermed var man nøjagtig, hvor man 
havde begyndt. Indtil videre skete der ikke noget fra 
Rigsdagens side. Fantasifulde projekter til, hvordan man 
skulle rejse penge til et nyt slot, blev fremsat, f.eks. at 
overdække Ridebanen med glastag og lave vintertivoli 
med gynger og karruseller, som snart skulle indkassere 
det nødvendige.

Uden for den officielle del af sagen fremsattes i de føl
gende år en del projekter af folk, som følte sig kaldede til 
det. J.D. Herholdt forsøgte sig uden held i 1893, da han 
var 75 år. I 1897 prøvede Albert Jensen nok en gang med

Aldrig: Martin Borch fik i 1887 
præmie for dette forslag til sit 
tredelte Christiansborg, som 
rummer Folketing og Landsting 
i de to fløje mod Slotspladsen og 
kongebolig i den tårnprydede 
hovedfløj mod Ridebanen. Løn
gangene på begge sider er bragt 
i overensstemmelse med det nye 
slots facade. -  Kunstakademiets 
Bibliotek.
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Aldrig: Grundplanerne til man
ge af slotsprojekterne fra tiden 
1885-97 afslører arkitekternes 
syn på den rimelige balance 
mellem den gamle kongemagt 
og det nye folkestyre. De fleste 
arkitekter gav dem begge no
genlunde lige megen plads og 
søgte at dele det firkantede slot 
enten på langs eller på tværs. I 
denne plan af Martin Borch fra 
1888 anbringes Rigsdagen -  
som i de fleste andre planer -  
mod Slotspladsen med de to 
Tings sale på hver side af en fæl
les sal. Kongen bor ud mod Ri
debanen og det er ham, der har 
tårn på sin halvdel. På den plan 
er der kun adgang til Slotsgår
den fra den nuværende Rigs
dagsgård og fra en stærkt for
mindsket Prins Jørgens Gård. -  
Kunstakademiets Bibliotek.

et projekt, som i høj grad byggede videre på C. F. Han
sens bygning, men end ikke de nys opdukkede tilhængere 
af den ellers foragtede Hansen interesserede sig for det.

Socialdemokraterne -  den tids S.F.ere -  rørte på sig. 
De ville naturligvis slet ikke have noget slot. Deres stør
ste ønske var en bred boulevard tværs over Slotsholmen, 
som kunne forbinde fabrikskvartererne på Vesterbro og i 
Valby med Frihavnen. Denne trafikåre kunne så passen
de passere Rigsdagen, regeringsbygninger og nogle mu
seer. Resten skulle udstykkes til beboelsesejendomme til 
den arbejdende befolkning. Kun Thorvaldsens Museum 
og Børsen skulle have lov at stå tilbage af alle Slotshol
mens bygninger.

Der gik kun 8 år fra det første Christiansborgs brand, 
til genopførelsen kom i gang, men der gik 22 år fra det 
andet slots brand, til man kunne begynde på det tredje. 
Det fortæller først og fremmest, hvor besværlig beslut
ningsprocessen var blevet.

I 1903 vedtoges den lov, som besluttede genopførel-
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sen: »Christiansborg Slot bliver at genopføre saaledes, at 
der enten samlet eller adskilt tilvejebringes de fornødne 
Bygninger til Brug for Kongen til Repræsentation og lig
nende Øjemed, dels til Brug for Rigsdagen«. Så kunne 
det ikke udtrykkes mere upræcist.

Efter nogen tøven havde Christian 6. nedsat en slots
bygningskommission på 3 medlemmer. Fra starten hav
de Frederik 6. nedsat en kommission på 8 medlemmer til

Aldrig: Udefra så Martin 
Borchs næste slotsbygning såle
des ud. De to store dybe Rigs
dagsfløje vendte ud imod Slots
pladsen, holdt sammen afen 
kuppelklædt sideindgang til fæl
lessalen. Kongefløjen til den 
modsatte side var holdt i mere 
traditionel form. -  Kunstakade
miets Bibliotek.
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Aldrig: Omkring 1892 havde 
den nystiftede Forskønnelsesfor
ening bedt Martin Nyrop og 
hans kollega Pietro Krohn om 
at udarbejde en plan over Slots
holmen med et nyt slot og i øv
rigt med særligt henblik på 
færdselslinierne -  dog uden at 
forulempe historiske bygninger. 
Her er resultatet: Han førte ho
vedtrafikåren gennem Tøjhus
gade, delt foran Den røde Byg
ning i en rute til Kongens Ny
torv og en til Christianshavn ad 
Slotsholmsgade. I øvrigt blev 
hele området udstyret med 
grønne anlæg langs Slotsholms
kanalen og på Ridebanen og i 
Prins Jørgens Gård. Yderligere 
foreslog han nådesløst det nu
værende Rigsarkiv nedrevet.
Fra slottet burde der nemlig 
være frit udsyn til Biblioteksha
ven! Bemærkelsesværdigt er, at 
Nyrop var den første, der fore
slog Det kgl. Bibliotek placeret, 
hvor det ligger i dag, og udsty
ret med en lille sø foran, som 
minde om Tøjhushavnen.

at styre opførelsen af det andet Christiansborg. Ved det 
tredje slot blev medlemstallet 27. Der har tilnærmelses
vis været proportionalitet mellem antallet af medlemmer 
og det antal år, der gik før man kom i gang. Den 23. april 
1904 udskrev man nok en konkurrence, hvortil projekter
ne skulle være indsendt 30. november samme år. Den 25. 
februar 1905 faldt afgørelsen: de tre største præmier, lige 
store, gik til Andreas Clemmensen, Thorvald Jørgensen og Mar
tin Nyrop, to mindre tilfaldt Carl Brummer & Vilh. Mørk- 
Hansen samt Vilhelm Fischer & Chr. Sylow. En ekstra præ
mie gik til Hjalmar Kjær.

Clemmensens projekt var meget diskret i sine virke
midler, han forestillede sig en sluttet, firfløjet blok, hvor 
bevægelserne i tagprofilet var mest påfaldende. Rigsda
gens lokaler var i fløjen mod Ridebanen, kongens mod 
Slotspladsen. Faktisk havde Clemmensen indsendt to 
forslag. I det andet havde han skilt Rigsdag og slot for at 
skabe en større og mere monumental Slotsplads. Han 
havde trukket slottet ind mod Ridebanen og anbragt en 
rigsdagsbygning på Kunstkammerbygningens plads. I 
begge tilfælde havde han foreslået Ridebanen omdannet 
til haveanlæg, måske for at tilfredsstille Rigsdagens for
fængelighed.
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Martin Nyrop var for stærkt bundet af sit tilhørsfor
hold til folkehøjskolen til at kunne tegne et slot. Ganske 
vist placerede han kongens lokaler ved Slotspladsen og 
Rigsdagens i sidefløjen ved Prins Jørgens Gård, hvilket 
var upraktisk, fordi der var for langt til ministerialbyg- 
ningerne. Et par karnapper mod Slotspladsen mindede 
lidt for meget om, at det var bygmesteren for Køben
havns nye Rådhus, som her var på spil.

Thorvald Jørgensen var den eneste af de tre, som hav
de tårn på slottet. Facaderne var i en lidt facil palæstil

Aldrig: Den 80-årige J. D. Her
holdt fremsatte i 1898 sit meget 
sobre og lidet prætentiøse for
slag til et nyt Christiansborg, 
som ses her, dels fra Slotsplad
sen, dels fra Ridebanen. Han 
overlod Rigsdagen den sydlige 
fløj, sådan som det faktisk endte 
med at blive i det nuværende 
slot. -  Kunstakademiets Biblio
tek.

Aldrig: I 1897 -  i pausen mellem to konkurrencer -  indsendte Meldahls makker, Albert Jensen, alene dette 
senere præmierede forslag til en meget enkel genopførelse af et firfløjet slot i stil med det brændte C. F. 
Hansens slot. Det var det hidtil billigste projekt. Han anbragte nemlig også Rigsdagen i nordfløjen med en 
pompøs indgang fra Prins Jørgens Gård. -  Kunstakademiets Bibliotek.
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Aldrig: Arkitektparret Vilh. Fi
scher (1864-1914) & Chr. Sylow 
(1866-1930) indleverede dette 
Christiansborg-forslag i 1905. 
Det var ikke særlig opsigtsvæk
kende og udmærkede sig kun 
ved skarpe adskillelser mellem 
Rigsdagsfløj -  med kullet flag
tårn -  og den tårnløse Kongefløj 
bagved. -  Kunstakademiets 
Bibliotek.

med pudsede mure og med svære vinduesomramninger 
og høje parvise pilastre. Han placerede Rigsdagen i fløj
en ved Kunstkammeret og udbyggede fløjene ved Ride
banen, så de blev mere rummelige end i det gamle slot, 
samtidig med, at han kunne gøre åbningen til Slotsgår
den bredere. Ved at anbringe Folketings- og Landstings
salene i hver ende af fløjen og forbinde dem med en kor
ridor, skabte han et første udkast til den senere Vandre
hal.

Jørgensen havde indleveret to projekter til skitsekon
kurrencen. Det andet, ikke præmierede, var en barok søj
lebygning, der begejstrede Meldahl, fordi den lignede 
hans og Albert Jensens projekt fra 1888. Det er uhyre be-
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tegnende for tiden og i øvrigt for konkurrencerne, at 
samme arkitekt kunne indlevere to forslag i vidt forskelli
ge stilarter, endda uden at nogen undrede sig synderligt 
derover.

Med et forslag til facade mod Ridebanen, hvor fløjene 
skød sig frem med udadbuede mure, bag hvilke tingenes 
sale var anbragt, skabte Carl Brummer & Vilh. Mørk-Han- 
sen modellen for en del af Thorvald Jørgensens endelige 
slotsbygnings facade mod Slotspladsen. I øvrigt fulgte 
deres facadesystem mod pladsen C. F. Hansens et langt 
stykke vej, og var med sit kraftigt fremspringende midt
parti et af de opmuntrende træk ved konkurrencen.

Fischers & Sy lows projekt synes som skabt til at fortæl-

Aldrig: Et af de mest »udanske« 
forslag i Christiansborg-konkur- 
rencen kom fra den purunge, 
svenske slotsarkitekt ved Grips- 
holmj. F. Liljekvist (1863- 
1932), som udstyrede slottet 
med en enorm, germansk tårn
bygning, der fik slottet til at lig
ne et ambitiøst varehus. Han fik 
ingen præmie. -  Kunstakade
miets Bibliotek.
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Aldrig: Arkitekt Andreas Clem- 
mensen -  far til arkitekten Mo
gens Clemmensen -  præsterede 
i 1904 dette bastante, men ikke 
desto mindre præmierede kon
kurrenceforslag. Projektet do
mineres af den høje tagkon
struktion, hvis virkning yderli
gere understreges ved udeladel
sen af et tårn. -  Kunstakade
miets Bibliotek.

le, hvor meget bedre C. F. Hansens facader havde været, 
end det de havde tænkt sig. Efter megen snak frem og til
bage og en hel del politiseren fandt man ud af at henven
de sig til de tre deltagere, som havde laet størst præmie, 
for at få dem til at viderebearbejde deres forslag til skit
sekonkurrencen. Derpå ville man forhåbentlig stå med et 
endeligt projekt. Den 9. maj 1905 fik arkitekterne fem 
måneder til dette arbejde.

En afstemning blandt Politikens læsere om skitsekon
kurrencens projekter viste, at folkets røst mente noget 
andet end kommissionen, idet Brummer & Mørk-Han- 
sen vandt med 774 stemmer, Thorvald Jørgensen fik kun 
halvt så mange og Clemmensen en tiendedel.
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Andreas Clemmensens forslag var også i anden om
gang det enkleste og smukkeste. Han hyldede stadig den 
faste, sluttede blok af fire fløje. Nyrop havde stadig ikke 
held med sig. Ridebanesiden var blevet en ejendommelig 
blanding af Nyrop og C. F. Hansen, hvilket ingen af dem 
stod sig ved.

Thorvald Jørgensen havde ikke ændret meget, kun lidt 
ved vinduerene. Men han havde sørget for, at socialde
mokraternes kæphest trafikken, var i orden, og kunne 
måske vinde de afgørende stemmer herpå.

Da afgørelsen skulle træffes, blev der en forfærdelig 
ballade. Fire af bedømmelsesudvalgets arkitekter trådte 
ud i et forsøg på at tvinge ministeren til at udskrive end-

Aldrig: Andreas Clemmensen 
deltog på ny i den sidste kon
kurrence i 1905 med dette for
slag, hvor han havde opgivet 
den tunge tagkonstruktion og 
lavet åbne portaler fra slotssi
den til den indre gård. Han hav
de på ny afstået fra at anvende 
tårne, hvad der gjorde hans slot 
meget massivt. -  Kunstakade
miets Bibliotek.
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Aldrig: Arkitektparret Carl 
Brummer (1864-1953) & Vilh. 
Mørk-Hansen (1856-1929) fik i 
1904 2. præmie for dette pro

jekt, vist i perspektiv fra Højbro 
Plads, hvortil man dristigt hav
de flyttet Frederik 7.s ryttersta
tue for ikke at lade kongemag
ten dominere pladsen til social
demokratisk irritation. Det blev 
dog Absalon, der fik denne pla
cering på Højbro.

nu en konkurrence, idet de hævdede, at det var helt 
umuligt at rumme slot og Rigsdag i samme bygning. 
Ferdinand Meldahl var nu det eneste sagkyndige med
lem, som var tilbage i udvalget. Det lykkedes de syv til
bageværende medlemmer -  efter sigende med stemmer
ne 4-3 -  at fa valgt Thorvald Jørgensens projekt som vin
der, men der var langt igen.

Sagen skulle jo også igennem Rigsdagens to Ting til 
endelig vedtagelse. For at påvirke stemningen viste Al
bert Jensen et omarbejdet projekt på Charlottenborg-ud-
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stillingen, Brummer & Mørk-Hansen udstillede et omar
bejdet forslag hos Winkel og Magnussen på Højbro 
Plads, og P. V. Jensen Klint lod et projekt omdele til Rigs
dagens medlemmer. Kunsthistorikeren Emil Hannover 
søgte i l l .  time at slå til lyd for en genopførelse af C. F. 
Hansens slot.

Situationen havde udviklet sig derhen, at det var ble
vet en national sag at fa sagen afgjort. Gjorde man det 
ikke, kunne man se frem til at leve med ruinen, der uan
fægtet af alle diskussioner stadig stod og ventede. Staden

Aldrig: Martin Nyrop, der nylig 
havde fuldført Københavns nye 
Rådhus på Rådhuspladsen, del
tog nu også i Christiansborg- 
konkurrencens sidste runde 
med dette forslag, som var en 
lidt festligere udgave af det ned
brændte slot. Navnlig i Konge
fløjen mod Ridebanen holdt han 
sig ret nøje til sin forgænger. -  
Kunstakademiets Bibliotek.
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Thorvald Jørgensen (1867- 
1946). Til sin død altid kaldt 
»Slotsarkitekten«, efter at han i 
1928 havde færdiggjort sit livs 
hovedværk, det tredje Christians
borg Slot. I den sidste af to store 
konkurrencer 1887 og 1905 fik 
han 1. præmie, og han kom til at 
udforme både slottets ydre og 
de kongelige gemakker og 
repræsentationslokaler under 
den klare forudsætning, at kon
gen, Christian 10., skulle flytte 
ind i det nye slot, men det viste 
sig til sidst, at kongen -  forståe
ligt nok -  hellere ville blive bo
ende på Amalienborg. Slotsar
kitekten indrettede også Rigsda
gens sæde med store sale til 
både Folke- og Landsting. Op
gaven var utaknemlig i en tid, 
der var løbet fra gammeldags 
slotsbyggeri, og Thorvald Jør
gensen kom da heller aldrig til 
at opleve virkelig anerkendelse 
for sit store, tunge hus, hverken 
folkeligt eller fagligt. Thorvald 
Jørgensens øvrige store produk
tion er af højst skiftende kvalitet 
fra det næsten provokerende 
stygge i Sankt Anna Hus, på 
Sankt Annæ Plads 16 fra 1898 
(bind 6) og den tidligere Postgi
robygning i Vester Voldgade 123 
fra 1938 (bind 2) -  til det smuk
ke haveanlæg på Slotsholmen, 
Bibliotekshaven fra 1906, udført i 
samarbejde med Magdahl Niel
sen (dette bind). Blandt øvrige 
arbejder i den indre by kan 
nævnes Ministerialbygningen bag

København kunne bryste sig af Nyrops nye Rådhus, 
mens staten kun havde en ruin.

En kraftig anstødssten for Rigsdagen var anbringelsen 
i en sidefløj, mens kongens repræsentationslokaler vend
te ud mod Slotspladsen. Man ville ikke bo ud til en bag
gård. En stor del af opponenterne lod sig dog spise af 
med, at man også fik en indgang til Rigsdågen fra Slots
pladsen.

Bataljen endte med, at Thorvald Jørgensen blev bedt 
om at skitsere nogle ændringsforslag, der gik ud på, at 
bygningen imod Slotspladsen ikke skulle ligne et konge
slot alt for meget. Tårnet rykkedes tilbage mod Rideba
nen og facadens midtparti blev gjort mindre prangende. 
Man vedtog langt om længe projektet under forudsæt
ning af, at Rigsdagen fik lige så mange vinduer mod 
Slotspladsen som kongen, og at man kunne komme ind 
til Rigsdagen både fra hovedporten og fra den indre 
slotsgård.

Projekt nr. 63 var endelig vedtaget.
Hvis man sammenligner Thorvald Jørgensens vin

derprojekt med det stående Christiansborg, fristes man 
til at spørge hvilken forbindelse, der er mellem de to, lig
hed er der meget lidt af. Dette gælder især facaderne, i 
grundplanen er der større overensstemmelse, selv om 
forskellene også her er påfaldende. For Thorvald Jørgen
sen og for sagen var det afgørende imidlertid vedtagel
sen, at man skulle opføre slottet.

Det er en kompliceret sag at styre et så omfattende 
byggeri som et slot af Christiansborgs størrelse. For at 
intet -  først og fremmest økonomien -  skal løbe løbsk, er 
en nøje kontrol nødvendig. At tro, at de foreliggende, 
godkendte tegninger ville blive fulgt slavisk, er naivt. En 
så ideel situation gives ikke. Der måtte nedsættes et byg
geudvalg, som kunne se til, at arkitekten gjorde det rigti
ge. Det fik 10 medlemmer, valgt blandt dem, man kunne 
kalde interessenterne, dvs. Rigsdagen, Hoffet og Høje
steret. Hertil føjedes to bygningskyndige, en murerme
ster og en arkitekt, i dette tilfælde var sidstnævnte Thor
vald Jørgensens konkurrent, Andreas Clemmensen. 
Udenrigsminister Frederik Raben-Levetzau blev formand 
for udvalget. Dette var, som vanligt, ansvarligt over for 
ministeren, i første omgang ministeren for offentlige ar
bejder, men fra 1912 indenrigsministeren. I den sidste 
ende var det Folketingets finansudvalg, som var afgøren
de. Det skulle bevilge de nødvendige midler og tage stil
ling til omkostningsforøgende ændringer, som der blev 
mange af. Endelig måtte man forhandle med repræsen-
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Aldrig: I sidste runde 1904-05 deltog omsider den endelige vinder af konkurrencen, Thorvald Jørgensen. 
Han tegnede i øvrigt flere forslag. Her er hans første fra 1904, der udmærkede sig ved sin elegante søjleræk
ke på både Rigsdagsbygningen mod Slotspladsen og det tårnprydede kongeslot mod Ridebanen. Bygnin
gerne var forbundet med lavere sidebygninger. Frederik 7.s rytterstatue tænktes flyttet ind på kongesiden 
midt på Ridebanen -  Kunstakademiets Bibliotek.

Thorvald Jørgensens vinderprojekt fra 1905, udført i ny-barok med buede risalitter i midten og til begge si
der, set mod Slotspladsen. Dette vinderprojekt blev dog yderligere ændret på flere punkter ved slottets op
førelse 1906-28. Det endelige resultat kan ses på de følgende sider. -  Kunstakademiets Bibliotek.
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Lerches Gård i Slotsholmsgade 
10 fra 1925-27 og Tobaksbeskat
ningsbygningen, Frederiksholms 
Kanal 25 fra 1931 (dette bind). 
Et tidligt arbejde er den ganske 
karakterfulde Esajas Kirke i Mal- 
møgade, bygget 1903-12 (bind 
10). Hans sporvogns ventesal 
»Stavkirken« på Rådhuspladsen 
fra 1903 blev nedrevet i 1948 
(bind 9). Thorvald Jørgensens 
arkitektonisk mest vellykkede 
arbejder falder uden for dette 
værks rammer.

Politiken 1922:
Naar Slotsarkitekt Thorvald 
Jørgensen har maattet staa for 
en Kritik, der baade har været 
ret hvas og ikke uberettiget, saa 
maa man til Gengæld erindre, 
at han har haft den umulige 
Opgave paa samme Tid at skul
le gjøre tre Bygherrer tilpas, 
nemlig Rigsdagen, Hofmarskal
latet og Højesteret. Det er da 
ikke hans Skyld, hvis der er 
kommet saa meget Kludder i 
dette Byggeforetagende. Disse 
Dages Eksempel er tydeligt nok: 
midt under Opførelsen faaer 
Architekten at vide, at nu skal 
han indrette Bolig til Kongen 
paa Slottet, og da Boligen er 
færdig, besluttes det, at Boligen 
skal være udenrigsministerielle 
Kontorer. Afsaadan Vaklen 
frem og tilbage kan aldrig kom
me noget helt godt. »Rigsbor
gens« Historie frembyder man
ge lignende Træk. Man bør be
klage, at Sagen ikke fra først af 
har været ordentlig gennem
tænkt, de lovgivende Myndig
heder besluttede Opførelsen af 
et stort Slot uden at være klar 
over hvad man skulle bruge det 
til. Ikke mindst Rigsdagens 
Holdning overfor det store Byg
geforetagende er vanskelig at 
følge i Tidens Løb. Hvorledes 
forklare, at man gaaer med til at 
bevilge en Kongebolig, som det 
senere viser sig, at det er der slet 
ikke brug for? Kan Grunden 
virkelig være den, at man samti
dig enedes om Opførelsen af et 
Par Formandsboliger, til hvilke 
der heller ikke var Trang?

tanterne for de to indsamlingskomiteer, der havde skaffet 
de midler, der skulle gå til slottets udsmykning.

Det vil umiddelbart forstås, at det var en kompliceret 
sag at være arkitekt for sådan et bundt af bygherrer. For
handlingsevner blev fuldt så vigtige som den personlige 
indsats ved tegnebrættet.

Før man kunne begynde at bygge, måtte byggeplad
sen forberedes. Ruinen stod jo urørt, og store dele af den 
skulle fjernes. Man må beundre det solide arbejde, 
Häussers murere havde udført i 1730rne, når man ser, 
hvor meget af det to gange brændte slots murværk der 
stadig indgår i det nuværende slot. Meget måtte selvføl
gelig fjernes, således hele facaden mod Slotspladsen. Det 
var ikke så meget, fordi den var i dårlig stand, som fordi 
det var her, de største ændringer skulle finde sted. Kon
geporten, der faktisk stod intakt med sine hvælvinger, 
fjernedes, selv om den havde overlevet to brande. Af 
hensyn til nymodens installationer som centralvarme og 
ventilation måtte man grave dybere i grunden for at fa 
plads til en ingeniørkælder neden under den egentlige 
kælder. Der måtte også graves ekstra dybt i Slotsgården 
foran Kongeporten, for her skulle tårnet stå.

Man kunne ikke overraskes af, at man her fandt rester 
af de tidligere bygninger på grunden, for man vidste, at 
de måtte være der. Der blev nu mulighed for at underka
ste disse rester en arkæologisk undersøgelse, som vakte 
stor opsigt; så stor, at der arrangeredes rundvisninger i 
udgravningerne. Til slut blev der endda bevilget penge 
til at overdække ruinerne med et jernbetondække.

Der blev bortkørt så mange brokker, at det beregnedes 
at svare til seks gange Rundetårns rumfang. De ligger nu 
på bunden af Øresund. Dengang var arbejdskraften så 
billig, at man kunne genbruge 3 millioner afrensede 
mursten, selv om denne del af arbejdet nok til en vis grad 
regnedes for et beskæftigelsesarbejde.

Grundstensnedlæggelsen fandt sted 15. november 
1907. Det var naturligvis Frederik 8., der skulle foretage 
det fornødne. De to løver, der havde ligget i hver sin ni
che i Kongeporten, bivånede forestillingen, idet de flan
kerede sædet, kongen skulle sidde på, når han ikke agere
de murer. Grundstenen var ikke en almindelig mursten, 
men en ordentlig krabat sammensat af granitstykker fra 
de tidligere slotte. Kongen var helt forpustet, da han 
havde klasket 16 murskeer med mørtel op på den flade, 
som grundstenen derefter blev firet ned på ved hjælp af 
et spil. I grundstenen er indhugget ordene: Rex Lex Jus,
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Thorvald Jørgensens vinderprojekt fra 1905. Det blev ikke nøje fulgt ved opførelsen; bl.a. blev løngangene 
ikke så åbne, som vist her. -  Kunstakademiets Bibliotek.

Selv om denne tegning af den modsatte side af slottet var den endelige, og den, der blev tildelt 1. præmie, 
vil man se, at den heller ikke blev fulgt nøje. -  Kunstakademiets Bibliotek.
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Opførelsen og indretningen af 
Thorvald Jørgensens Christi
ansborg stod på fra 1906-1919 
(rejsegilde 1916). De sidste de
taljeindretninger var først færdi
ge i løbet af 1933. Slottet var op
ført til både Rigsdagen og til 
kongefamilien, delt efter midter
linjen over Kongeporten mod 
Slotspladsen (se plan side 172). 
Men da det viste sig, at Chri
stian 10. alligevel foretrak at 
forblive på Amalienborg, fandt 
den kongelige del af slottet 
fremtidig kun anvendelse som 
kongelige repræsentationsloka
ler. Udenrigsministeriet fik dog 
lokaler i de øverste etager. Fot. 
1950. -  Bymuseet.

dvs. konge lov ret, der i al korthed redegjorde for slottes 
anvendelse.

Det kunne se ud, som om det ene endelige projekt i ha
stig rækkefølge afløste det andet. Projektet, som lå til 
grund for vedtagelsen af slottets genopførelse, var selv
følgelig ikke udarbejdet i detaljer. Så i 1907 arbejdede 
tegnestuen på kraft videre med at ændre det. Faktisk vil 
det være svært at finde et sæt tegninger, som kan karak
teriseres som et endeligt projekt. Formentlig har man til 
sidst været nødt til at opmåle det færdige slot for at frem
stille et sæt gyldige tegninger.

I sommeren 1907 forelå således det sidste sæt samlede 
tegninger, der ophængtes i Rigsdagen i Fredericiagade, i 
den nuværende Østre Landsrets bygning. Der var i dette 
projekt sket ikke så fa ændringer til det bedre. Fællessa
len var nu anbragt under Folketingssalen, Højesteret 
havde også fundet sin endelige placering. Facaden mod 
Slotspladsen havde påbegyndt en metamorfose. Det ba
rokke præg, som er kendetegnende for det opførte slot, 
havde begyndt sit indtog. Det dominerende midtparti, 
som lidt konditoragtigt havde misklædt vinderprojektet, 
var blevet neddæmpet, til gengæld var tårnet blevet ko
lossalt højt. Endnu var facadens sidepartier i flugt med
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Opført på de to tidligere slottes fundament kom det tredje Christiansborg til at ligge smukt i centrum mel
lem Eigtveds gamle pavilloner ved Marmorbroen. Foto 1973. -  Kunstakademiets Bibliotek.

Til venstre: Her er hovedportalen eller Kongeporten til slottet fra Slotspladsen, som faktisk ikke anvendes 
meget, da indgangen til repræsentationslokalerne er placeret i Prins Jørgens Gård. Til højre: Rigsdags- 
trappen i Rjgsdagsgården over for Rigsarkivet. Den fører nu kun til Folketinget, efter at Landstinget i 1953 
blev afskaffet. Fotos fra 1972. -  Kunstakademiets Bibliotek.
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Hvad kostede det?
Christiansborg kan blive et dyrt 
bekendtskab for alle, når nye 
skatter og afgifter vedtages. 
Christiansborg som bygning 
har været et dyrt bekendtskab 
for nationen, fordi det stående 
slot er nummer tre på pladsen, 
de to første brændte som be
kendt.
Christian 6. hævdede hårdnak
ket, at slottet ikke havde kostet 
landets indbyggere en skilling. 
Det var en sandhed med modifi
kationer, al den stund majestæ
ten forbeholdt sig store dele af 
landets indtægter for sig selv. 
Det første Christiansborg var 
også det største, da hele Rideba
neanlægget heldigvis kun er op
ført den ene gang. Man måtte 
låne både her og hisset for at 
skaffe penge nok. Alt i alt koste
de bygningerne 2.700.000 rigs
daler, hvilket måske ikke lyder 
af så meget, men det var en del 
over halvdelen af statens årsind
tægter.
Det andet Christiansborg opfør
tes under napoleonskrigene og 
på statsbankerottens tid. Hver 
en daler blev vendt og drejet.
De gamle sten fra det ned
brændte slot blev også vendt og 
brugt nok en gang, og man roser 
arkitekten for »den vedholdende 
Anstrengelse, Nidkierhed og 
Sparsommelighed, hvormed 
Bygningsarbeidet er fremmet«. 
På grund af møntreformen i 
1813 efter bankerotten er det 
svært nøjagtigt at opgive prisen 
på det andet Christiansborg, 
men det har været omkring 1 
million rigsbankdaler, men så 
røg Hirschholm Slot også med i 
købet, da det blev revet ned for 
at skaffe tagsten.
Det tredje slots finansiering ske
te såvel af statsmidler som af 
indsamlede penge, som skulle 
gå til udsmykningen; da den en
delige opgørelse forelå, havde 
man nået at bruge i alt 19 mil
lioner kroner.

resten og forsynet med halvrunde gavle, men allerede 
samme år omarbejdedes de, så de kom til at være frem
springende i flade buer.

Thorvald Jørgensen ville gerne gøre slottets facader så 
vidt muligt vedligeholdelsesfri, hvorfor han kom på den 
tanke at beklæde dem med granit. For at huset rigtig 
kunne blive rigets borg, fik han den idé, at alle landets 
sogne skulle levere granitsten til dette formål. Han men
te, det ville bevirke, at folket fik en med ejendomsfølelse 
for slottet. Først ville han blot beklæde stueetagen med 
de tunge sten. Vittige hoveder sagde, at Slotspladsens 
brolægning fortsatte op ad facaden. I den sidste ende 
kom den til at fortsætte hele vejen op til kransgesimsen, 
da man fandt ud af, at en beklædning af stueetagen alene 
ville stå dårligt til pudsede mure ovenover. Da det ikke 
var godt at kombinere den relativt grove granit med 
sandsten til detaljer som f.eks. vinduesomramninger og 
fordakninger, blev det nødvendigt også at udføre disse i 
granit. Det har været medvirkende til at gøre de dekora
tive detaljer temmelig amorfe, da granit ikke er velegnet 
til at være basis for finere detaljering.

På det første Christiansborg anvendtes et billedligt 
symbolsprog, der vedkendte sig århundredgamle, tradi
tionelle figurer fra den antikke mytologi. Den slags kun
ne godtfolk naturligvis ikke tolke, det var kun for de dan
nede. Også det andet Christiansborgs udsmykning med 
skulpturer holdt sig til traditionen, i det mindste udven
digt. Visse nationale tendenser kunne dog konstateres i 
Ragnarok-frisen og i dronningeskulpturerne på trappen, 
uden at det derfor blev meget mere forståeligt for man
den på gaden.

Da det tredje slot skulle rejses, havde folkeligheden 
vind i sejlene. På en måde, der virker krampagtig, for 
ikke at sige lidt komisk i vore dage, gjorde man sig store 
anstrengelser for at gøre figurerne på slottet alment for
ståelige. Billedhuggeren Anders Bundgaard kunne hugge i 
granit og fa det til at ligne, så han var manden, der kun-

Næste side:
Om det færdige Christiansborg blev, hvad københavnerne havde hå
bet, har der siden slottet stod færdigt i 1918-19 været meget delte me
ninger om. Efter adskillige konge- og kejsertroner var sunket i grus 
1914-1918, kunne det virke lidt out of date med en sådan granitkolos 
med Kongeport og Prinsegård og et vældigt spir, bekranset med kro- 
nesymboler. Stærkt medvirkende til skuffelser i vide kredse blev det 
faktum, at Christian 10., efter at have inspiceret slottet, ikke ønskede 
at bo der. Det er i alle tilfælde aldrig blevet nogen kongeborg trods de 
mange sale, som senere omdøbtes til De kongelige repræsenta
tionslokaler. -  Fot. Inga Aistrup 1965.
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Tegning af Christiansborg af P. Haagen Jørgensen i 
Politiken 1940. De mange tal på tegningen henviser 
til følgende oplysninger:

Ruinerne under Christiansborg:
29. Absalons ringmur om den første borg (ses både i 
Slotsgården og i den del, der ligger under Slotsplad
sen). 30. Absalons brønd. 31. Det store ydertårn for
an Absalons ringmur, der er bygget i 1200-tallet af 
en af Absalons efterfølgere på Roskilde bispestol. 32. 
Den nederste del af en »hemmelighed«: (Lokum). 
33. En yngre bageovn. 34. Vandrør af fyrrestammer, 
har forsynet Christian 4.s slot med vand, ledningen 
er ført igennem Absalons ringmur. 35. Underbyg
ningen af kampesten til »Blåtårn«. 36. Rest af en 
ydre ringmur, hvortil Blåtårn støttede sig.

1. Dronningeporten i Prins Jørgens Gård. 2. Dra
bantsalen. 3. Audiensventesalen. 4. Forgemak, det 
såkaldte »Faneværelse«. 5. Audiensgemakket. 6. 
Statsrådssalen. 7. Tronsalen. 8. Kongeporten. 9. 
Tingenes fællesmødesal. 10. Folketingssalen. 11. 
Presselogen. 12. Tilhørerlogen. 13. Folketingets fi
nansudvalgssal i tårnet. 14. Midterpartiet i den store 
hal »Vandrehallen«. 15. Grundloven i sølvskrinet.
16. Den store trappe i Vandrehallen. 17. Rigsdagens 
spisesal og bag den Rigsdagens restaurant, »Snaps
tingens anden afdeling. 18. Den tidligere Lands
tingssal. 19. Tilhørerloger. 20. Presseloger. 21. Rid
dersalen. 22. Taffelsalen. 23. Musiktribune i Taffel
salen. 24. Alexandersalen. 25. Højesteretssalen. 26. 
Indgang til Højesteret. 27. Det gi. Hofteater. 28. Ri
debanen.
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Plan over tredje Christiansborg 
(Beletagen).
De vigtigste numre er:

1. Alexandersalen 
6. Abildgaardsalen
9. Svenske Galleri

10. Riddersalen 
13. Fløjskabinettet
16. Kongetrappen
17. Christian 9.s Gemak
18. Tronsalen
27. Folketingssalen
31. Vandrehallen
45. Den tidl. Landstingssal

ne producere skulptur til slottet. Over vinduerne mod 
Rigsdagsgården skulle der sidde hoveder af alle stats
ministre (konseilspræsidenter hed det dengang), fra 
Grundlovens første vedtagelse til tiden for slottets opfø
relse. Bundgaard huggede hovederne i den hårde sten, 
men i mellemtiden blev den daværende konseilspræsi
dent J. C. Christensen kompromitteret af Alberti-skanda- 
len. Da man ikke ville nøjes med at fjerne J. C. Christen
sen, havde man resolut lavet hele programmet om. 
Bundgaard måtte pille hovederne ned og lave statsmi
nistre om til grundlovsfædre. Sligt ville ikke være sket, 
hvis man havde holdt sig til Herkules, Merkur og Diana. 
Den hovedløse aktion, hvis man kan kalde den det, har 
på langt sigt været komplet virkningsløs, kun de færreste 
kender i dag tidligere konseilspræsidenter endsige 
grundlovsfædrene.

Den højskoleagtige, forslagne folkelighed havde gode 
dage på den tid. Martin Nyrops allerede indviede Råd
hus vrimler med vittigheder, men det var dog folkets 
hus. Hovedbanegårdens talrige statuer af folkedragts
klædte figurer er, selv om de ikke skulle være morsomme, 
af samme æt. De fortalte om de pittoreske egne, man ved 
damptogets hjælp kunne besøge. Men Anders Bund-
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gaard havde hele tre stole, han skulle sætte sig på, den 
folkelige, den nationale og den kongelige, hvilket næsten 
uundgåeligt måtte medføre en symbolforvirring.

Indgangen til Rigsdagen udformede han efter model
ler med rod i renæssancen og barokken. Fire mere eller 
mindre fortvivlede figurer, som vokser ud og op ad por
tens piller, stræber voldsomt for at bære balkonen over 
indgangen. De i sin oprindelse herkuliske figurer, er gjort 
anekdotiske. Bundgaard selv kaldte figurerne »Det dag
lige Slid«, men det blev snart glemt, og figurerne døbtes: 
ørepine, hovedpine, mavepine og tandpine. Sammenligner man 
denne groteske indgang til folkestyrets borg med Konge
porten ud til Slotspladsen, ser man, hvor enkelt og vær
digt det kunne gøres, når det var indgangen til kongens 
slot, der skulle karakteriseres.

Det kan ikke nægtes, at det slot, Thorvald Jørgensen 
rejste, er en tung og temmelig ucharmerende klods. Gra
nitten holder sig godt, ingen tvivl om det, men død er 
den. Stueetagens råt tilhugne blokke kan i venligt vejrlig 
kaste et vist forsonende skær over bygningens nederste 
del. De finere tildannede sten i de øvre etager giver der
imod intet spil i lyset.

Inden man for alvor begyndte at mure, havde man 
rejst et par fag af facaden mod Rigsdagsgården i slottets 
fulde højde for at konstatere virkningen. Da etageindde
lingen skulle ændres, måtte de allerede to gange anvend
te vinduesåbninger ændres ved forskellige tilmuringer.

Riddersalen i det nuværende 
Christiansborg er udstyret med 
en blanding af gammelt og nyt. 
Gulvet er således hentet fra det 
gamle Kgl. Bibliotek (se side 
218). På stukloftets felter er der 
malerier af Kræsten Iversen, og 
på væggene hænger de gamle 
gobeliner fra den skånske krig, 
oprindelig vævet til Rosenborg. 
Fot. Elfelt 1935.-Bymuseet.
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Den ovale Tronsal, som er anbragt lige over hovedporten, og som giver adgang til balkonen mod Slotsplad
sen, blev indrettet efter de gamle Christiansborg-traditioner. Den stod først færdig i 1933, udstyret med 
rødhvide silketapeter med det danske rigsvåben, vævet i Lyon. Tronstol og kandelabre og øvrige møbler 
blev reddet ved branden i 1884. Fot. Elfelt 1940. -  Det kgl. Bibliotek.

Alexandersalen har navn efter Thorvaldsens frise af Alexandertoget, der løber salen rundt. Den blev reddet 
ved det andet Christiansborgs brand i 1884 og genopsat. De grå søjler af norsk marmor stammer også fra 
det brændte slot. Rummet anvendes nu bl.a. til koncerter. Fot. Elfelt 1940. -  Det kgl. Bibliotek.
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Der skulle nu være en stueetage, en beletage, derover en 
såkaldt mellemetage (man måtte øjensynligt ikke bruge 
den ufolkelige betegnelse mezzanin) samt øverst en fuld 
etage. Mod Rigsdagsgården blev dog indskudt en lav 
etage over stuen til brug for en del små kontorer. Arki
tektens tegninger viste alle et valmtag, men den tidligere 
nævnte barokisering indfandt sig også i tagetagen, som 
blev ændret til en mansard. Måske stod denne ændring i 
forbindelse med granitbeklædningen, som nok kunne 
fortjene en tungere afdækning end et valmtag. Selve tag
fladerne skulle have været kobberbeklædte, men blev i 
første omgang lagt med sorte, glaserede tegl. Først i 1937 
tog man sig råd til at udskifte teglene med et kobbertag.

Løngangenes udformning var et særligt problem, som 
under alle konkurrencer og senere forhandlinger havde 
været et følsomt område. Socialdemokraternes evindeli
ge krav om gode trafikforbindelser havde faet alle arki
tekter til at tage vidtgående hensyn hertil, så projekterne 
vrimlede med mere eller mindre vellykkede forslag til 
gennemhulning af løngangene. Ikke mindre end fem sto
re åbninger skulle på projektet fra 1907 gennembryde 
løngangen til Kancellibygningen, mens én kunne gøre
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Dronningens -  tidligere Kongens -  Håndbibliotek på Christiansborg blev naturligvis planlagt, mens man 
endnu troede, at Christian 10. ville bo her, når slottet stod færdigt. Rummet er holdt i guld og hvidt og har 
omløbende balkon. Loftet er malet afjohannes Larsen. Møblerne stammer fra Kronborg. Selve biblioteket 
er i 1986 flyttet til Amalienborg og det smukke lokale afstået til Folketinget. Fot. Elfelt 1940. -  Det kgl. Bib
liotek.
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det i løngangen til kirken, men den var til gengæld bre
dere. Thorvald Jørgensen blev tvunget til at omtegne 
den sidste, så den fik tre åbninger. Hvad angår trafikken 
gennem Rigsdagsgården, var det en strid om profetens 
skæg, for det var ikke muligt at udvide porten i gårdens 
anden ende ved Tøjhuset, men det synes ikke at genere 
de ivrige forkæmpere for den letflydende trafik.

Endnu før det andet Christiansborg brændte i 1884, 
havde man svært ved at finde ud af, hvordan der skulle 
se ud på Slotspladsen. Omkring 1860 syntes der at have 
været tilløb til et net haveanlæg med plæner og pyntelige 
bede foruden enkelte trægrupper. Brandens tumult, det 
tredje slots opførelse, byggepladsen og en nysætning af 
kajen ved Slotsholmskanalen synes at have gjort det en
degyldigt af med et sådant anlæg.

Mange, ja  de fleste, af projekterne til det tredje slot vi
ser forskellige forslag til beplantning og regulering af are
alet foran slottet. Thorvald Jørgensens sidste projekter viser 
derimod Slotspladsen som en stor, brolagt plads, øjen
synligt uden et eneste græsstrå. Martin Nyrop var i sin 
projektbeskrivelse fra 1904 opmærksom på forholdet: 
»...for Slotskirken og det nye Christiansborg er det nød
vendigt at skabe så værdige omgivelser som muligt. Den 
nuværende sporvognstrafik er simpelt hen en umulighed. 
Den holdningsløse skumpien omkring i skæve retninger 
på skrå af alle architektoniske linier er så skandaløs, at 
den må bort -  den må være dødsdømt. Det simpleste ha
veanlæg tager ellers hensyn til de tilstedeværende byg
ningers linier, -  skulle da ikke gader og kørebaner om
kring disse monumentale bygninger gøre det samme?«.

Øjensynligt ikke. Sagen har været diskuteret gentagne 
gange, men uden resultat. Et par tilfældige trægrupper, 
formentlig rester fra 1860ernes anlæg, flankerer stadig 
pladsen, trafikken maler fortfarende sit skæve forløb om-

Forrige side:
Begge billeder viser Christian 9.s Gemak på Christiansborg. Ikke for
di kongen nogen sinde nåede at opleve dette rum, men fordi malerier
ne alle har Christian 9. som central figur. Øverst Laurids Tuxens be
rømte kæmpestore billede af »Europas Bedsteforældre« malet i 
1880erne i havesalen på Fredensborg. Man ser det gamle par i mid
ten, omringet af deres børn, svigerbørn og børnebørn. Fot. Elfelt 
194€. -Hassing.

Nedenunder:
Til venstre: Christian 9. til hest. Til højre tager kongen afsked med 
sin næstældste søn, Vilhelm, da han i 1863 drager til Grækenland for 
at blive hellenernes konge. Fot. 1973. -  Nationalmuseet.

Samarbejde
»Naar Dagen er gaaet af Him
len, kom saa, saa kan vi tale om 
det, sagde Architekt Jensen- 
Klint i Telefonen. ’Det’, der 
skulle tales om, var Slotsarchi- 
tekt Thorvald Jørgensens Udta
lelser til ’Socialdemokraten’, om 
hvorledes de Kunstnere, han i 
sin Tid havde tilkaldt til Chri
stiansborgs Udsmykning -  heri
blandt Hr. Jensen-Klint, -  skul
de have umuliggjort, at der blev 
noget Resultat.
Grundtvigs-Kirkens Skaber, 
den yderst fornemme Architekt 
og talentfulde Kunstner, Jen
sen-Klint smiler lunt og siger: 
Jeg kan slet ikke tænke mig at 
jeg har været uartig og oppone
ret mod, at vi Kunstnere skulde 
være Christiansborgs Tjenere. 
Jeg følte det dengang som en 
saa stor Ære, at jeg ikke kan 
tænke mig, jeg har været særlig 
fordringsfuld. Jeg erindrer intet 
derom, men i min Erindring er 
der derimod den Baggrund, at 
et Samarbejde var overordentlig 
vanskeligt. Jeg tror nu nok at 
Th. Jørgensen har overskredet 
sin Kompetance ved at henven
de sig til os. Jeg vil ikke sige no
get ondt om Thorvald, for jeg 
sætter Pris paa ham, men han 
forstod nu ikke at skabe Samar
bejde mellem Kunstnere. Ved 
det første Møde mellem os var 
jeg den eneste, der mødte med 
en Skitse til den Sal, jeg skulle 
dekorere, Fyens-Salen. Den var 
tænkt med Silketapeter i Purpur 
og Blaat, Motivet havde jeg 
komponeret over Ørne-Dugen, 
der findes i St. Knuds Kirke, 
Loftet var fynsk Eg, på Kamin, 
der blev baaret af to Gnomer, 
var de fynske Vaaben anbragt 
og over Dørene var prentet 
Navnene paa kjendte Fyenboer, 
Rask, H.C. Andersen o.s.v. men 
Thorvald samlede os ikke igen, 
efter det mislykkede Møde, 
hvad han dog burde have gjort, 
men jeg troer nu nok, at det der 
egentlig skete, var, at Komiteen 
bremsede ham«.
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Kongetrappen på Christians
borg på 1. sal. Det store gobelin 
til venstre forestiller Christian 
6., der hyldes af Danmark og 
Norge, udført i København 
1740 efter maleri af Krock og 
tidligere ophængt på Hirsch
holm Slot. Fot. Elfelt 1940.- 
Det kgl. Bibliotek.

Til venstre:
Den såkaldte Drabantsal på 
Christiansborg med de stærkt 
overanstrengte kæmper, der i 
underste etage bærer en del af 
slottets uhyre stenmasser. Fot. 
Elfelt 1940. -  Det kgl. Bibliotek.
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kring Slotskirkens hjørne forbi slottet og Frederik 7., for 
til Christianshavn og Kongens Nytorv skal man jo kunne 
komme.

Pladsen er brolagt, endda i et mønster, og det har vist 
sig praktisk. Her kan folkemasser, mindre optog og helt 
små grupper komme af med deres aggressioner og øl
kapsler, som supplerer brolægningen efter enhver de
monstration. Slotspladsen er blevet en rummelig sikker
hedsventil, hvor indestængt harme kan fa lov at fuse ud 
på demokratisk vis.

Protestmøder på Slotspladsen er blevet et begreb i lø
bet af det tredje Christiansborgs levetid. Dem, man vil 
have i tale, sidder bag vinduerne i den buede risalit til 
venstre. De viser sig ikke deroppe, men man ved, at de er 
der, og helt upåvirkelige er de næppe. Det kan endda 
hænde, at en af dem, man er enig med, kommer ned og 
taler til demonstrationstoget. Derfor tjener Slotspladsen 
sit formål, den lader sig ikke mere omlægge. Man kan 
endda lægge en lille granitgris i ly af træerne uden for 
Folketingssalen, uden at den bliver flyttet.

Arkitekt Thomas Havning fremsatte i 1946 et forslag 
hvorefter al trafik forbi slottet skulle bandlyses, så Frede-

Christian 9.s bronzestøbte ryt
terstatue står foran slottet på 
Ridebanen med front mod Mar
morbroen. Den er udført af 
komponisten Carl Nielsens hu
stru, Anne Marie Carl Nielsen, 
og blev afsløret i 1927. Foto fra 
1960. -  Det kgl. Bibliotek.

Rytterstatuen
Illustreret Tidendes reporter ser Christian 
9.S rytterstatue i prøveopstilling:
»Men jeg blev bange.
Thi op mod Maanen, saa jeg her en mørk 
Silhouet, et dystert Syn som blev et Frem
tidsperspektiv, en Spaadom malet paa 
Himmelens Bue ...jeg saa København blive 
styrtet ned fra sit høje Stade som Nordens 
Athen og faa en ny Plads som Nordens Ber
lin -  de skønne Denkmälers By.
Det er så underligt... man skulde ikke tro, 
der var Fare, men det er der jo. Det ser vir
kelig ud som dette fornuftige, omtænksom
me Folkeslag ikke kan finde bedre Maade at 
hædre en Stormands Minde end at støbe 
ham og stille ham op. Kunde man nu ikke 
have gjort noget bedre for vores rare, gamle 
Konge? Fortjente han virkelig ikke bedre 
end at blive støbt paa en Hest og blive Me
nigmand i de moderne Rytterstatuers gan
ske uniforme Eskadron?«
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Den 83 meter lange Vandrehal 
uden for Folketinget på Christi
ansborg, der inkluderer trappen 
op til Folketinget fra den store 
indgangshal. Hallen forbandt 
før 1953 Folketing og Landsting 
i hver sin ende af slottet. Fot. 
Elfelt ca. 1940. -  Det kgl. 
Bibliotek.

rik 7.s statue skulle stå næsten helt ude ved kajen. Tra
fikken skulle i stedet ledes forbi husene Ved Stranden. 
Det radikale forslag krævede både omlægning af 
Slotsholmskanalen og ændring af broerne til holmen.

Man tog sig god tid til diskussionen om løsningen af 
dette skinproblem, afgørende blev som så ofte pengene, 
der ikke bevilgedes, samt at der dukkede røster op, som 
slog til lyd for, at man i det mindste skulle bevare så me
get som muligt -  og det var i sandhed lidt -  af det atten
de århundredes slot. Endnu i 1914 var man ikke nået til 
en løsning, men man forblev heldigvis til sidst stort set 
ved det bestående og sådan, som vi ser det nu.

Løngangen, som i sin tid havde forbundet slottet med 
Vogngården, var allerede delvis revet ned, da Thorvald
sens Museum byggedes. Nu fjernedes den helt for at give 
plads til den korte fløj, som skulle rejses for Højesteret.

Mens slottets facader mod Slotspladsen, Rigsdagsgår
den og Ridebanen alle var granitbeklædte, adskilte faca
den mod Prins Jørgens Gård sig ved at være sandstens
beklædt forneden. Thorvald Jørgensen havde valgt at 
gøre denne gård til et arkitekturhistorisk panoptikon, 
hvor man kunne fa et indtryk af C. F. Hansens arkitek
tur. Formentlig har den bevarede slotskirke indgivet 
ham den tanke. Resultatet tjener hverken Jørgensen eller
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Landstinget eksisterede indtil grundlovsændringen i 1953, da Danmark gik over til etkammersystemet. Fra 
1918-53 samledes Tinget i det viste lokale på Christiansborg. -  Folketingets Arkiv.

Så længe Danmarks lovgivende magt bestod af både Folketing og Landsting, var der også behov for en sær
lig sal, hvor de to Ting kunne mødes. Det foregik i den såkaldte Fællessal. Fot. 1940. -  Folketingets Arkiv.
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Folketingssalen, som vender ud 
mod Slotspladsen (se planen 
side 172), strækker sig gennem 
tre etager og er beklædt med 
høje egetræspaneler. Overvæg
gene og stukloftet er udført af 
Carl Mortensen. Folketinget, 
som havde holdt sit sidste møde 
i Bredgade i marts 1918 (se bind 
6), kunne holde sit første møde 
på Christiansborg 28. maj sam
me år. Fot. ca. 1960. -  Folketin
gets Arkiv.

Hansen til ære. Højesteret måtte som den ene del af tre
enigheden Rex Lex Jus have sin egen indgang. Thorvald 
Jørgensen flyttede Kongeportens indgangsparti mod 
Slotsgården, som var ret ubeskadiget efter branden, hen 
foran den korte fløj, han opførte til Højesteret i Prins Jør
gens Gård. Fra C. F. Hansens hånd var portalen god 
nok. I overensstemmelse med klassisk arkitekturs regler 
stod dens fire, enkle joniske søjler helt nede på jordni
veau i Slotsgården; over sig havde de en trekantsgavl. 
Den svarede naturligt i størrelse til det indre af Konge
porten og var dimensioneret i forhold til Kongefløjen. 
Nu kom den til at stå på toppen af en udvendig trappe, 
hvor den dækker halvdelen af den beskedne fløj, den fø
rer ind i. En mere misforstået placering er næppe tænke- 
lig

Slottets sidefacade mod Prins Jørgens Gård skulle ef-
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ter arkitektens mening minde om C. F. Hansens byg
ning. Som så meget andet på det tredje Christiansborg 
blev det et mærkværdigt kompromis, idet kun kælder- og 
stueetage skalmuredes med sandsten fra det brændte 
slot, som netop ikke havde haft en sådan beklædning på 
dette sted. Stueetagens vinduer er også genbrug fra C. F. 
Hansens bygning, der ellers var pudset på denne side. 
Porten, som end ikke sidder i midten, er en travesti på 
Kongeportens side mod Slotspladsen i det gamle slot, 
dog uden nicherne til Thorvaldsens statuer. De blev til 
gengæld anbragt fritstående i Prins Jørgens Gård.

Før man kunne fejre rejsegilde, måtte tårnet opføres, 
og før dette kunne ske, måtte man komme til enighed 
om, hvordan spiret skulle se ud. Da slottet, efterhånden 
som arbejdet skred frem, viste sig at blive dyrere end be
regnet, blev spiret en oplagt besparelsesmulighed. Den 
eneste måde, man kan gøre et tårn billigere på, er at gøre 
det lavere end beregnet, og det vedtog man så. Klog af 
skade søgte man overalt at gøre slottet brandsikkert ved 
brug af jernbeton. Ingeniør Suenson fik lov at støbe hele 
tårnets skelet i jernbeton. Kobberbeklædes måtte det

Et hjørne af den høje Folke
tingssal under det daglige arbej
de. De mellemste loger er reser
veret pressen. Den midterste 
har netop besøg af fjernsynet. 
Øverst er tilhørerlogen, der er 
åben for alle interesserede bor
gere, så længe de opfører sig or
dentligt under forhandlingerne i 
salen. Fot. ca. 1960. -  Folketin
gets Arkiv.
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Porten gennem hovedfløjen af 
C.F. Hansens Christiansborg 
med portalen ud til Slotsgården 
modsat kolonnaden var i over
raskende grad blevet skånet ved 
branden i 1884. Den historisk 
interesserede Thorvald Jørgen
sen overflyttede hele partiet til 
den nye Højesteretsbygning i 
Prins Jørgens Gård. Resultatet 
kan ses på næste billede. Foto 
efter branden 1884. — Bymuseet.

dog, det ville ikke være muligt at fæstne tegl på spirets 
stejle flader. I første omgang sparede man to kroner, dvs. 
at spiret kun afsluttedes med én, således at der ikke kom 
nogen fløjstang med endnu to kroner på.

Den 28. oktober 1916 kunne kransehejsningen marke
re rejsegildet. Høj som et tårn, med fjerbusk øverst, gav 
Christian 10. tegn til, at kransene skulle hejses sammen 
med talrige flag. 21 falske kanonskud tilvejebragtes af 
Tivolis fyrværker. Den eneste mislyd opstod, da social
demokraterne opdagede, at der ikke var Stjerne-bajere 
på bordet. Fløjstangen og de sidste to kroner kom først 
op i 1934.

Bygningen var nu klar til at blive indrettet til sine tre 
formål: kongens repræsentationslokaler, Rigsdagens og 
Højesterets lokaler. Sådan var programmet oprindeligt, 
men Christian 10. havde efter sin tronbestigelse i 1912 
givet udtryk for, at han ønskede at bo på slottet, hvorved 
opgaven blev firfoldig.

Thorvald Jørgensen var besluttet på, at der skulle 
være tydelig forskel på stilen i Rigsdagens og kongens 
domæner. Han tænkte sig de folkevalgtes afdeling i en 
mere moderne stil end den traditionelle, som han ville 
reservere kongen.
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Folketingssalen var og navnlig blev Rigsdagens vigtig
ste lokale, men også de øvrige rum blev der lagt stor vægt 
på. Byggeudvalget blev snart sat fra bestillingen, hvad 
angik de folkevalgtes rum, og Rigsdagens præsidium fik 
ansvaret for dem. Oprindelig skulle Folketingssalen have 
gået igennem to etager, men Thorvald Jørgensen ændre
de det til tre, hvad der gjorde akustikken dårlig. Hele 
den nederste del beklædtes med egetræspaneler, mens de 
øvre partier blev hvide med stukdekorationer og symbol
ske figurer. De lovgivende medlemmer kan på vindues
væggen over formandssædet se årvågenheden, sandheden, ret-

Indgangen til Højesteret i Prins 
Jørgens Gård mellem slottet og 
Thorvaldsens Museum. Efter 
sin udlændighed siden 1884 
vendte landets højeste domstol i 
1919 tilbage til Christiansborg. 
Portalen var opsat af Thorvald 
Jørgensen, reddet fra C.F. Han
sens slot (se forrige billede), 
men det er ofte hævdet, at den 
pompøse, høje trappe virker for
styrrende i bygningens balance 
med omgivelserne. Fot. Elfelt 
ca. 1950. -  Det kgl. Bibliotek.
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11919 kunne Højesteret flytte 
ind i værdige omgivelser i det 
nye Christiansborg. Da retten i 
1961 fejrede sit 300-års jubilæ
um, havde den haft til huse på 
Københavns Slot 1661-1730, på 
det første Christiansborg 1740- 
1795, i Prinsens Palæ 1795- 
1854, i Christian 7.s Palæ 1854- 
64, på C.F. Hansens Christians
borg 1864-84 og endelig fra 
1884-1919 i Bernstorffs Palæ. 
Siden 1919 har Højesteret haft 
sit faste sæde på Christiansborg. 
Her ses retten i funktion i den 
store sal med 9 af de 13 domme
re. I forgrunden to advokater. 
Fot. ca. 1960. -  Hassing.

færdigheden og visdommen. Den slags personifikationer var 
der ikke noget nyt i; de havde været brugt også i Enevæl
dens tid, men dengang altid med deres latinske navne. 
Forskellen var, at de nu benævntes på dansk, samt at bil
ledhuggeren J. Nielsen-Sondrup næsten helt havde forladt 
de gennem århundreder grundfæstede modeller for, 
hvordan sådanne figurer skulle kunne aflæses. Sandhe
den burde således være en aldeles nøgen kvinde, men her 
er hun rigeligt draperet. I virkeligheden er figurerne næ
sten ikke til at skelne fra hinanden, og det burde vel være 
meningen. Motiverne på den modstående vægs piller var 
umiddelbart forståelige, så Tingets formand kunne se: fi
skeren med sin snøre, købmanden med vægten, land
manden med leen og håndværkeren med sit værktøj. Der 
blev således plads til såvel de luftige idealer som til det 
jordnære. Salens kolossalt tunge lofts stukkatur udførtes 
af Carl Mortensen, han fordristede sig til at anbringe an
tikke guder i de tre midterste felter, nemlig Ceres, Merkur 
og Neptun. Det er lidt dobbeltkonfekt set i forhold til 
vægudsmykningen, da Ceres jo symboliserer jorden og 
dens afgrøder, Merkur handelen og Neptun søfarten.

Formandssædet og talerstolen fremstilledes af en
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enorm egestamme, som havde været kerne i en mølle på 
Møn. Der har næppe været nogen tilstræbt symbolik i, at 
en talerstol så at sige nedstammede fra en kværn.

At arkitekten og præsidiet har vist god vilje til at gøre 
Folketingssalen til et værdigt rum ses tydeligt. Thorvald 
Jørgensens sans for solidt håndværk er uomtvistelig. 
Indrettet til kun 140 medlemmer rummer det i vore dage 
179, et faktum arkitekten ikke kunne have forudset, men 
det tjener til hans ære, at udvidelser har kunnet lade sig 
gennemføre.

Landstingets sal tyngedes ikke af symboler, men deko
reredes med skønvirketidens vegetabilske ornamenter. 
Fællessalen, som er lige under Folketingssalen, domine
res ganske af Oscar Matthiesens frescomaleri til minde om 
Grundloven af 1915. De to sidstnævnte sale tjener efter 
Landstingets nedlæggelse i 1953 ikke længere deres op
rindelige formål.

Gennem »Smertens port« i Rigsdagsgården kommer 
man fra den ydre til den indre forhal og kan derfra ad to

Ved Thomas Havnings senere 
udbygning af Højesteret i 
1960erne er der indrettet endnu 
en domssal, hvis udstyr adskil
ler sig stærkt fra den gamle sal 
på forrige side. Foto fra ca.
1970. -  Nationalmuseet.
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Aldrig: Arkitekt Carl Thonnings 
plan til en ombygning af Hof
teatret fremkom i 1902 og var 
ledsaget af denne snittegning og 
grundplan, der viste, at det var 
en meget stor og kostbar om
bygningsplan, han fremsatte, 
med en hel ny trappeopgang til 
venstre på planen. -  Architek
ten.

uendeligt lange trapper komme op i vandrehallen. Den
ne sidste er 83 meter lang og forbandt oprindelig de to 
Tings sale. Stilblandingen er intet mindre end komplet. 
Det overordnede indtryk er nærmest middelalderligt, en 
toskibet hal delt på langs af en række trinde søjler. Hvæl
venes ribber er dekorerede som i en gammel kirke med 
kalkmalerier. Også pillernes kapitæler ånder middelal
der og borgstue, mens trappens balustre er renæssance. 
Brystpanelerne taler barokkens sprog ligesom dørgerich- 
ter og kamin. Lysekronerne kan til gengæld kun være fra 
1918. Dette sammensurium har imidlertid vist sig at ud
gøre et både virkningsfuldt og funktionelt hele.

Thorvald Jørgensen havde under opførelsen af slottet 
haft rig lejlighed og tillige rigelige midler til at berejse 
Europa for at studere indretning af såvel parlamentsbyg
ninger som slotte. Det må indrømmes, at den opgave, 
han var sat på, at indrette et hus til at være begge dele 
var egenartet. Udvendigt skulle det helst ligne begge 
dele, og indvendigt måtte det skarpt opdeles til hvert sit 
formål. Striden om, hvem der skulle have flest vinduer

188



T R E D JE  C H R IST IA N SB O R G

mod Slotspladsen, var betegnende for skismaet. Mens 
det kunne betragtes som en rimelig opgave at formgive 
det indvendige af et moderne parlament, må det erken
des, at det var meget post festum at skulle indrette en kon
gebolig i et slot. Da de radikale accepterede, at kongen 
også skulle bo på slottet, gik de kun med til det på betin
gelse af, at kongen fik hovedindgang fra Prins Jørgens 
Gård, for de ville som anti-militarister ikke passere den 
vagthavende garde i Kongeporten.

Kongeboligen kunne indrettes på 2. sal, hvor det op
rindelig var beregnet, at der skulle være plads til fire fyr
stelige gæstelejligheder. Den der skulle have været ind
rettet nærmest Ridebanen i fløjen ved Prins Jørgens 
Gård, blev nu indrettet til Christian 10. Der skulle være 
seks gemakker og plads til udenomsbekvemmeligheder, i 
alt 95 rum. I beletagen indrettedes som planlagt de kon
gelige repræsentationsrum.

Havde der været vanskeligheder og kritik under opfø
relsen og ved indretningen af Rigsdagen, var det for intet

Aldrig: Arkitekt Carl Thonnings 
forslag til et nyindrettet tilsku
er™ m med kongeloge i midten 
og med både sideloger, balkon 
og 1. etage. Projektet vakte in
teresse, men brandfaren og den 
sædvanlige pengemangel hin
drede forslagets gennemførelse. 
Endnu i 20 år lå teatret hen i 
dvaletilstand. -  Teatermuseet.

189



SLO T S H O L M E N

Hofteatret var indrettet af Jardin i 1766 oven over staldene ved Ridebanen og havde sin korte storhedstid i 
Christian 7.s og Struensees dage. Det blev nyindrettet i 1842 i sin nuværende sen-empire stil. Som teater fik 
det en opblussen i Frederik 7.s regeringsår, og han og grevinde Danner kom her ofte. Det blev senere be
tragtet som et alt for brandfarligt lokale, og teaterdriften indstilledes sidst i 1800-tallet. I 1922 blev det om
dannet til det nuværende Teatermuseum. -  Fot. Teatermuseet.
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at regne imod, hvad den stakkels arkitekt kom ud for nu, 
da de kongelige lokaler skulle indrettes. Som sædvanlig 
var der alt for mange, der var medbestemmende. Natio
nalkomiteen til slottets udsmykning sad på en stor del af 
pengene og krævede indflydelse jævnsides med byggeud
valget. Det eneste, ingen var i tvivl om, var, at disse rum 
skulle indeholde det bedste af dansk kunst og kunsthånd
værk, så kongeriget kunne præsenteres bedst muligt. Alle 
var til gengæld uenige om, hvad der var bedst. Der blev 
afholdt konkurrencer om salenes indretning, alt blev kas
seret, og man kunne begynde forfra.

Alene navnene, som rummene i repræsentationsloka
lerne fik, fortæller om forvirringen. Det ville ikke være 
muligt, som på Christian 6.s slot, at orientere sig efter 
rummenes navne og heller ikke efter deres stigende grad 
af fornemhed. Kun Tronsalen og Riddersalen fik navne 
tilfælles med tilsvarende rum i de tidligere slotte. Alexan- 
dersalen, Fløjlskabinettet, Fredensborgsalen, Svenske Galleri og 
Grønne Sal fortæller måske lidt om, hvordan der så ud el
ler hvad, der var i salene, men bestemt ikke noget om, 
hvad de skulle anvendes til.

Det er tydeligt, at arkitektens hånd ikke var ene om at 
præge rummene. En veritabel kampagne iværksattes i 
1916. Den gik ud på, at Thorvald Jørgensen var aldeles 
inkompetent til at forestå udsmykningen. Han red stor
men af, blandt andet ved at hyre kunstneren Hans Tegner, 
som ikke var alt for velkendt, men nem at omgås, til at 
stå for indretningen af seks sale fra Dronningetrappen til 
Ridebanen. Der faldt ro om sagen for en tid; men da det 
viste sig, at Tegner efter seks års forløb faktisk ikke var 
blevet færdig med ét rum, var den gal igen, og slotsarki
tekten måtte selv igen overtage ledelsen.

I repræsentationsrummene trives enhver stilart fra ba
rokken over rokokoen, nyklassicismen, empiren til samti
den. Kongetrappen har tydelige mindelser om 1700-tal- 
let. Dronningetrappen vakler mellem nyklassicisme og

Forrige side:
Her er et kik den modsatte vej -  fra tilskuerpladsen op til den høje 
scene. Nu er der museum overalt i de gamle teaterrum, men scenen 
kan stadig anvendes til mindre arrangementer, og når alle de umage 
stole på tilskuerpladserne er bevaret, er det dels, fordi de alle stam
mer fra nedlagte eller ombyggede, danske teatre -  og dels for at have 
noget at sidde på til museets store og små arrangementer. Fot. ca. 
1960. -  Teatermuseet.
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Robert Neiiendam (1880- 
1966). Teaterhistoriker. Han 
voksede op i et velhavende, tea
terglad slagtermesterhjem på 
Frederiksberg. Hans ældre bro
der Nicolai debuterede i 1893 på 
Det kgl. Teater, da Robert end
nu kun var 13 årgammel. Nico
lai giftede sig i 1897 med skue
spillerinden Jonna Neiiendam, 
f. Collin, så Robert fik tidligt te
aterlivet på nært hold. Alligevel 
foretrak han i sine yngre år bø
ger fremfor teater, men i 1900 
debuterede han dog på Casino 
og gik derfra videre til Folketea
teret. I 1907 giftede han sig med 
skuespillerinden Sigred Neiien
dam, f. Andersen, således at der 
nu var fire repræsentanter for 
familien at se på de københavn
ske scener. 11911 drog Robert 
til Det ny Teater. Han havde en 
fin diktion og en imponerende 
maskeringsevne, men i krigsåre
ne fandt han sin ypperste form 
som fortæller og oplæser, og 
samtidig begyndte han sit arbej
de som teaterhistoriker i et om
fang og afen kvalitet, som ikke 
er overgået siden. Han optrådte 
sidste gang på scenen i 1926.
I direkte forlængelse af hans in
teresse for teaterhistorie fulgte 
hans indsats for Teatermuseets til
blivelse. I 1922 fik han tilladelse 
til at anvende det nedlagte Hof
teater som museum, og det lyk
kedes ham før sin død 1966 at 
skabe det første Teatermuseum 
i Norden.
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Et fint interiør er genskabt i det 
gamle Hofteater. Det er det 
rum, hvor Struensee ved maske
ballet i januar 1771 for sidste 
gang mødtes med dronning Ca
roline Mathilde. Her står de au
tentiske møbler, og det er de tre 
hovedpersoner i dramaet, der 
nu hænger på væggen med det 
oprindelige tapet. -  Foto på Te
atermuseet.

noget samtidigt, tilført af Tegner. Christian 9.s gemak og 
Fløjskabinettet byder på lidt af hvert fra barok til empi
re, men blandet i samme rum. Alexandersalen af Tegner 
rummer Thorvaldsens frise, som var blevet taget ned fra 
det brændte slot og restaureret af Vilhelm Bissen. Da man 
øjensynlig ikke kunne få for meget af en god ting, sattes 
en afstøbning af Alexanderfrisen siden op i Tronsalen. 
Det kom nu til at vare lidt. For da kongen i 1922 efter På
skekrisen meddelte, at han helst var fri for at bo på slot
tet, inddrog finansudvalget uden videre fire af repræsen
tationslokalerne og viste sin magt ved i 12 år at besætte 
det rum, som skulle have været tronsal. Derfor blev den 
først indrettet til sit formål i 1932.

Riddersalen var som vanligt slottets største rum. Tra
ditionen tro fik den et omkringløbende galleri. Gulvet i 
sorte og hvide marmorfliser stammer fra det gamle Kgl. 
Biblioteks sal i Kunstkammerbygningen (se side 218), 
som ved en i vore dage utrolig mangel på historisk sans 
og pietetsfølelse i 1909 var blevet raseret til fordel for 
Rigsarkivets stålreoler. Riddersalens fornemste pryd var 
ikke arkitektur, men de pragtfulde gobeliner fra Rosen-
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borg, som var vævet 1684-93 til minde om Christian 5.s 
bedrifter i felten.

Da man nu havde gjort sig den ulejlighed at løfte C. F. 
Hansens portal op foran Højesteret, var det vel kun en 
naturlig konsekvens, at Højesteretssalen indrettedes som 
en travesti på Hansens retssale, som de stadig står i Råd- 
og Domhuset på Nytorv.

Ridebaneanlægget er stadig i det ydre ret uforandret, 
men står netop nu over for en gennemgribende restaure
ring, hvor den gamle, tykke grå cementpuds skal erstat
tes af en lysere og tyndere. Marmorbroen er blevet reno
veret med nyhuggede balustrader og dekorationer. Pa
villonerne ved Marmorbroen står overfor en lignende re
staurering, hvor blandt andet figurgrupperne på toppen 
nyhugges. Den ene er under ledelse af billedhuggeren Jo
han Galster snart færdig til opstilling.

Ud for indgangen til den indre slotsgård rejstes i 1927 
en rytterstatue af Christian 9. Allerede kort efter kongens 
død i 1906, var der indsamlet, 150.000 kr. til monumen
tet. Det blev billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen, der 
ud af fire billedhuggere blev foretrukket til opgaven. Sok
len blev tegnet aï Andreas Clemmensen.

Endnu et af de gamle rum i Hof
teatret er udnyttet som led i mu
seet. Her ses en mindestue for 
skuespillerne Michael Wiehe og 
Frederik Ludvig Höedt, der i 
årene 1855-56 berigede teatret 
med deres mageløse talentudfol
delse i konkurrence med Det 
kgl. Teater, som de havde for
ladt i demonstration mod Johan 
Ludvig Heiberg. Foto ca. 1970. 
-Teatermuseet.
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Buegangene er ikke alle lige vel
bevarede, men dog istandsat fle
re steder efter snart 250 års slid. 
Her er fløjen med Hofteatret 
over den søndre hestestald, som 
bygningen ser ud i vore dage. 
Der er stadig embedsboliger i 
den lave buede fløj til højre. Det 
på næste opslag omtalte, nye 
vognmuseum har fundet plads i 
fløjens modsatte ende. Fot.
1949. -  Hassing.

Christian 9.s ryttermonument rager i dag op over et 
hav af biler. Folketingsmedlemmerne og deres medarbej
dere mener øjensynlig, at deres trafikmidler er det bedste 
bidrag til Ridebanens forskønnelse. Et fremtrædende 
medlem af det største parti har for nylig fremsat den hen
rivende tanke, at den gamle brolægning, der ryster hans 
bil for meget, bør erstattes med jævn asfalt.

I den krumme stald i Hofteaterfløjen har man fjernet 
en del af Eigtveds spiltove for at fa plads til kongehusets 
biler; så skæmmer de i det mindste ikke Ridebanen. Som 
et plaster på såret er der i seletøjskammeret under Hof
teatret blevet indrettet et smukt museum for gamle kon
gelige ekvipager.

I 1922 blev Hofteatret overladt til Selskabet for dansk 
teaterhistorie, der under Robert Neiiendams ledelse indret
tede det gamle teater til et teatermuseum.
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Søndre fløjs staldinteriør bag buegangen omkring Christiansborgs Ridebane står i dag aldeles, som det 
blev opført med foragt for omkostninger i 1740. Eigtved valgte dobbelte toskanske marmorsøjler til at bære 
det hvælvede loft. Væggene er også marmorbeklædte og selv kry bberne er af marmor. Opdelingen i båse -  
spiltovene -  er ud mod staldgangen afsluttet af mindre toskanske søjler af træ, der bærer udskårne vaser på 
toppen, udformet af Le Clerc. Fot. ca. 1960. -  Bymuseet.

Ridehuset i den nordre fløj ved Slotsholmskanalen står også intakt efter næsten 250 års forløb. Men det er 
nok det lokale i hele slotskomplekset, der er dårligst udnyttet i dag, for udover, at nogle rideskoler underti
den benytter huset om vinteren, er der ikke større aktivitet. Fot. 1949. -  Hassing.

195



SLO TSH O LM EiN

Kronprins Frederik (6.)s og kronprinsesse Marie Sophie Frederikkes statskaret, bygget i England af Tho
mas Swinton. Anvendt første gang ved kronprinsesseparrets festlige indtog i København den 14. september 
1790. Tillige anvendt ved Frederik 6.s årlige åbning af Højesteret. Senere benyttet ved besøg af bl.a. Ed
ward 7. og Håkon 7. -  Vognmuseet på Christiansborg.

Christian 8.s forgyldte karet, bygget af Henry Fife i 1840 i København. Bl.a. anvendt af kronprins Frederik 
(8.) og kronprinsesse Lovisa af Sverige ved deres indtog i København 10. august 1869. Istandsat i 1954 og 
siden anvendt ved bl.a. nytårskuren af kong Frederik 9. og dronning Ingrid, og senere af dronning Margre
the og prins Henrik. -  Vognmuseet på Christiansborg.
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Vognmuseet
Stillingen som overstaldmester var i 1700-tallet et af 

hoffets store og vigtige embeder, og staldmesteren havde 
fornem bopæl i Staldmestergården (se side 277). Under 
staldmesteren sorterede kongehusets transportbehov af 
enhver art, dvs. alt vedrørende såvel ride- som køreheste 
med seletøj, kareter, vogne og slæder, samt livréklædte 
kuske og staldbetjente m.v. Antallet af heste på Christi
ansborg kulminerede i 1789 med 270. Siden faldt antallet 
støt til ved Grundlovens vedtagelse og dermed Enevæl
dens ophør at være 100. Da Christian 10. i 1912 anskaffe
de hoffets første bil, var det gamle staldsystems tid i rea
liteten forbi. Den sidste overstaldmester pensioneredes i 
1952, og bilparken henlagdes til hofmarskallatet. Nu an
vendes en del af stalden nærmest Marmorbroen som ga
rage. I nyere tid er hesteholdet nedbragt til i alt 20 ride- 
og køreheste, der kun benyttes til paradekørsel ved festli
ge lejligheder. Den resterende vognpark -  8 kareter og en 
lang række andre vogntyper og slæder -  er nu sammen 
med sadler og seletøj siden 1980erne, på dronning Mar
grethes foranledning, samlet og udstillet i stalden under 
Teatermuseet. Billederne her viser tre af de vigtigste ka
reter i samlingen, og alle har været i brug endnu i nyeste 
tid.

Christian 9.s guldbryllupskaret, 
bygget i København; gave fra 
københavnske håndværkere. 
Anvendt første gang ved konge
parrets guldbryllup 26. maj 
1892. Siden benyttet af de tre ef
terfølgende konger. Sidst i brug 
1954. Samtlige vognbilleder er 
fotograferet af Lennart Larsen 
1977. -  Vognmuseet på Christi
ansborg.
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Gottlieb Bindesbøll (1800-56). 
Arkitekt, hvis hovedværk er 
Thorvaldsens Museum fra 
1839-47. Dette museum på 
Slotsholmen er i virkeligheden 
en ombygning af en gammel 
vognremise, som takket være 
Bindesbølls geni og maleren 
Jørgen Sonnes friser blev 1800- 
tallets originaleste danske byg
værk. Bindesbølls øvrige kendte 
arbejder som f.eks. Landbohøj
skolen, Oringe og Skt. Hans ho
spitaler ligger uden for dette 
værks rammer. Men der findes 
interessante projekter fra Bin
desbølls hånd til Observatoriet 
1843, Zoologisk Museum 1844 og 
til Universitetsbiblioteket 1852 og 
1855-56, bygninger, som alle 
blev opført af andre arkitekter 
(bind 4 og 10). Bindesbøll ud
førte også i 1844 et forslag til et 
aldrig realiseret hotel på Skt. Annæ 
Plads (bind 6).

Thorvaldsens Museum
Ved slotsbranden i 1794 brændte alle staldetatens byg
ninger langs kanalen over for Gammel Strand. Da man 
havde fuldt op at gøre med at overveje løsningen af alle 
de andre konsekvenser af branden, lod man disse byg
ninger skøtte sig selv i deres ruinerede tilstand. Regnet 
fra kirken mod Stormbroen drejede det sig om: den kon
gelige Vogngård, Prinsens stald og Garderstalden. Sidst
nævnte blev fra 1804 brugt som oplagsplads for tømmer 
til slotsbygningens stilladser, men i 1809 rev man den 
ned. Prinsens stald tænkte man sig en overgang ombyg
get til et naturalmuseum. C. F. Hansen blev bedt om at 
gøre et forslag hertil, men det kom aldrig. De dårlige ti
der efter Napoleons-krigene medførte, at ingen savnede 
projektet, og i 1818 opgav man tanken. Bygningen blev 
revet ned, også fordi det blev anset for en fordel, at Ride
huset derved blev fuldt synligt fra bysiden.

Komplekset var opført af Elias David Häusser, selv 
om dets facader var blevet censureret af både Nie. Eigt- 
ved og Laurids de Thurah, der sørgede for, at de sluttede 
sig til Slotskirkens arkitektur og alligevel distancerede 
sig tydeligt fra Ridebanens bygninger. Det var dog 
Häussers fortjeneste, at bygningsrækken aftrappedes 
smukt efter kanalens forløb, så perspektivets dybde un
derstregedes.

Nedenfor:
Her er C.F. Hansens tegning til den bygning, som den unge begavede 
Bindesbøll skulle omskabe til museum i 1840rne. Det blev en kræven
de opgave, og Bindesbøll leverede adskillige udkast (se side 200 og 
203). Den endelige, dristige udformning vandt ikke umiddelbart bi
fald hos Magistraten, og Thorvaldsen ytrede selv lidt skinsygt: »Det 
bliver Bindesbølls museum, ikke mit!«. Man vil genkende hele faca
deinddelingen i Frederik 6.s remise i Bindesbølls endelige udform
ning. -  Rigsarkivet.
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Bag Slotskirken til det første Christiansborg lå der et stald- og vognremisekompleks, der gik op i luer sam
men med både slot og kirke i 1794. Udsnit af tegning afj. J. Bruun af udsigten fra Gammel Strand med Ni
kolaj Kirkes gamle spir fra 1754. -  Det kgl. Bibliotek.

Sådan så C.F. Hansens nye vognremise ud i 1820, da den var udformet som en selvstændig bygning, adskilt 
fra hans nye Slotskirke. Den havde en bred facade mod Stormbroen. Her er den set fra kanalsiden. Den 
stod kun i 14 år i denne skikkelse, så skabte M. G. Bindesbøll den om til at blive Thorvaldsens Museum. 
Tegning fra 1830. -  Det kgl. Bibliotek.
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Bertel Thorvaldsen (1770- 
1844). Billedhugger. Det blev 
ikke sunget ved Thorvaldsens 
vugge, at han skulle blive en af 
Danmarks kendteste sønner. 
Han voksede op i sin faders 
yderst beskedne træskærerhjem 
i Grønnegade. Hans talent rø
bede sig tidligt, og han kom på 
Akademiet som purung og er
hvervede hurtigt både den lille 
og den store sølvmedalje. I 1788 
fik han omsider midler til sin 
store udlandsrejse og ankom til 
Rom med fregatten »Thetis« 
den 8. marts 1799; den dato, 
han resten af sit liv fejrede som 
sin »romerske fødselsdag«. Den 
første tid i Rom var svær, men 
zoologen Georg Zoéga tog sig 
venligt af ham. Han var nok 
vendt hjem omkring 1802, da 
hans rejsemidler var sluppet op, 
hvis ikke han havde faet en stor

Ved nedrivningen af Prinsens stald blev Vogngården 
blotlagt mod Stormbroen, og det var ikke noget kønt syn. 
Den bestod af to parallelle længer og man havde nu ind
blik i det gabende hul imellem dem. C. F. Hansen opfør
te en fløj på tværs af de to, så hullet blev lukket og man 
kunne etablere en gennemkørselsport i den.

Af hensyn til C. F. Hansens nye Slotskirke fjernedes i 
den anden ende af Vogngården et par fag, så kirken kom 
til at ligge frit med egen bagfacade. En lav mur mellem 
de to bygninger lukkede for Prins Jørgens Gård. Arkitek
ten behandlede Vogngården som en selvstændig byg
ning, hvis facade mod kanalen fik et ganske neutralt ud
seende. Facaden mod Stormbroen blev naturligt hoved
fronten, som C. F. Hansen lagde vægt på. Den store port 
i midten viser tydeligt bygningens funktion og afslører, 
at der bag den lå en gårdsplads, hvor vognene kunne 
spændes for. Svære kvaderlisener indrammede sideparti
ernes ene vinduesfag. Som overalt ved det andet Christi
ansborg udviste C. F. Hansen den størst mulige økonomi

Aldrig: Her er et af Bindesbølls tidligste fantasirige udkast til Thorvaldsens Museum, tegnet i Rom i 1837. 
Allerede her var han inde på tanken om at dekorere facaden. I gården foreslår han et lille tempel, som end
te med at blive Thorvaldsens egen grav. -  Kunstakademiets Bibliotek.
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ved Vogngårdens opførelse. Fløjens gårdfacader repare
redes blot, men fik i øvrigt lov at stå, ganske som Häus- 
ser havde opført dem.

Længe kom Vogngården ikke til at tjene sit formål. I 
1839 løste Frederik 6. spørgsmålet om, hvor Thorvald
sen skulle have sit museum, ved at skænke bygningen til 
dette formål. Forud for dette havde tanken om at skabe 
et museum for Danmarks berømteste kunstner spøgt en 
tid lang. Både G. F. Hetsch og M. G. Bindesbøll havde i 
årevis tegnet projekter til et sådant hus uden altid at gøre 
sig klart, hvor det skulle placeres i byen. Adskillige pro
jekter så dagens lys, hvoraf det fremgik, at man tænkte 
sig det opført over Marmorkirkens ufuldførte rester (se 
bind 6). Det var vist arkitekten Jørgen Hansen Koch, som 
først var kommet på tanken, at den kongelige Vogngård 
ville være tjenlig. Koch havde formentlig regnet med, at 
han selv ville komme til at bygge museet, formentlig med 
Bindesbøll som konduktør. Han regnede slet ikke den 
unge mand som en farlig konkurrent.

Mens Bindesbølls tidlige projekter, som er mangfoldi
ge, ikke tog hensyn til placeringen, og derfor set i relation 
til Vogngården kan virke særdeles fantasifulde, var der 
ikke tvivl i hans sind, da byggepladsen først var bestemt. 
Man var vant til, at eksisterende rester af bygninger 
skulle genbruges, derfor var det indlysende, at mest mu
lig af C. F. Hansens Vogngård måtte indgå i det nye mu
seum.

At bygningen måtte fremstå som noget helt ekstraor
dinært, var en følge af situationen. Thorvaldsen var i 
1838 budt velkommen hjem som en folkehelt, der blev 
modtaget af alt, hvad der kunne krybe og gå. Man 
spændte hestene fra den vogn, han skulle køre til Char- 
lottenborg i, og beundrere trak den gennem gaderne. 
Vorherre rejste en regnbue over sceneriet ved ilandstig
ningen, og poeterne brød ud i jubelkvad. Museets ind
hold, som man havde sendt et helt skib til Livorno efter, 
stod blot og ventede på, at museet skulle blive opført. Ec
kersberg forevigede hele begivenheden ved Toldboden.

Thorvaldsen blev naturligvis spurgt, om han mente, 
at Vogngården kunne anvendes til formålet, hvis den 
blev passende ombygget. Som under hele resten af sagen 
var han umådelig nem at have med at gøre, hans sans for 
arkitektur kunne være på et lille sted, hvis der var fire 
vægge og god belysning, var han såmænd tilfreds.

I løbet af året 1839 forhandledes og projekteredes der 
på kraft. En kommission og et udvalg nedsattes. Hoved
kræfterne var Jonas Collin og kunsthistorikeren Niels Lau-

TH O R V A LD SEN S M U SE U M

bestilling fra en rig englænder. 
Så blev han til gengæld i Rom i 
næsten 40 år i alt. I de første 10 
år af 1800-tallet begyndte hans 
ry at stige og ordrerne strømme
de ind fra mange lande. Da Ca
nova var død i 1822, betragtedes 
Thorvaldsen almindeligvis som 
Europas førende billedhugger. 
Han giftede sig aldrig, men fik 
to børn med en fraskilt italiencr- 
inde. Sine stadig udvidede ateli
erer indrettede han på Palazzo 
Barberinis grund. Ved sit op
brud fra Rom i 1838 kunne han 
medbringe 860 arbejder til det 
planlagte museum, og samtidig 
fandtes der lige så mange store 
arbejder fordelt over hele Euro
pa. Aret forinden havde han 
skænket sine værker og samlin
ger til sin fødeby, og Frederik 6. 
havde velvilligt overladt en 
grund til hans museum. Muse
ets historie er fortalt i bogens 
tekst. Thorvaldsen tilbragte 
sine sidste 6 år i en lejlighed på 
Charlottenborg, opvartct af sin 
trofaste kammertjener. Han 
døde 1844 under en forestilling i 
Det kgl. Teater og blev senere 
begravet i gården til sit muse
um.
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Dette litografi fra 1846 hører til 
blandt de tidligste gengivelser af 
det færdigbyggede Thorvald
sens Museum, som først kunne 
åbnes 1848. Maleren Jørgen 
Sonne havde endnu ikke udsty
ret facaden med sin berømte fri
se af Thorvaldsens hjemkomst 
fra Rom med alle sine kunstvær
ker som en gave til sin fødeby. 
Frisen blev malet 1846-48. -  
Det kgl. Bibliotek.

Næste side:
Aldrig: Her er endnu et af Bin- 
desbølls prægtige forslag til 
museets udformning. Skønt pla
nen er lavet, før Frederik 6. til
bød vognremisen, er det interes
sant at se, hvor nær Bindesbøll 
holdt sig til denne plan, selv da 
opgaven blev bundet til remi
sen. Men først og fremmest lå 
museets ydre og indre udsmyk
ning ham på sinde. Udkast fra 
1830rne. -  Kunstakademiets 
Bibliotek.

ritz Høyen. Afgørende for projektets videre skæbne var, at 
Københavns kommunalbestyrelse erklærede sig tilfreds 
med bygningen, da det var den, der havde modtaget 
Thorvaldsens gave bestående af hans egne værker og 
hans kunstsamlinger. I øvrigt skulle kommunalbestyrel
sen jo også for størstedelen afholde udgifterne ved om
bygningen.

Arkitekten Jørgen Hansen Koch var den første, som 
fremlagde et par projekter for kommissionen. Selv om de 
ikke blev valgt, blev de med deres forslag om at forlænge 
bygningen et stykke imod Stormbroen afgørende for sa
gens videre forløb. G. F. Hetsch, M. G. Bindesbøll og Pe
der Friis fik også indsendte projekter bedømt på kommis
sionens første møde. Ingen af forslagene vandt umiddel
bar tilslutning og adskillige projekter fulgte senere på 
året. Langt om længe afgjordes sagen ved, at et forslag af 
Bindesbøll blev approberet af kongen den 15. september 
1839.

Bindesbøll måtte rette sig efter Vogngårdens dimen
sioner, kun blev det accepteret, at bygningen forlænge
des med en forhal, som byggedes foran den tidligere ho
vedfacade på C. F. Hansens bygning. Den taktfaste ryt
me, som blev angivet af vognportene til gårdsiden, måtte 
også gå igen i forslaget til et museum. Da der naturligvis 
ikke var brug for så brede åbninger, gjorde Bindesbøll 
dem smallere ved at føje noget til begge sider af pillerne.
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Jørgen Sonnes dekorationer i den indre gård var udført på samme måde som Thorvaldsen-frisen på faca
den. Da Sonnes fresker endnu var nye, stod de i stærke farver, som blegnede og forvitrede i de følgende 100 
år. Bemærk Thorvaldsens grav i gårdens midte. Håndkoloreret litografi fra ca. 1860. -  Det kgl. Bibliotek.

Omkring gården løber en korridor kun afbrudt af Kri- 
stussalen, bortset fra forhallen museets største rum, der 
afslutter museet til den side, hvor Slotskirken er. Bygnin
gens fløje mod henholdsvis kanalen og slottet inddeltes i 
ret små rum med et vindue hver, idet man ønskede, at 
der kun skulle opstilles én figur i hvert rum.

Det store portmotiv, som næsten sprænger hovedfaca
den mod Stormbroen, behersker ikke blot indgangssi
den, men alle bygningens facader mod gård som mod 
gade. Porten med let skrånende sider har man givet 
mange tolkninger. Forbilleder kan findes trindt om fra 
etruskiske grave til Palazzo Farnese i Rom. Da arkitek
ten må formodes at have kendt dem alle, bliver det gæt
teri, om han nu har skelet mere til det ene end det andet. 
Måske har han også set muligheden af at forene dette 
motiv med dets ejendommelige lighed med de sammen
koblede bogstaver A og T (Thorvaldsens initialer); det 
tyder en af hans tegninger på. I betragtning af, at huset
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Museet gled hurtigt ind i Københavns hverdag. Maleren Heinrich Hansen har i 1856 malet dette billede af 
museet med sit lille grønne anlæg på trekanten foran. Der må have været hovedrengøring på slottet, for der 
hænger tæpper på det gamle bolværk, som konstant er under reparation. -  Det kgl. Bibliotek.

Museet fotograferet fra hjørnet af Stormgade omkring 1910. Nu er trafikken reguleret overalt, og der kører 
sporvogne langs museet. -  Bymuseet.
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Thorvaldsen nåede at se sit mu
seum under tag, før han døde 
1844. Men den indvendige de
koration og opstillingen af de 
hjembragte kunstværker i både 
marmor og gips tog yderligere 
fire år. Opstillingen var ikke no
gen let opgave. Vel var museet 
en original bygning, men i vir
keligheden ikke ideel som muse
um, hverken pladsmæssigt eller 
lysmæssigt. Samlingen omfatte
de ikke blot hans egne arbejder, 
men også hans store malerisam
ling på ca. 200 malerier, ind
købt i Rom og væsentligt udført 
af kunstnere, der arbejdede der. 
-  Fot. Thorvaldsens Museum.

også kom til at rumme billedhuggerens grav, er det ikke 
nogen usandsynlig tolkning.

Mens Vogngården indgik som et ret neutralt led i 
slotskomplekset, blev det Bindesbølls opgave at udmær
ke bygningen, så den nu blev en kontrast til slottet og 
Slotskirken. Facadesystemet gjorde naturligvis sit til, at 
den blev en kontrast, men det første godkendte projekt 
blev dog ikke det, som udførtes.

Talrige tegninger fra Bindesbølls hånd viser, hvorle
des han tumlede med tanken om at sætte farve på huset. 
Det var da også hans idé, at det skulle udsmykkes med 
en malet frise, som løb hele vejen rundt om facadernes 
nederste del, dog undtagen hovedfacadens. Faktisk stod 
den færdige bygning et par år efter Thorvaldsens død i 
1844 uden denne dekoration, og først da fremsatte arki
tekten tanken om frisen.

Det blev maleren Jørgen Sonne, der 1846-50 kom til at 
udføre sit hovedværk i det fri midt i København. Frisen 
skildrer på kanalsiden Thorvaldsens hjemkomst og på 
slotssiden bæres hans værker frem mod museets ind
gang. Sandt at sige er der ikke så lidt digt i Sonnes frem-
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Den store indgangshal med de 
fem høje vinduer yder museet 
en smuk optakt. Her står to af 
Thorvaldsens berømte rytter- 
statuer, og herfra fører åbnin
gen (på nederste billede) ind til 
den indre gang langs museet ud 
mod gården (se planen side 
204). Alle de mange rum er fest
ligt dekorerede. Fot. ca. 1960. -  
Thorvaldsens Museum.
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I museets 2. etage findes bl.a. 
denne stue, der viser, hvordan 
Thorvaldsen boede privat på 
Kunstakademiet, hvor han hav
de en æresbolig de sidste 6 år af 
sit liv (1838-44). Af hans egen 
malerisamling hænger en lille 
del af mere personlig karakter i 
hans egen stue. Resten er udstil
let i de øvrige rum i 2. etage.
Fot. ca. 1950.-Thorvaldsens 
Museum.

I 1938 fejrede Postvæsenet 100- 
årsdagen for Bertel Thorvald
sens hjemkomst fra Rom med 
dette frimærke.

stilling af emnet. Temmelig mange af de personer, som i 
bådene begejstret hilser billedhuggeren, var notorisk 
ikke med ved begivenheden. Nogle af de værker, som bæ
res frem mod hovedindgangen, var slet ikke udført på det 
tidspunkt, fregatten Rota ankrede op på reden med Thor
valdsen og hans værker om bord. Det gør nu ikke noget, 
for sammen med Bindesbølls okkergule hus med de hvi
de profiler og grønne porte markerer Sonnes frise, at hu
set er noget ganske særligt; museet er sin egen plakat, og 
det distancerer sig herved helt fra slottet.

På et tidspunkt, da Bindesbøll endnu ikke havde faet 
til opgave at bygge museet, skrev han hjem fra Rom, at 
alle vennerne, dvs. især malervennerne, skulle have 
hvert sit rum at dekorere. Sådan blev det faktisk, så hu
set er endnu mere farverigt indeni med pompejanske de
korationer og mosaikgulve som baggrund for de hvide 
statuer og relieffer. Thorvaldsen havde i Rom også skaf
fet sig en omfattende kunstsamling, der fylder museets 
første sal, især med værker af de kunstnere, han havde 
kendt i den evige stad.

Midt i det hele, i gården, hviler Thorvaldsen i sin enk
le grav omgivet af sine værker. Hans museum må ses 
som en national manifestation. Efter krigenes og stats-
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Det lille grønne anlæg foran museet var de første 100 år en del af hele anlægget, udformet med skiftende 
smag af skiftende stadsgartnere. Dette billede er taget i 1930rne. -  Thorvaldsens Museum.

Efter krigen -  i årene 1952-59 -  lod man maleren Axel Salto i samarbejde med unge kunstnere genskabe 
Sonnes frise med en omhyggelig gennemprøvet farvepudsteknik, der skulle kunne bevare frisen endnu langt 
ud i fremtiden. I over 10 år var det grønne anlæg forvandlet til arbejdsplads. Fot. ca. 1955. -  Politikens 
Arkiv.
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Jørgen Sonnes frise dækker tre sider af museets facade. Mod kanalen ser man Thorvaldsens ankomst til 
København 1838, modtaget ved Toldboden af talrige af datidens berømte københavnere, selv om ikke alle 
personer faktisk var til stede. Mod Slotskirken ser man udskibningen af hans kunstværker, og på facaden 
mod Prins Jørgens Gård -  som vises ovenfor -  ses transporten gennem byen. Billedet viser tillige Axel Sal
tos første forsøg på at restaurere frisen. De to midterste felter er færdiggjorte. Fot. ca. 1950. -  Thorvaldsens 
Museum.

For at fejre 100-årsdagen for 
hjembringelsen af Bertel Thor
valdsens arbejder fra Rom, ud
sendte Postvæsenet dette fri
mærke i 1938.

bankerottens dystre år gik det fremad i Danmark. Det 
festlige hus synes at bekræfte optimismen. Bygningen er 
ladet med symboler selv i de mindste enkeltheder. Thor
valdsens grav ligger i linien mellem sejrsgudinden på ta
get og Kristus i salen bag ved graven, oldtidens rendeba
ne løber omkring graven, det er livsløbet. Først og frem
mest var det Bindesbølls mening at tilkendegive, at byg
ningen uden at ligne noget bestemt skulle bære minder 
om antikken i sine detaljer, så den på den måde viste til
bage til den skulpturens storhedstid, som Thorvaldsen 
havde lært af.

Der er altid blevet passet godt på dette hus. I 1950erne 
foretog man det dristige skridt at lade maleren Axel Salto 
forny Sonnes stærkt afblegede frise, idet originalerne 
blev trukket af og gemt. For at tiden ikke skal gå i stå på 
dette enmandsmuseum, indrettedes en del af kældereta
gen af arkitekten Jørgen Bo til udstillingsrum. Nu mang
ler der blot en behjertet indsats af stadsgartneren, nem
lig at fjerne det største af de træer, som helt umuliggør 
tilegnelsen af det klassiske syn af museet fra Stormgade.
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Således kendes Thorvaldsens Museum i vore dage. På taget ses Sejrsgudinden med hesteforspand, som 
blev opsat i 1846. Bagved ligger C. F. Hansens Slotskirke og til højre Ridehuset og bag det knejser Thor
vald Jørgensens Christiansborg. Fot. 1960. -  Stadsingeniørens Arkiv.

I 1980 blev Prins Jørgens Gård belagt med naturstensfliser for at holde sammen på slottet, højesteretsind
gangen og museet. Operationen androg 12 mill, kroner. -  Fot. John Jedbo. 1986.
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Vi står ved hjørnet for enden af Slotsholmsgade og ser nu Den røde Bygning eller Kancellibygningen fra 
enden af Slotspladsen. Her ligger den pompøse indgang stadig midt i den 11 fag brede sidefløj. Foto ca. 
1950. -  Hassing.
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Hovedindgangen til Den røde Bygning ligger ud 
mod Slotspladsen og er smykket på typisk barokvis 
med Frederik 4.s kronede monogram, bevogtet af to 
svævende engle. Bygningen har fungeret som cen
trum i landets øverste ledelse gennem over 250 år og 
har vist sig lige velfungerende, hvad enten kongen 
var enevældig eller som i dag indpasset i demokrati
et. Foto 1949. -  Hassing.
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Rigsdagsgården
Peder Resen må have passeret under den ret nybyggede 
løngang mellem det gamle slot og Proviantgårdens gavl 
for at komme fra Slotspladsen ind i det, der nu hedder 
Rigsdagsgården. Omkring 1673 havde han god grund til 
at gøre turen, for han var i gang med de afsluttende stu
dier af byens topografi, som skulle gøre det muligt for 
ham at frembringe det eleverede kort over residenssta
den, han udgav året efter.

Da han måtte følge med i, hvad der skete, havde han 
god grund til at komme netop da, eftersom kongens nye 
Kunstkammerbygning var ved at blive færdig. Fornuft og re
gelmæssighed indfandt sig så småt i Slotsholmens ure
gerlige bygningsmasse. På Resens venstre hånd stod nu 
den helt nye bygning, der flugtede med både Proviantgår
den og Tøjhusets gavle. Den lige linie fortsatte helt hen til 
broen over Frederiksholms Kanal, som forbandt Slots
holmen med den nye bydel Frederiksholm, der var ved at 
blive bebygget. På højre hånd havde han den gamle, 
umådeligt lange staldbygning, som strakte sig på skrå 
ned mod Trompetergangen, over dens lave tag så han slot
tets uregelmæssige kontur.

For at skabe forbindelse mellem 
Den røde Bygning og Rigsarki
vet og for yderligere at etablere 
en ny løngang fra Københavns 
Slot til Centraladministratio
nen, opførte mani 1715-21 Ge- 
hejmestatsarkivet, hvis facade 
mod Rigsdagsgården unægtelig 
blev hårdt behandlet ved løn
gangens placering. Gehejme- 
statsarkivet udgør i vore dage 
en del af Rigsarkivet. På bagsi
den er bygningen forbundet 
med Proviantgården. Foto ca. 
1950. -  Hassing.
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Frederik 3. (1609-70). Konge 
fra 1648-70. Indtil et halvt år før 
Christian 4.s død havde alle 
ventet, at kongens ældste søn, 
»den udvalgte prins« skulle ef
terfølge sin fader. Men så døde 
den temmelig fordrukne tronar
ving, og man måtte hente hans 
yngre, 39-årige broder, hertug 
Frederik hjem. Han havde væ
ret anbragt i Nordtyskland ved 
et administrativt kirkeligt em
bede. Frederik var uddannet på 
Sorø Akademi sammen med 
den senere admiral Niels Juel og 
var en meget belæst mand i for
hold til de fleste af sine 19 hel- 
og halvsøskende.
København skylder ham ikke 
bare hele grundlaget for vore 
dages Kgl. Bibliotek, som han 
lod Griffenfeld organisere i sine 
unge dage, men han færdiggjor
de også sin faders planer om Ny- 
København, da Svenskekrigen i 
første omgang var slut i 1660. 
Han afsluttede Østervold med 
Ruses endelige udformning og 
Sankt Annæ Skanse i form af 
Kastellet, som opkaldtes efter 
ham (Citadellet Frederiks
havn). Dette navn slog dog al
drig an. Han ville også gerne 
have opført et nyt slot midt i 
Kastellet. Han lod tillige Riise 
forlænge voldene mod syd og 
derved opstod en lille ny bydel, 
Frederiksholm, som også blev op
kaldt efter ham. Under Chri
stian 5. færdiggjordes voldtil
slutningen på Christianshavn, så at 
Langebro kunne åbnes 1690.

Kongens nye Kunstkammer- og Biblioteksbygning må 
på samtiden have virket som et vidunder af regelmæssig
hed og enkelhed, med sine relativt fa, store vinduer og 
ubrudte murflader. Selve bygningen opførtes i årene 
1665 til 1673 efter tegninger af kongens bygmester Albert 
Matthiesen.

Frederik 3. havde efter Svenskekrigen og statsomvælt
ning faet tid til at vie sig sine foretrukne sysler og ønske
de sig derfor et hus til at rumme sine samlinger. Øverst 
oppe skulle Kunstkammeret være, nedenunder hans bety
delige Bibliotek og endelig i stueetagen en afdeling for 
Tøjhusets kanoner.

Albert Matthiesen døde i 1669, hvorfor andre måtte 
træde til ved indretningen. Både kongens bibliotek og 
hans kunstkammer havde indtil da befundet sig på slot
tet, i henholdsvis Kongefløjen, Drejertårnet og bindings
værksfløjen mellem Drabantsalsfløjen og køkkenbygnin
gen. Efter Ole Worms død i 1654 erhvervede kongen den
nes berømte Museum Wormianum (se bind 4), hvilket sik
kert har givet anledning til overvejelser om at skaffe sam
lingerne bedre plads i en ny bygning.

Det synes næsten at have været en helt naturlig sag, at 
den mand, som kom til at stå for indretningen af bygnin
gen, var en ven af Villum Worm, der var søn af Ole Worm. 
Det var Thomas Walgensten, en gotlænding, der havde faet 
sin uddannelse i Danmark. Egentlig arkitekt kan man 
næppe kalde ham; han kunne lidt af hvert, især matema
tik, fysik og mekanik. Sammen med Villum og en tredje 
dansker havde han faet undervisning af ingen ringere 
end Nicolaus Goldmann i Amsterdam. Goldmann havde 
udgivet en af tidens kendteste arkitekturbøger, og han 
holdt forelæsninger i Amsterdam over bygningskunsten. 
Villum har efterladt sine, og måske Walgenstens, noter 
fra denne undervisning. Det er et manuskript på halv- 
tredjehundrede sider latinsk tekst foruden talrige illu
strationer. Man kan se, at Walgensten i adskilligt i den 
bibliotekssal, som han indrettede, har benyttet sig af 
både den viden og de billeder, der fandtes i manuskrip
tet.

Biblioteksrummene på første sal var dem, man gjorde 
mest ud af. Bygningen havde en vindeltrappe i hver 
ende, og ad dem kom man op til to mindre rum, et i hver 
ende af den umådeligt lange bogsal. Langs dens vægge 
stod 66 søjler, som bar et galleri, der løb hele salen 
rundt. Gulvet var lagt med sorte og hvide marmorfliser i 
firkantede mønstre, søjlerne havde korintiske kapitæler, 
og galleriets ballustrade bestod af tykmavede balustre
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med en håndliste over. Der var langt imellem vinduerne, 
vel især fordi der skulle være god plads til bogreolerne. 
Alle disse skulle nemlig stå langs væggene, således at den 
prægtige søjlehal lå frit.

Længe har man haft den opfattelse, at salens farver 
var enkle, næsten klassiske med gyldne kapitæler og 
hvidmalede søjler. En af bibliotekets senere overbibliote
karer, Christian Bruun, som havde arbejdet i rummet, skil
drede det, som han mente det måtte have taget sig ud 
oprindeligt: »Der var ingen mangfoldighed af farver an
vendt, kun hvid farve med rig forgyldning, men alt sam
lede sig skønt om det brede, tavlede gulv med sorte og 
hvide marmorfliser. Var det tidlig på formiddagen på en 
solklar dag, frembød sig et skue, prægtigt og imponeren
de. Sollyset faldt ind igennem de høje, brede vinduer, 
galleriet brød det, stærke slagskygger lagde sig hen un
der loftet og over marmorgulvet. Forgyldningen med en 
kraftig mørk tone oplystes af solstrålerne, som bestandig 
skiftede plads og hver gang gav skyggerne en ny retning. 
Søjlernes store korintiske kapitæler strålede af guld, de 
mange små forgyldte konsoller på galeriets kant lyste 
som en perlerad, salens længde igennem. Kun langs 
væggene under galeriet stod de anseelige bogskabe, gen
nem hvis glasdøre den ene række bøger skinnede ved si
den af den anden med stadselig forgyldning«.

Den lærde og kunstinteressere
de samler, Frederik 3., ville hel
lere have et bibliotek og et 
kunstkammer som nabo til Kø
benhavns Slot end det udvidede 
Tøjhus, som Christian 4. gerne 
havde set langs den inderste kaj 
i Tøjhushavnen. I det gamle 
Kgl. Bibliotek fra 1670erne blev 
derfor kun den åbne stueetage 
reserveret til kanoner!
Et kunstkammer bestod i 1600- 
tallet normalt afen meget bro
get samling af rariteter og kurio
sa. Kongens samling var startet 
på Københavns Slot i 1650erne 
og overførtes nu til anden sal i 
det store Kgl. Bibliotek, da byg
ningen stod færdig. De to viste 
vignetter fra et samtidigt kata
log over samlingen viser nogle 
af de overraskende ting, samlin
gen bestod af. Øverst menne
sker og dyr; nederst antikvite
ter. Fra Museum Regium. -  Det 
kgl. Bibliotek.
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« M t t
Dette er formentlig den tidligste gengivelse af Frederik 3.s gamle Kgl. Bibliotek, opført 1663-73, og i dag 
identisk med Rigsarkivet i Rigsdagsgården lige over for Folketingstrappen. Udsnit af Hoffmanns dekorere
de københavnskort fra 1726. -  Det kgl. Bibliotek.

Rach & Eegberg har i 1749 malet samme bygning. Den har faet indfatninger om vinduer og porte. Gehej- 
mearkivet er forhøjet. Gitterlågerne regulerer adgangen til Tøjhushavnen. -  Nationalmuseet.
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Endnu ved århundredskiftet henlå det gamle bibliotek temmelig uforandret side om side med Gehejmear- 
kivet. Når der fremdeles kun var 12 vinduer i hver etage, var det, fordi bogsamlingen på 1. sal krævede 
mest mulig vægplads og Det kgl. Kunstkammer på 2. sal også havde brug for vægplads. Foto omkring 
1900.-Bymuseet.

Gennem tårnet på bagsiden af biblioteket op imod 
Tøjhuset førte denne vindeltrappe op til både bog
samling og Kunstkammer. Det var med nøgler til 
både port og samling, at den tidligere straffede fri- 
mester Niels Heidenreich i 1802 sneg sig ind og stjal 
guldhornene. Foto fra 1940. -  Bymuseet.
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Således så det gamle biblioteks 80 meter lange og 11 meter brede sal ud, da bygningen stod helt færdig i 
1670erne. Galleriet hvilede på 50 korintiskc søjler med forgyldte kapitæler. Bøgerne stod langs ydervægge
ne i reoler fra gulv til loft. Der var ved indflytningen 1680 ca. 20.000 bind. Kobberstik fra 1700-tallet. -  Det 
kgl. Bibliotek.

Her er samme sal fotograferet 150 år senere. Det var, før man i 1910-12 nedbrød galleriet, fjernede mar
morgulvet, fordoblede vinduesantallet og opdelte det lange rum i kontorer. Foto 1910. -  Det kgl. Bibliotek.
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Farveundersøgelser af bevarede rester og samtidige 
beskrivelser fortæller noget ganske andet. Søjlerne var 
oprindelig marmormalede i gråt og grønt, panelerne hvi
de, dørfløjene lysegrå, gerichterne blågrå, balustrene 
sorte og loftet hvidt. Som en ekstra effekt var dobbeltsøj
lerne i salens fire hjørner røde som porfyr. Formentlig er 
salen først blevet hvid engang i anden halvdel af 1700- 
tallet.

De mange bogrygge har naturligvis været med til at 
præge salen stærkt. De skulle sikkert fremtræde så ens 
som muligt, dvs. af brunt skind med meget guld. Man 
ved, at ældre bøger, som ikke passede ind i dette system, 
fik pålimet nye rygge. Fra klosterbibliotekerne i Sydtysk
land og Østrig kender man stadig dette syn, og det var i 
visse klosterbiblioteker sådan, at man, efter at bøgerne 
var stillet på hylderne, kalkede alle ryggene hvide.

I forsalene stod der under de tunge stuklofter opstillet 
borde og tillige nogle af de glober, som altid fandtes i 
bibliotekerne. Der anbragtes også borde og glober i selve 
bibliotekssalen. Bøger havde Frederik 3. næppe mange 
af på slottet, men han gjorde sig store anstrengelser for at 
øge samlingen. Således arvede han rigsdrost Joachim 
Gersdorfs samling og købte Laurids Ulfelds og Peder Scave
nius' biblioteker. Tillige opkøbtes bøger i Frankrig og 
Italien samt på københavnske bogauktioner. I århundre
dernes løb blev bibliotekets samlinger, sådan som det al
tid går, for store til reolerne. Det smukke rum fyldtes 
med to rækker reoler på tværs, hvilket ikke pyntede. Et 
kobberstik viser den nyindrettede sal med Christian 5. i 
forgrunden i samtale med Villum Worm, der var blevet 
bibliotekar, mens Peder Griffenfeld, den tidligere bibliote
kar, står bagved sammen med Peder Scavenius. Frederik 
3. døde i 1670 og fik aldrig sit færdige bibliotek at se. 
Denne kongelige bogsamling, begyndelsen til vort nuvæ
rende Kongelige Bibliotek, var ikke offentlig tilgængelig; 
dog kunne lærde og videnskabsmænd stundom fa ad
gang af »sær kongelig nåde«.

Vindeltrapperne af egetræ førte op til Kunstkamme
ret, der indrettedes i etagen ovenover. Her var grundpla
nen en ganske anden. Lige ved trapperne var to mindre 
rum, som førte ind til et 80 meter langt, smalt rum, der 
var malerigalleri. Det vendte ud til Kavallergården (Rigs
dagsgården). Ti store vinduer gav lys til kunstværkerne, 
mens indervæggen kun blev brudt af en enkelt dør. Den
ne førte ind til den første af fem tofagssale, som vendte 
mod Tøjhusgården (nu Bibliotekshaven).

Kunstkammeret rummede alskens mærkværdigheder,

RIG SD AGSGÅRDEN

Peder Griffenfeld (1635-99). 
Bibliotekar hos Frederik 3. og 
rigskansler hos Christian 5.
Højt begavet københavnsk vin
handlersøn, født Schumacher 
og adlet som Griffenfeld. 
Sjældent i danmarkshistorien er 
en lynkarriere som GrifTenfelds 
blevet så grundigt forberedt. I 
ni år studerede han i udlandet, 
fortrinsvis sprog og statskund
skab. Fra 1653-62 besøgte han 
universiteter i Rostock, Leipzig 
og Dresden. Herfra tog han vi
dere til Oxford og sluttede i Pa
ris og Italien. Kort efter sin 
hjemkomst blev han knyttet til 
Frederik 3.s private bibliotek på 
Københavns Slot, som han i 
kongens sidste syv leveår gjorde 
til grundlaget for »det store Kgl. 
Bibliotek«, der i 1673 kunne 
flytte ind i den nye udvidelse 
ved Tøjhushavnen, vore dages 
Rigsarkiv. Det er denne indsats, 
der berettiger ham til omtale i 
dette værk, og det er derfor, 
hans statue står i vore dages 
Bibliotekshave. Han havde sine 
bedste år med Frederik 3., og 
den Kongelov, han formulerede i 
1665 for at cementere Enevæl
den, var et fortrinligt arbejde. 
Under sin fortsatte karriere i 
Centraladministrationen er
hvervede han sig mange mod
standere og misundere. Uangri
belig var han ikke. Han havde 
fire alvorlige fejl. Han var be
stikkelig, han solgte embeder, 
han var forgængelig og påfal
dende kvindekær. Dertil var
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han for sorgløs med sine private 
optegnelser. En sådan mand var 
ikke svær at ramme, hvis nogen 
virkelig ville.
Hans hastige karriere varede 
kun fra 1663-76, men det er 
utroligt, hvad han udrettede i 
disse 13 år: ikke bare for staten, 
men også for sig selv. Han blev 
storkansler 1671, hvid ridder 
1672, blev ophøjet til greve af 
Griffenfeld 1673 og blev samti
dig elefantridder. Han nåede 
også at fa eget ligkapel opført på 
bagsiden af Helligåndskirken, 
der lå lige ved hans hjem i Køb- 
magergade (bind 3). Men i 1675 
begyndte hans modstandere at 
indkredse ham. Et kompromit
terende brev blev indledningen. 
I marts 1676 arresteredes han 
og 3 måneder senere dømte 10 
af en særdomstols 11 dommere 
ham til døden. Han blev dømt 
for bestikkelighed, salg af embe
der og forræderi. I det minut, 
øksen skulle falde, blev han be
nådet. Han sad som fange 1676- 
80 på Kastellet. 1680-98 var 
han anbragt på Munkholm ved 
Trondhjem. I 1698 fik han lov 
at flytte til sin datter på Stens
ballegård ved Horsens, men 
han blev indhentet afdøden, før 
rejsen kunne gennemføres.

Det kgl. Bibliotek er grundlagt i 
1673. 300-årsdagen blev fejret i 
1973 af Postvæsenet med dette 
mærke.

og skulle oprindelig have haft et marmorgulv magen til 
det i biblioteket. Det ville imidlertid blive for tungt, da 
der ikke var bærende skillevægge i etagen nedenunder, 
hvorfor det blev gjort af træ. Lofterne derimod udførtes i 
stuk efter tegning af Thomas Walgensten, dog ikke i de 
fem sale, der fik almindelige bjælkelofter. Møbleringen 
bestod hovedsagelig af skabe.

Kongen skulle ubesværet kunne besøge sit skatkam
mer, hvorfor den lange bygning blev forbundet med Pro
vianthuset og Tøjhuset med løngange, så han fra slottets 
første sal kunne gå ad den ældre løngang til Provianthu
set og derfra til biblioteket. Ville han til Kunstkamme
ret, måtte han op ad vindeltrappen til anden sal. Det før
ste rum indeholdt mønt- og medaljesamlingen, herfra 
kom man ind i malerigalleriet, i hvis anden ende man så 
døren til perspektivkammeret. Det var i den ende af gal
leriet, at også døren ind til heltekammeret, den første af 
de fem sale, befandt sig. De følgende sale hed antikvitets
salen, den indianske sal, artificielkammeret og naturalie- 
kammeret. Fra dette sidste førte en lille dør ind til mønt
kabinettet og ringen var sluttet.

Besøgende udefra måtte ind gennem en port under 
løngangen til Tøjhuset. Allerede i vestibulen forberedtes 
man på mærkværdighederne. Her hang malerier af en 
ged med kun ét øre, af to indiske fisk med røde finner 
fanget i Øresund, samt af et menneskeskelet, som havde 
været hele 15 meter langt. Vi forstår straks, at betegnel
sen Kunstkammer har en langt mere omfattende betyd
ning end kunstmuseum. Det er at opfatte som et sted 
med kunstige dvs. mærkværdige sager, men er vel i grun
den en forkortelse af det tyske Kunst- und Wunderkam
mer, der omfatter både kunst og mærkværdigheder. Det 
er da heller ikke underligt, at Kunstkammerets samlin
ger ved dets opløsning i 1824 fordeltes til alle mulige mu
seer i København fra Rosenborg og Oldsagsmuseet til 
zoologiske og mineralogiske samlinger.

De egentlige kunstværker var i mange tilfælde ikke an
skaffet som kunst, og de hang derfor ikke i malerigalleri
et, men rundt om i de andre sale, hvor de kunne belyse et 
eller andet mærkværdigt i det pågældende rums øvrige 
udstillede genstande. I selve galleriet hang billederne tæt 
som fluer på en fluefanger. Efter tidens skik hang de 
ramme ved ramme fra gulv til loft. Det har været skidt og 
kanel i en uskønsom blanding. Ikke få af disse malerier 
befinder sig nu i Statens Museum for Kunst, f. eks. det be
rømte portræt af Christian 2., Jacob Jordaens’ »Overflø
dighedshornet« og Tintorettos »Brylluppet i Kana,« der
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Billede af bibliotekets øvre — østlige -  ende med dør ind til bibliotekarens store kontor. Foto fra 1906. — Det 
kgl. Bibliotek.

Detailbilleder, dels af bibliotekets modsatte ende og tillige af søjleomgangen langs reolerne mellem vindu
erne i begge sider af bygningen. Foto 1906. -  Det kgl. Bibliotek.
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Årsagen til vandalismen i den store sal var pladsnød. Omkring 1900 ejede biblioteket allerede flere millio
ner bind. Sådan så den gamle sal ud, da man begyndte at stille hylder op på midterfeltet. Foto 1906. -  Det 
kgl. Bibliotek.

også må have været anbragt i Kunstkammeret, da det 
blev indkøbt i 1744.

Kunstkammerforvalter Gerhard Morell havde allerede i 
1759, inden han blev den egentlige forvalter, foreslået, at 
der måtte en omordning til, så at man betragtede kunst
værkerne som kunst og ikke som en løbende kommentar 
til andre sager. Han anså det ikke for fornuftigt at anven
de galleriet i Kunstkammeret til dette formål og foreslog, 
at man benyttede en anden af bygningerne ved Kavaller- 
gården, nemlig Kongeetagen i løngangen fra slottet til 
Proviantgården. Han var så lidt imponeret af den for
håndenværende bestand af billeder, at han opnåede Fre
derik 5.s tilladelse til i Holland at indkøbe 171 malerier, 
som var med til at pryde det nye galleri, som åbnede i 
løngangen i 1762.

Af en inventarfortegnelse fra Kunstkammeret, udar
bejdet i 1690, kan man se, hvad der opbevaredes i de øv
rige rum: Rumpen af en elefant, kæften afen haj, skindet 
af et skytisk lam, som vokser afjorden, en lang indiansk 
bønne, en stor kokosnød, en vanskabt hummer ved siden 
af Kristus på korset osv. Skabene var fyldt med rariteter, 
under loftet hang dyr og redskaber afalle slags.
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Aldrig: I 1907, da der var frit slag på resterne af Christian 4.s gamle Tøjhushavn bag det gamle Kgl. Biblio
tek, fremsatte arkitekt Ludvig Andersen (1861-1929) forslag om at nedrive den fornemme gamle bygning 
og i stedet opføre denne overraskende indgang mellem de to nye rigsarkivbygninger til det planlagte nye 
Kgl Bibliotek. Bemærk det smagfulde anlæg i selve Rigsdagsgården! Rigsdagen forkastede gudskelov for
slaget. -  Tegning i Kunstakademiets Bibliotek.

Efter at det nye Kgl. Bibliotek var opført 1906, havde Frederik 3.s bygning udtjent sit oprindelige formål. 
Også de sidste genstande fra Kunstkammeret blev flyttet 1909-12. Nu foregik en stor ombygning af huset, 
og det dobbelte antal vinduer indsattes i begge etager til brug for det fremtidige Rigsarkiv. 6 af de 11 gen
nemgangsporte blev tilmuret. Kun 5 foran det nye bibliotek blev holdt åbne. Antallet er senere indskræn
ket til 3. Foto ca. 1960. -  Det kgl. Bibliotek.
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Hvad blev der af den prægtige sals 50 søjler og af det dejlige, store marmorgulv? -  Dette billede giver lidt af 
svaret. Mogens Clemmensen anvendte 24 af søjlerne i den foredragssal, han opførte i det udvidede Natio
nalmuseum i 1926. Foto 1950. -  Nationalmuseet.

Det smukke marmorgulv i den nedlagte bibliotekssal gik til det nye Christiansborgs Riddersal, hvor det gør 
smukt fyldest både til koncerter og til baller. Foto ca. 1950. -  Nationalmuseet.

224



RIG SDAGSGÅRDEN

I 1824 var kunstkammeretagen så brøstfeldig, at det 
blev nødvendigt at rømme den. Alle bjælkeender var 
rådne og tagværket ligeså. Samlingen blev opløst og 
spredt for alle vinde, dvs. til forskellige institutioner. 
Malerierne overførtes til Kronprinsens etage på det an
det Christiansborg og blev til Den kgl. Malerisamling, 
der åbnedes for publikum i 1827.

Det kgl. Bibliotek erobrede efterhånden hele Kunst- 
kammerbygningen, som derved blev til biblioteksbyg
ningen eller det store Kgl. Bibliotek, som det kaldtes i mod
sætning til Håndbiblioteket på Christiansborg. Først overtog 
biblioteket Kunstkammerets lokaler, efter at de var ble
vet istandsat, og det oprindelige kobbertag var udskiftet 
med tegl. I 186L fortrængtes også kanonerne i stueeta
gen, idet biblioteket også overtog denne. Det var dog en 
stakket frist, for bogsamlingen voksede stadig voldsomt 
og det samme gjorde statens arkiver -  det daværende Ge- 
hejmearkiv -  som havde til huse ved siden af. I 1781-85 
havde man forsøgt at klare den værste pladsmangel ved 
at opføre en forlængelse af Kunstkammerbygningen dér, 
hvor løngangen forbandt den med Tøjhuset. Man opfør
te en trefags bygning og indrettede en sal i stil med den 
gamle bibliotekssal ved arkitekten C. J. Zuber, hvad der

Dette billede repræsenterer et 
større sidespring. Det forestiller 
Festsalen i den restaurerede del 
af Koldinghus’ ruin. Det vigtig
ste er søjlerne. Dem hentede 
man nemlig i 1913 fra »Danske 
Sal« i 1785-tilbygningen til 
Rigsarkivet i Tøjhusgade. Her 
havde arkitekt Jørgen Hansen 
Koch i 1827 indrettet dette rum. 
Ved Rigsarkivets indretning 
blev rummet raseret, og de 
overflødiggjorte søjler sendt til 
Kolding. De er ikke så smukke 
som Frederik 3.s originale søjler 
fra det gamle bibliotek. Foto ca. 
1960. -  Det kgl. Bibliotek.
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På væggene i Rigsarkivets læse
sal og forhal hænger nogle flotte 
våbenskjolde udskåret i træ og 
flankeret af overflødighedshorn. 
Der har de ikke hængt altid, 
men kun siden 1911. De farveri
ge skjolde forestiller blandt an
det rigsvåbnet, Christian 6.s 
monogram og de forskellige pro
vinsers våben.
Oprindelig har de udsmykket 
Danske Kancellis arkiv i kælde
ren under Den røde Bygning 
nærmest Gehejmearkivet, hvor 
de var opsat over reolerne. Vå
benskjoldene, som formentlig 
var tegnede af Laurids de Thu- 
rah, og udført afjohan Adam 
Sturmberg og Friederich Eh- 
bish i 1738, viser, at datidens 
kontorindretning gjorde meget 
ud af at betone symbolerne, 
samt at man ikke veg tilbage for 
temmelig kostbare udsmyknin
ger.

ejendommeligt nok gav den navnet Harsdorffsalen. Den
ne er nu den eneste rest i bygningen, der minder om de 
pragtfulde interiører.

Da Det kgl. Bibliotek i 1906 kunne flytte ind i sin nye 
bygning (se side 254), blev den gamle overdraget Rigsarki
vet. Med historikernes overtagelse af huset var dets skæb
ne beseglet. Den groveste og mest tilintetgørende om
bygning af et uvurderligt historisk hus fandt sted under 
arkitekt Ludvig Andersens ledelse. Kun ydermurene fik lov 
at stå, og ikke engang dem kunne man lade uantastet. 
For at skaffe lys til magasinerne -  det tåbeligste man 
kunne gøre -  gennembrød man de gamle mure, så at vin
duesantallet fordobledes. Arkivarerne og arkitekten ud
viste i fællesskab en himmelråbende inkompetance, som 
man oven i købet søgte at råde bod på ved at forære in
ventar væk til højre og venstre, nærmere betegnet til Na
tionalmuseet og Koldinghus. Nationalmuseet søgte så at 
skaffe sig aflad for at pleje vor bygningskultur ved at 
nedrive hele den ene side af Stormgade og rejse nogle 
kummerlige rester af bibliotekssalen til en foredragssal.

1715-20 var løngangen fra Provianthuset til Kunst
kammeret omdannet til en treetages bygning for Gehejme
arkivet. Det var et solidt hus med hvælvinger i alle etager, 
så rigets arkivalier her kunne opbevares brandsikkert. 
Det forhøjedes i 1909 med en etage og fik ved den lejlig-
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hed påsat et par kviste som fra Holbergs tid, så det kun
ne tage sig mere autentisk ud.

Når man tænker på, hvordan den gamle bibliotekssal 
havde set ud med marmorgulv og søjler, burde den ind
retning, der blev huset til del, unddrage sig enhver be
skrivelse. Man bankede pudsen af facaden og fordoblede 
-  som allerede nævnt -  vinduernes antal. Desuden gen
nembrød man midtpartiet i stueetagen, så der kunne bli
ve adgang til Bibliotekshaven.

Syv fag af bygningen indrettedes på 1. sal til læsesal og 
kontorer og på 2. sal til kontorer. Resten blev gjort til 
magasiner. Alle etageadskillelser støbtes i beton, og der 
blev i magasinerne indskudt ekstra etager af jernriste. I 
de seneste år er læsesalens inventar blevet fornyet nok en 
gang, men den uindviede besøgende har ingen mulighed 
for at forestille sig bygningens fordums pragt. Resterne 
heraf findes i stumper rundt omkring. Marmorfliserne 
således i Riddersalen på det nuværende Christiansborg, 
nogle af Walgenstens søjler og balustre som nævnt i Na
tionalmuseets foredragssal, Jørgen Hansen Kochs Dan
ske sal på Koldinghus og et stukloft kan ses i Dronningens 
Håndbibliotek på Christiansborg. Intet under, at Pallas 
Athene og Mars, som stod for enderne af den oprindelige 
bygnings tag, har forladt den.

Rigsarkivet lever -  ligesom Det 
kgl. Bibliotek -  under konstant 
pladsmangel. År efter år vokser 
antallet af bevaringsværdige do
kumenter, som sættes op på tu
sinder af hyldemeter i det 300 år 
gamle, solidt byggede Rigsar
kiv. Foto ca. 1950. -  Rigsarki
vets Billedsamling.
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For at fatte udformningen af 
vore dages Bibliotekshave bag 
det nuværende Rigsarkiv, må vi 
tilbage til Christian 4.s Tøjhus
havn fra 1620rne, da kongen lod 
udgrave en krigshavn, som lå 
skjult mellem imposante byg
ningsværker og som havde ind
sejling direkte fra havneløbet.
På dette udsnit af van Wijcks 
store panorama af København 
fra 1620 ser man havnen som 
nabo til slottet, omgivet af Tøj
huset til venstre, Proviantgår
den til højre, men endnu savnes 
Frederik 3.s Bibliotek og Kunst- 
kammer på havnens inderside. 
Ud mod havneløbet lå gennem 
250 år skiftende bygninger, bl.a. 
Galejhuset. Det er den udtørre
de Tøjhushavn, der i dag udgør 
Bibliotekshaven. -  Det kgl. Bib
liotek.

Tøjhuskomplekset
I strandkanten syd for Københavns Slot opførte Chri
stian 3. og Frederik 2. et bindingsværkstøjhus, hvor man 
kunne opbevare det svære skyts. Kun de ældste prospek
ter af København giver et indtryk af bygningerne på det
te sted, og det er så summarisk, at det ikke frister til en 
nøjere beskrivelse. Det er på denne side af slottet, at 
Slotsholmen ved opfyldninger har faet sin største udvi
delse gennem tiderne, den oprindelige holm kunne ma
gelig finde plads to gange på arealet. Af et måske ikke 
ganske tilforladeligt prospekt fra omkring 1580 fremgår 
det, at der også -  måske i Frederik 2.s periode -  skulle 
have været et temmeligt omfangsrigt provianthus, som lå 
vinkelret på det daværende tøjhus.

Vi er imidlertid først på sikker grund på Christian 4.s 
tid, for i 1598 ansatte kongen Berendt Petersen van Campen 
til at forestå opførelsen af et nyt Tøjhus. Året efter be
gyndte man at nedramme pæle i den fugtige grund, som 
skulle bære vægten af det tunge hus. Mursten i mængder 
kom fra Holland og siden også fra danske teglværker. 
Det tidligere provianthus blev nedbrudt nogle måneder, 
efter pælenedramningen var begyndt, hvorfor det kan 
antages at have dækket et væsentligt mindre areal end 
den bygning, man nu forberedte opførelsen af. Også det
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gamle tøjhus blev delvis revet ned. Opmuringen må 
være gået rask fra hånden, for allerede i 1660 kunne tøm
rerarbejdet begynde, og i april 1604 kunne bygningen ta
ges i brug.

Da det stod færdigt, så det nye Tøjhus ikke meget an
derledes ud end det, vi kender i dag, selv om det ned
brændte i 1647. Huset er både langt og dybt, 163 X 24 
m, altså væsentlig længere end Christiansborg Slots ho
vedfløj. De massive mure er forneden næsten 3,5 m tyk
ke. Der er to etager foruden alt det, som kan rummes un
der selve det vældige tag. Underste etage er overhvælvet, 
idet en række piller er med til at bære de 34 krydshvæl
vinger, som i to rækker danner loft. Etagen ovenover ind
rettedes som et vældigt, langt rum med fladt loft. Det 
blytækkede tag dækkede over ikke mindre end tre lofter. 
For at komme fra den ene etage til den anden byggedes 
ved den nordlige endes østside et trappetåm, som forsy
nedes med et spir. I et rum øverst indrettede Christian 4. 
sig med kalkmalerier på væggene, så han herfra kunne 
overskue det prægtige anlæg, som efterhånden rejstes på 
hans bud. Endnu en vindeltrappe indrettedes i selve

T Ø JH U S K O M P L E K S E T

Da København fejrede 800-års 
jubilæum i 1967, mindedes 
Postvæsenet i sin 800-års serie 
også Christian 4.s Tøjhushavn.

Også på dette udsnit af Resens 
eleverede kort over København 
fra 1674 ser man tydeligt Tøj
hushavnen, der nu har faet Fre
derik 3.s biblioteksbygning som 
den fjerde og sidste fløj ind mod 
slottet. Desuden vil man gen
kende Børsen og Holmens Kir
ke. Hvor den yderste bygning 
(Galejhuset) lå, opførte man i 
1906 vort nuværende Kgl. Bib
liotek. -  Det kgl. Bibliotek.
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Havnefronten langs Slotsholmen -  fra Frederiksholms Kanal til Knippelsbro -  har ikke forandret sig vold
somt i de sidste 300 år. Her er tre billeder af strækningen. Øverst et maleri fra tidligt 1700-tal, der tydeligt 
viser indsejlingen til Tøihushavnen med Tøjhuset og Galejhuset (som spærrer for synet af Proviantgården). 
-  I midten et 1750-stik, der viser Frederiksholms Kanal med Frue Kirke for enden og det første Christians
borg bag Proviantgården, til højre Nicolaj Kirkes spir og i havneløbet Christian 4.s vartegn. -  Nederst: 
Havnefronten i vore dage med det urokkelige bryghus, det nuværende Christiansborg og Det kgl. Bibliotek 
før tilbygningen mod Christians Brygge. -  Billeder fra Søoflicersforeningen, Det kgl. Bibliotek og Bymuseet.

230



T Ø JH U S K O M P L E K S E T

murtykkelsen i bygningens sydlige halvdel. Et spir, som 
på mærkværdig måde voksede op gennem taget, angav, 
hvor denne trappe befandt sig. Tagryggen var ikke som 
vanligt dækket af en række rygningssten, men flad, så 
den dannede en gang med rækværk på begge sider i hele 
bygningens længde. Hvad meningen med denne ejen
dommelige konstruktion har været, forlyder der intet 
om.

Tøjhuset var kun begyndelsen til et langt mere ambiti
øst byggeri. Parallelt med våbendepotet påbegyndtes op
førelsen af et Provianthus, som fik samme længde, men var 
noget smallere. Det var også Berendt Petersen van Cam
pen, som fra 1602 påbegyndte opførelsen af denne byg
ning, der fik hvælvede kældre. Dens trappetårn, som er 
anbragt en smule nordligere end Tøjhusets, er en del 
mindre end dettes.

Det var meningen med de omfattende bygninger, at de 
skulle forsyne ikke alene hæren, men også flåden. Derfor 
udgravedes en havn imellem dem. Den fik adgang til det 
åbne vand ad en 124 m lang kanal, som gravedes nær
mest Tøjhuset. Havn og kanal blev 4 m dybe. Det om
trent kvadratiske bassin blev omgivet af bolværker, oven

Dette billede må ikke tages alt 
for højtideligt, for det er evi
dent, at det må være en rekon
struktion. Men det kan illustre
re, at selv Christian 4.s større 
krigsskibe kunne gå ind her og 
blive udstyret med våben og 
proviant. Billedet gengiver hav
nen i 1700-tallet. Til venstre 
Tøjhuset og midtfor ses det nu
værende Rigsarkiv og bag dette 
spiret på Blåtårn. I forgrunden 
indsejlingen. Det må have været 
svært at trække de store, tunge 
skibe på plads. -  Det kgl. Bib
liotek.
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Passagen fra porten i den nuværende Rigsdagsgård langs Proviantgården og ned til Christians Brygge. Det 
(ørste billede er tegnet i 1880erne og det andet er fotograferet 100 år senere. Der er ikke sket store forandrin
ger. -  Tegning fra Det kgl. Bibliotek og foto 1985 af Hans Jørgen Ørslev.

Her er den samme passage set den modsatte vej på en tegning af Christian Hetsch fra ca. 1850. En sam
menligning med billedet nederst på side 261 vil vise 140 års forandringer. -  Det kgl. Bibliotek.
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på hvilke der byggedes en mur, som havde såkaldte 
vandporte ind mod Tøjhuset og Proviantgården. Her
med var anlægget ikke færdigt, det skulle lukkes til 
strandsiden. Til den ende opførtes i ret vinkel med Provi
anthuset et svært hus, Galejbygningen, hvis yderside flug
tede med dettes gavl. Det var en solid, lav bygning med 
krydshvælvinger, formentlig oprindelig indrettet sådan, 
at galejerne fra havnebassinet kunne sejle ind under dis
se, når de skulle i vinterhi. Svære ringe under hvælvin
gerne tyder på, at bådene kunne hejses op under loftet. 
Hvælvene kan stadig ses som en del af Det kgl. Bibliotek, 
der delvis er opført med Galejhuset som fundament (se 
side 245). Huset blev ikke højt, der lagdes fladt tag over 
hvælvingerne. Skydeskår i ydermuren understreger an
læggets karakter af fæstningsværk. I forbindelse med 
Tøjhuset byggedes et par fag, som hed Svovlhuset, der på 
den anden side af indsejlingen lukkede af for omverde
nen.

Af kobberstikket fra 1611 efter van Wijcks maleri af 
København ses endnu en fløj ved denne havn, nemlig 
der, hvor Christian 3.s tøjhus havde stået. Bygningen er 
af ganske samme karakter som Tøjhuset og Proviantgår
den, og den ligger omtrent på det sted, hvor Kunstkam
meret siden kom til at ligge. Fløjen blev aldrig opført, 
Christian 3.s bygninger fik lov at blive stående, i alle til
fælde så meget af dem, der var plads til. Denne side af 
det imponerende anlæg så i det meste af 1600-tallet tem
melig rodet ud, og først opførelsen af Frederik 3.s Kunst
kammer i 1665-70 bragte orden i sagerne.

Allerede i maj 1626 gik der ild i Provianthuset; ska
dens omfang kendes ikke, i alle tilfælde udbedredes den 
straks. Den 13. februar 1647 brød en brand ud i Svovlhu
set, og ilden bredte sig til Tøjhuset. Selv om der ikke op
bevaredes store lagre af krudt, var lagre af Christian 4.s 
så højt elskede fyrværkeri medvirkende til at give bran
den et stort omfang. Taget og alt, hvad der befandt sig 
over stueetagens hvælvinger brændte. Store samlinger af 
prægtige rustninger gik tabt ved den lejlighed. Først i 
1655 var bygningen rekonstrueret. Nyt blytag var der 
ikke råd til, så der blev lagt blåglaserede tegl, hvilket 
medførte, at løbegangen oven på mønningen måtte opgi
ves; heller ikke de mange kviste, som før var i taget, blev 
udført. Trappetårnets spir måtte vente til bedre tider, så 
det blev sat op på Christian 5.s tid i 1680. Allerede på 
Christian 4.s tid var bygningen blevet berappet og over
strøget med kalk samt bemalet, så de hvide facader så

Rosenkanonen, som Christian 
4. egenhændigt beregnede og 
støbte i 1603. Man lagde utrolig 
megen vægt på den kunstneri
ske udførelse af enhver form for 
våben, da alt blev opbevaret, og 
det er af samme grund, at Tøj
husets enorme samling blev 
grundlaget for et i Europa ret 
enestående nyt museum. -  Fra 
Zachariaes Før og Nu.
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Griffenfelds fald
Tøjhushavnen var anlagt af 
hensyn til flådens skibes forsy
ninger med alt, hvad et krigs
skib havde brug for. Det bety
der ikke, at der foregik drama
tiske begivenheder i havnebassi
net, tværtimod. Den dagligdags 
rutine har ikke sat sig spor i hi
storieskrivningen, i alle tilfælde 
ikke i den, der beskriver krige
ne. Søslagene foregik langt der
fra, om end det krudt, som 
sprængte Ivar Huitfeldts Dan
nebrog i luften i Køge Bugt i 
september 1710, sikkert var 
bragt om bord i Tøjhushavnen. 
Den 11. marts 1676 afspilledes 
et virkeligt drama i Tøjhushav
nen. Om formiddagen havde 
den almægtige minister Peder 
GrifTenfeld, som han havde for 
vane, begivet sig til Køben
havns Slot. Christian 5. ventede 
ham, for en gangs skyld ikke 
nervøs for, at han ikke kunne 
leve op til den højt begavede mi
nisters talegaver, men godt gal i 
hovedet, fordi GrifTenfeld havde 
kompromitteret den danske 
udenrigspolitik på grund af et 
uforsigtigt brev.
Han nåede ikke ind til kongen 
den dag, men blev arresteret i 
Drabantsalen. Protester var 
nytteløse. Som fange blev han 
ironisk nok anbragt, hvor han 
startede sin karriere, i Det kgl. 
Bibliotek. Om eftermiddagen 
blev han ført ud af Kunst- 
kammerbygningen til en af Tøj
hushavnens vandporte, for
mentlig den, som stod midt for 
Kunstkammeret. Her ventede 
en båd, som førte ham til arre
sten i Kastellet, hvor han måtte 
vente på, at man gennemsøgte 
hans papirer og ejendele. Der 
kom artige ting for dagen, om 
end de ikke var så graverende, 
at de berettigede dødsdommen, 
der afsagdes den 26. maj. Han 
benådedes på retterstedet med 
livsvarigt fængsel (se biografien 
side 219).

ud, som om de var af kvadersten. Efter branden blev 
Tøjhuset dog kun kalket.

Med opførelsen af Kunstkammerbygningen 1665-70, der 
jo også må betragtes som en udvidelse af Tøjhuskom
plekset, var anlægget for så vidt færdigt. Kunstkammer
bygningen havde i stueetagen kun én port mod Tøjhus
havnen, den på midten ud for vandporten i kajmuren. 
Stueetagens rum var ca. 70 m langt og 11 m bredt. Der 
var ni porte mod Kavallergården, hvilket især begribes, 
når man ved, at det var feltartilleriets skyts, som først og 
fremmest skulle have til huse her.

I tidens løb kom der dog adskillige nye bygninger om
kring havnebassinet. Parallelt med Tøjhuset opførtes 
helt ud til havnekajen et værkstedshus, som strakte sig 
45 m mod nord for havneindløbet. Bygningen synes at 
have været opført mellem 1692 og 1700. Allerede i 1769 
erstattedes den af den såkaldte Værkstedsbygning, et ret 
stateligt hus smukt inddelt af kvadermurede lisener. En 
trekantfronton over midtpartiet var udsmykket med et 
martialsk relief, hvor Christian 7.s navnetræk var an
bragt i midten. Bygningen måtte rives ned i 1897 for at 
give plads til Det kgl. Biblioteks nybygning. Lige ud til 
den nordlige kaj byggedes på Christian 5.s tid to ulige 
lange enetages bygninger, hvoraf den østlige benævntes 
Lille Tøjhus. De blev senere forhøjet med en etage i 1826 
og 1829, og de blev ved den lejlighed indrettet til konto
rer. I forbindelse med anlæggelsen af Bibliotekshaven af
kortedes den længste, så bygningerne blev lige lange. I 
den skikkelse findes de stadig, nu forbundet med en mur, 
hvori der er portåbninger.

Langs havnebassinets østside, parallelt med Proviant
huset opførtes -  formentlig også på Christian 5.s tid -  
nogle mindre bygninger, som bl. a. rummede proviant
skriveriet, proviantmesterens kontorer samt en staldbyg
ning. Også disse bygninger er nu væk efter havens eta
blering. Tilbage står den ganske lille, lave bygning, som 
rummede Proviantgårdens Portnerbolig, samt ved siden af 
den Tøjhusgårdens gamle Vagtbygning, en militær type, 
som kendes fra adskillige andre steder i København.

Vandspejlet i den lille flådehavn forsvandt allerede i 
1867-68, da Københavns havnevæsen opfyldte området 
for at give militæret lidt igen for et areal, man skulle bru
ge ved anlæggelsen af Christiansgade. Talrige skure og 
fabrikationsbygninger fyldte hurtigt det nyindvundne 
område, som snart så farligt ud. Tøjhushavnen var ble
vet til en fabrik for skydevåben.
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Endnu en tegning af Christian Hetsch fra Tøjhushavnen omkring 1860. Her har han tegnet en af Proviant
gårdens såkaldte vandporte. I baggrunden Tøjhuset med sit tårn. -  Det kgl. Bibliotek.

Midt i forrige århundrede var der efterhånden ikke meget tilbage af Tøjhushavnen, der i dag udgør Det kgl. 
Biblioteks have, men endnu kunne mindre skibe fortøje. I baggrunden Proviantgården, til venstre det nu
værende Rigsarkiv. Tegning af Christian Hetsch fra ca. 1860. -  Det kgl. Bibliotek.
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Mens Christian 4.s gamle Tøj
hus i vore dage udgør en unik 
ramme om et af Europas rigeste 
militær-museer, har Proviant- 
gården på den anden side af den 
gamle krigshavn aldrig evnet at 
hævde sig. Det blev efterhånden 
hovedsæde for det militært lede
de Geodætisk Institut, opret
tet 1928 som en videreførelse af 
Generalstabens topografiske Af
deling, der i 1849 efter kgl. reso
lution var udskilt fra Videnska
bernes Selskab. Fot. ca. 1950. -  
Bymuseet.

Der er stille og roligt i Bibliotekshaven nu. Om foråret 
og sommeren soler folk sig på bænkene i det nette anlæg. 
Ingen tænker på, at der før i tiden var larm af smedenes 
hammerslag, prøveskydning af nyfabrikerede geværer, 
og hvad håndværksvirksomheder ellers kunne byde på af 
støj. Lærde folk krydser haven på vej til bibliotekets stille 
læsesal, mens de mægtige røde bygninger, der engang 
var fulde afliv, stille flankerer det grønne.

Christian 4. skød til måls efter tønder med kanoner, 
som han stillede op på den anden side Tøjhuset. Under 
stormen på København i 1659 angreb svenskerne særlig 
kraftigt netop den flanke af befæstningen, som lå vest for 
flådehavnen. Tøjhuset, som fire år forinden var genrejst 
efter en brand, kunne nemt være brændt én gang til.

Uantastede har husene, som man vil forstå, ikke faet 
lov at stå, heller ikke de, som står endnu. De røde mur
sten, som vi nu synes er så prægtige, skulle slet ikke ses. 
Der har været gavle over både Tøjhusets og Provianthu
sets midtpartier. På sidstnævnte var en mærkværdig 
skråt anbragt gavl med balkon foran, som vendte ud 
mod stranden. Den forsvandt efter en brand. I stedet fik 
begge de lange bygninger træbalkoner højt oppe på tag- 
valmene, måske var de tænkt som udkiksposter over
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Der findes kun fa billeder af Tøjhushavnen, der bekræfter, at hele haven foran Det kgl. Bibliotek for bare 
150 år siden endnu var et havneanlæg. Men på denne tegning ser man vandet bag en af de såkaldte vand- 
porte fra Proviantgården. Tegning fra ca. 1860 af Christian Hetsch. -  Bymuseet.
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Umiddelbart før opførelsen af Det kgl. Bibliotek så der således ud i forgården bag Rigsarkivet. Det er Tøj
huset og Christian 7.s lille vagtbygning fra 1759, der ses i baggrunden. Vagtbygningen rummede 1912-22 
begyndelsen til Teatermuseet. I dag fungerer den som gartnerbolig. Foto 1906. -  Det kgl. Bibliotek.

Efter opførelsen af Det kgl. Bibliotek og ikke mindst efter anlægget af den store Bibliotekshave, afgrænset af 
en mur mod Tøjhusets egen passage, er der genetableret ro og orden ved Tøjhuset, der så sent som i 1984 
har faet nyt tag. Her set fra Chr. Brygge mod Rigsdagsgården. Foto ca. 1950. -  Det kgl. Bibliotek.
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Sundet. Det må i 1800-tallet have kløet i arkitekt, profes
sor J.H. Nebelongs fingre efter at forbedre disse bygninger. 
Ikke på tag og fag, men deres facader, som forekom ham 
triste.

Det lykkedes ham at pynte Tøjhuset og den nærliggen
de Værkstedsbygning med gotiske effekter og grå ce
mentpuds. Husene blev ganske uærlige at se på, som var 
de fremmede fugle. Nebelong har sikkert kigget lidt for 
grundigt i de skitser, han havde haft med hjem fra stu
dierejsen. Heldigvis har Thorvald Jørgensen pillet det 
meste ned igen.

Oprindelig rummede Proviantgården alt, hvad et or
logsskib havde brug for, når det skulle på langfart. Der 
må have været enorme lagre af saltmad, beskøjter, ul
dent tøj og støvler, som gennem vandporten kunne brin
ges om bord på krigsskibene. Da flåden i 1700-tallet fik 
nyt hjemsted på Arsenaløen og Nyholm, ændredes bru
gen af Provianthuset. Statens arkiver fik tildelt plads i 
nogle kælderhvælvinger nær Gehejmearkivets bygning. I 
dag er det dog stadig en institution under Forsvarsmini
steriet, der huses i det meste af det gamle hus. Geodætisk 
Institut har hovedindgang ad det trappehus, som arkitekt 
Georg Erdmann Rosenberg tilføjede midtpartiet i 1772. Den 
bekvemme trappe viser i sig selv det ændrede brug, man 
havde gjort af bygningen, den snævre vindeltrappe i tår
net var ikke mere nok. Hærens Arkiv, som nu er en afde
ling af Rigsarkivet, benytter også en stor del af bygnin
gens hvælvede rum.

Galejhuset, hvis rester altså stadig findes, om end fyldt 
til randen med bøger, fik efterhånden også anden anven
delse. Først en tid lang blev det militært bageri, derpå sele
tøjskammer.

Bygningen brændte sammen med Provianthuset i 
1719. Derefter bestemtes det, at de to bygninger ikke 
måtte være sammenbyggede, hvorfor en del af Galejhu
set blev revet ned. Til gengæld fik det i stedet for det fla
de tag et højt saddeltag.

Tøjhuset holdt skansen længst. Her var kanoner i 
stueetagen og håndvåben på første sal. I almindelighed 
var det brugsvåben, som opbevaredes i denne bygning, 
og sådan vedblev det at være i meget lang tid. Allerede i 
1604 blev dog den første samling af danske kongers gam
le våben anbragt i Tøjhuset. Andre dele af det nuværen
de Tøjhusmuseums genstande har på lignende måde 
først indfundet sig i Tøjhuset. En del af effekterne er selv
følgelig erobret gods. Selv om vor militærhistorie de se
neste tre hundrede år ikke har gjort sig bemærket ved

Tøjhuse og våbenarsenaler ud
viklede sig i ældre tid til hurtigt 
at blive en slags museum. Gam
le prægtige våben blev ikke 
skrottet, selv om de var forælde
de, og krigsbytte og trofæer kas
serede man selvfølgelig heller 
ikke. Her er en af Christian 4.s 
»100 danske konger«. Den vejer 
1,5 tons og er støbt i Danmark i 
1600-tallets begyndelse. -  Fra 
Zachariaes Før og Nu.
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Tøjhusets oprindelige funktion som våbenarsenal ophørte i 1838, og derefter overgik det til at blive muse
um, som åbnedes 1857. Her har 111. Tidende i 1877 aflagt besøg på det unikke museum. -  Tegningen, der 
viser kanonhallen, skyldes C.V. Nielsen.

240

Her viser 111. Tidende i 1882 en af gangene i den ny
indrettede Geværsal på Tøjhuset. I 1898 fik museet 
en vigtig udvidelse, idet »Den historiske prøvesam
ling« af uniformer m.v., som midlertidigt havde væ
ret opbevaret i det nedlagte Stokhus i Slotsholmsga
de, nu overførtes til Tøjhusmuseet.
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Museets opstilling var i ældre tid ofte så overvældende, at man knapt kunne se skoven for bare træer. Her 
er en udstilling af håndvåben, fotograferet omkring 1920. -  Zachariaes Før og Nu.

Kanonhallen præsterer stadig det mest imponerende syn på det store Tøjhusmuseum. Både samlingerne 
og deres omgivelser er unikke i Norden. Foto fra 1920rne. -  Zachariaes Før og Nu.
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Her er endnu en af Christian 4.s 
kanoner, der har haft domicil i 
Tøjhuset, lige siden den blev 
støbt i 1600-tallets første halv
del. Mange af dem var beregnet 
til artilleriet, men nogle gjorde 
naturligvis også god fyldest i flå
den. Samlingen omfatter også 
den 7 m lange »Stærke Samson« 
fra 1598. Den viste sig desværre 
uegnet til krigsbrug, men an
vendtes i stedet som »træhest« 
under navnet »Lange Maren«. 
-F ra  Zachariaes Før og Nu.

strålende sejre, er noget dog faldet af. Svenskerne måtte 
efter den mislykkede storm på København 1659 lade en 
del tilbage på valpladsen. Det blev samlet op og ført til 
huset på Slotsholmen, deriblandt et prægtigt bøddel
sværd, som vel næppe har fundet anvendelse på slagmar
ken, men snarere har været brugt mod landsmænd.

Ikke mindst faner var et eftertragtet bytte. De berømte 
standarter erobret før Enevælden var dog blevet op
hængt i Vor Frue Kirke, hvor de alle gik til grunde ved 
branden 1728. Svenske faner findes imidlertid stadig, 
f.eks. fra slaget ved Nyborg. En vigtig tilvækst fik Tøjhu
sets rustkammersal, da Christian 5. i slutningen af 1600- 
tallet førte det oldenborgske rustkammer til København. 
Han havde på den tid overtaget grevskabet Oldenburg 
og var derved kommet i besiddelse af grevernes våben
samling, som bestod af blankvåben og skydevåben. Der 
var især en fornem samling skydevåben fra 1500-tallet.

Den svenske arkitekt Nicodemus Tessin d. Y. var ikke let 
at imponere. Dansk arkitektur fra samtiden havde han 
kun et skuldertræk tilovers for. Men Tøjhuset kunne han 
ikke stå for, hverken bygningen eller samlingerne. Han 
så i rustkammeret 41 spanske vægge, hvorpå der var op
hængt 300 geværer på hver. Over væggene var ophængt 
faner erobret fra svenskerne gennem de seneste krige. 
Geværerne var selvfølgelig ikke museumsgenstande, men 
en del af hærens udrustning.

I Den store nordiske Krig erobredes et stort antal tro
fæer, som i 1714 førtes til Tøjhuset i højtideligt optog 
gennem byen. Der var her ikke mindre end 45 faner fra 
svenske tropper i Holsten. Byttet fra Rügen måtte deles 
med prøjserne, men en del kom til København.

I begyndelsen af 1700-tallet vågnede interessen for 
museumsvæsenet for alvor. C. J. Thomsen, der havde haft 
travlt med oprettelsen af Det oldnordiske Museum, havde 
nu også øjnene åbne for gamle våben. Det var især hans 
fortjeneste, at Tøjhusmuseet blev oprettet i 1838. I 1852 
overførtes den gottorpske våbensamling fra Tøjhuset i 
Rendsborg til det københavnske. Man mærker her for al
vor de museale bestræbelser, for alt fra dette rustkammer 
var faktisk erobret allerede under Frederik 4.

Der er intet mærkeligt i, at opstillingen af museets 
genstande i de første mange år var præget af den tradi
tionelle opstilling, tingene havde haft, da Tøjhuset end
nu var magasin for armeen. Det hele så ud som om, det 
var lige til at gribe i farten. Mængden var unægtelig af
gørende i en krigssituation. Virkningen af de mange, ofte
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Tøjhusmuseet følger smukt med i udviklingen. Her er antiluftværnsskyts fra sidste verdenskrig og en række 
militærfly ophængt under Tøjhusets solide buer. Foto 1985. -  Hans Jørgen Ørslev.

Nu vises våben og materiel på en mere oplysende måde langs de lange gange i Tøjhuset. Her er det blank
våben, der nu udstilles i velbeskyttede montrer. Foto 1985. -  Hans Jørgen Ørslev.
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Omkring 1850 blev Tøjhushavnen tilkastet og antog hurtigt et meget forsømt udseende. Man vidste ikke 
rigtig, hvad man skulle stille op med den. Her ser man arealet mod Rigsarkivet. Foto ca. 1890. -  Det kgl. 
Bibliotek.

De dystre billeder på dette opslag viser Tøjhushavnen i dens værste forfaldsperiode omkring århundred
skiftet, da man overvejede at sløjfe hele anlægget. Her er Proviantgårdens sydlige ende langs den udtørrede 
havn. Foto ca. 1900. -  Det kgl. Bibliotek.
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Den Çerde bygning, der omkredsede den oprindelige Tøjhushavn var Christian 4.s Galejhus; senere an
vendt som flådens bageri. Det lå ud mod havnen og indsejlingen (se kort side 20). Her ses det fra den nyan
lagte Christians Brygge. Indsejlingen er allerede sløjfet. Foto ca. 1900. -  Det kgl. Bibliotek.

Christian 4. byggede solidt. Her er kælderen under det ovenfor viste Galejhus. Den eksisterer endnu delvis. 
Den indgår nemlig i det nuværende Kgl. Biblioteks kælderetage. Se planen på side 249. Foto 1906. -  Det 
kgl. Bibliotek.
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I 1861 foreslog arkitekt Johan Henrik Nebelong i 111. Tidende, at han burde have lov til at fjongse Christian 
4.S gamle gavl med trappetårnet mod Tøjhusgade lidt op og fa gavlen til at flugte med den ellers snorlige 
Tøjhusgade ved at forlænge Tøjhuset. Han foreslog denne maleriske røverborgsgavl. Da man allerede hav
de set, hvad han havde fået ud af den modsatte gavl (se side 267), fik han heldigvis ikke lov.

Otte år senere fremsatte arkitekt G. Broling et forslag i 111. Tidende til en bedre løsning: en neutral forbin
delsesbygning fra Rigsarkivets forlængelse fra 1784-85 (»Den zuberske tilbygning«, som ses til venstre) til 
Staldmestergården med indgang til det senere Tøjhusmuseum. Derved skjultes desværre den gamle gavl og 
tårnet, men forslaget var praktisk og diskret. -  111. Tidende 1884-85.
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ens våben, havde faktisk den museale funktion at fortæl
le, at der virkelig kunne blive brug for mængderne.

Først langt op i vort århundrede fik museet stillet hele 
bygningen til sin rådighed, hvorved man har faet mulig
hed for at indrette samlingerne efter moderne princip
per, der i højere grad end tidligere hylder mulighederne 
for at informere museumsgæsten om de enkelte genstan
de, deres funktion og historie.

For den herskende smag i 1800-tallets anden halvdel 
var Tøjhuset en alt for simpel bygning. Dets oprindelige 
udseende, hvor det var kalket og malet, som om det var 
bygget af stenkvadre, var for længst gået i glemmebogen. 
Det blev slået i hartkorn med Tøjhushavnens efterhån
den noget miserable bygninger. Enten kunne man rive 
dem alle ned, eller også kunne man vælge alternativet, at 
give dem et ædlere udseende.

Tøjhuset var trods alt så gammelt, at den første mulig
hed var uigennemførlig, men pynte på det kunne man 
da. Der var oven i købet udmærkede samtidige modeller 
for, hvordan en sådan bygning burde tage sig ud, og det 
var endda en dansk arkitekt, som havde sat standarden.

I Wien havde Theophilus Hansen skabt sig et navn. Han 
opførte i årene 1850 til 1856 et våbenmuseum, Arsenalmu
seet, i kejserens hovedstad. Om end Arsenalmuseet var 
opført i en fri byzantinsk stilart, kan det, aktuelt som det 
var på det tidspunkt, meget vel have inspireret Johan 
Henrik Nebelong til at foreslå Tøjhusets gavle pyntet op 
med rundbuede friser rundt omkring vinduerne, med 
rigsvåbenet i midten og de underste vinduer udstyret 
med renæssance-sprosseværk i sten, samt en pinakkel 
øverst oppe.

Tøjhusets simple, røde mursten fandt Nebelong heller 
ikke passende, i alle tilfælde ikke på gavlene, så de berap- 
pedes med et ret tykt lag grå sprutpuds. Mod Tøjhusga
de findes pudsen stadig væk ligesom de to brede rundbu
ede vinduer med sprosseværket i stueetagen.

Thorvald Jørgensen rensede gavlen, som vendte mod 
havnen, og han forenklede klokkeporten ved siden af.

Tøjhushavnens derangerede udseende efter opfyldnin
gen fristede ikke umiddelbart skønånderne. Der skulle 
god fantasi til at forestille sig et bibliotek på området, 
som var fyldt op med geværfabrikker, skydebane og for
faldne skure.

Andre placeringer afen ny bygning for Det kgl. Biblio
tek afprøvedes. Arkitekten, professor Hans J. Holm, fore
slog således at placere huset på Materialgårdens område 
ved Frederiksholms Kanal over for Christian 4.s Bryg-

T Ø JH U S K O M P L E K S E T
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Aldrig: Den lille tegning her 
er fra en anden plan af Holm 
om at placere det nye bibliotek 
på Materialgårdens område 
mellem Vester Voldgade og 
Frederiksholms Kanal. Denne 
sidste plan modarbejdedes ef
fektivt af bibliotekets daværen
de chef, Chr. W. Bruun, der 
fandt, at en placering ved siden 
af Kongens Bryghus var uac
ceptabel. Holm blev ved, indtil 
han sejrede med sit endelige 
projekt (se de følgende sider). -  
Planer i Kunstakademiets Bib
liotek.

hus. Heldigvis faldt planen ikke i bibliotekschefens 
smag, han havde ikke sans for bryghusets arkitektoniske 
kvaliteter og fandt naboskabet for simpelt. Sammenhæn
gen mellem kultur og øl var ikke så indlysende dengang 
som i vore dage.

Eftertiden bør være overbibliotekar Christian Bruun 
taknemlig, for det var takket være hans modstand, at 
man reddede et af vore mest indtagende arkitektoniske 
miljøer fra 1700-tallet, nemlig både Hestgardekasernen 
og Materialgården med dens historiske rum, hvor 
Kunstakademiets billedhuggerprofessorer havde virket i 
et århundrede.

Et forslag om at opføre biblioteksbygningen, hvor nu 
Rådhuset står, blev heller ikke til noget, og det er i alle 
tilfælde helt utænkeligt, at Hans J. Holm ville have mag
tet at opføre en bygning på nævnte sted af samme kvali
tet som Nyrops Rådhus.

Aldrig: I 1880erne fremkom 
mange forslag til et nyt »Konge
ligt Bibliotek«. I 25 år arbejde
de professor Hans J . Holm på 
opgaven. Grundplanen til ven
stre var hans første, men dette 
bibliotek skulle have ligget, 
hvor Nyrops Rådhus senere 
blev opført.
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Tegneren J. L. Ridter har i 1901 
vist Christian 4.s gamle Havne- 
og Tøjhuskompleks, da det var i 
stærkt forfald. Han viser her 
den ret tilfældige bebyggelse på 
den udtørrede krigshavns områ
de. Motivet er set fra Tøjhusga
de mod klokkeporten ved hav
nen, hvor Det kgl. Bibliotek fa 
år efter blev opført. Det er Tøj
huset til højre. Det var områ
dets sørgelige forfatning, der fik 
flere respektable arkitekter til at 
foreslå, at hele det gamle Tøj- 
hushavnkompleks skulle rase
res. -  Bymuseet.

Professor Hans J. Holms endeli
ge plan fra 1899 til det nuværen
de Kgl. Bibliotek for enden af 
den gamle Tøjhushavn.
Holms bygning er den lysegrå 
nederst på planen. Den mørke 
firkant er det gamle Galejhus, 
hvis hvælvinger indgik i Holms 
nye bygning. Til højre Proviant- 
gården, til venstre Tøjhuset og 
øverst Rigsarkivet og Rigsdags
gården. Med regulering af de 
mindre bygninger i midten blev 
det muligt at skabe Biblioteks
haven. -  Tegning efter Zacha- 
riae.
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Hans J . Holms approberede grundplan fra 1899 af stueetagen til Det kgl. Bibliotek med hovedindgang fra 
Bibliotekshaven. De to små gårde skulle have grønne anlæg, men det har de vist sig for små til. De ser ikke 
godt ud 75 år senere. -  Tegning på Det kgl. Bibliotek.

Her er et snit fra siden af Holms biblioteksbygning med den store kuppelsal i midten og den imponerende 
læsesal til venstre. -  Tegning fra Det kgl. Bibliotek.
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Professor Holm ledsagede sit forslag med to perspektivtegninger, der skulle give myndighederne et konkret 
indtryk af hans nye biblioteksbygning og dens omgivelser. Her er først en tegning af biblioteket og den 
planlagte have, set fra Rigsarkivet med de to store, bevarede bygninger, Proviantgård og Tøjhus på hver 
side. -  Gengivet efter Architekten 1907.

Således forestillede Holm sig, at hans nye biblioteksbygning ville komme til at tage sig ud, set fra Christi- 
ansgade ud mod havneløbet. Tegningen var faktisk så nær resultatet, at eftertiden kunne tage den for en 
akvarel af den færdige bygning. -  Fra Architekten 1907.

251



SLO T S H O L M E N

Hans J. Holms biblioteksbyg
ning stod færdig i 1906, efter 6 
års arbejde. Det var blevet hans 
livsværk, som have beslaglagt 
ham mere end nogen anden op
gave. Her er hovedindgangen 
fra Bibliotekshaven, der først 
stod færdiganlagt i 1920. Foto 
fra 1950. -  Det kgl. Bibliotek.

Det kongelige Bibliotek
Som omtalt under Kunstkammeret viste det sig hurtigt, 
at det ikke nyttede Det kgl. Bibliotek, at det som en gøge
unge skubbede de andre institutioner ud af det gamle 
hus langs Kavallergården. Kanonhallen i stueetagen, 
som biblioteket overtog i 1861, var mørk og skummel og 
ikke egnet til bøger, da den tillige var fugtig. Kun seks år 
efter slog overbibliotekaren Christian Bruun til lyd for, at 
man måtte have et nyt hus. Som det er sædvane i Dan
mark, slog ministeriet syv kors for sig.

Det skete netop samme år, man begyndte at sløjfe hav
nebassinet mellem Tøj- og Provianthusene, og kort tid 
efter var området omdannet til militært industriområde. 
Intet under at biblioteket var utilfreds med det larmende 
naboskab.

Bruun fortsatte ufortrødent sine bestræbelser på at fa 
et nyt hus; I 1877 lykkedes det ham at fa kultusminister 
Fischer med på tanken. Fischer, som var akademiker, sy
nes at have haft større forståelse for Bibliotekets proble
mer end forgængerne, så han nedsatte i 1879 en kommis
sion, der skulle finde ud af, hvad der burde gøres for bl. 
andet Det kgl. Bibliotek. Arkitekten Hans J. Holm fik til 
opgave at befatte sig med bibliotekets fremtidige bygnin
ger. Efter fem års forløb lykkedes det omsider kommis
sionen at afgive en betænkning.
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Den store, centrale kuppelsal med indgang til udlån og læsesal. Salen bliver næsten permanent anvendt til 
udstillinger af bøger og billeder. Foto fra 1950. -  Det kgl. Bibliotek.

Den fornemme ro i den byzan
tinske forhal, som Holm havde 
tilstræbt for 80 år siden, er for 
længst gået tabt. Pladsmangel 
har presset titel-kartotekerne ud 
i hver krog af rummet. Bænkene 
er væk. Nu sidder man på trap
pen. -  Foto H. J. Ørslev 1986.
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Næppe var den nye biblioteksbygning færdig i 1906, før overflytningen af de store bogskatte fra det nuvæ
rende Rigsarkivs bygning begyndte. Det foregik på tipvogne ad en interimistisk træbro tværs over den kom
mende haves areal. Foto 1906. -  Det kgl. Bibliotek.

Arbejdet med flytningen blev foretaget med militær assistance og stod på i flere måneder. Her sendes en 
vogn retur til Rigsarkivet. Foto 1906. -  Det kgl. Bibliotek.
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Tilsyneladende havde den første kommission kun be
fattet sig med de bygningsmæssige forhold, for der ned
sattes straks en ny, som skulle finde ud af, hvor bibliote
ket egentlig skulle opføres. Der havde været flere velmen
te forslag f.eks. pladsen, hvor Københavns Rådhus nu 
står, og tillige i Materialgården ved Frederiksholms Ka
nal. Enden på diskussionen blev, at den plads, som ville 
være gratis for staten, i 1887 blev valgt til biblioteket, og 
det var dér, hvor Holms bygning står i dag.

Endnu en kommission, den tredje, måtte i gang med 
overvejelser i 1892. De varede i tre år, men så udmønte
des det også i et lovforslag. For ikke at forhaste sig blev 
loven dog først gjort færdig i 1897, til gengæld var den af 
Hans J. Holm projekterede tværfløj strøget. Også den
gang var det en overordentlig langsommelig affære at fa 
statsinstitutioner til at flytte. Christian 9. havde et bræn
deoplag ved siden af Galejhuset; det er nok tvivlsomt, 
om han nogen sinde havde set det, men han blev person
lig fornærmet over at skulle afgive det, så sagen måtte 
ordnes med diplomati. Værre var næsten, at artilleri-ge
neralens pæretræ på biblioteksgrunden efter hans forlan
gende først skulle høstes. Ventetiden udnyttede den nye 
overbibliotekar H. 0. Lange til at overbevise kultusmini
steren om, at tværfløjen, som var udeladt, absolut måtte 
med i projektet. Således var pærerne dog godt for noget.

Den stakkels Hans J. Holm, som netop havde færdig
gjort et projekt med hovedindgang fra Christians Bryg
ge, måtte nu igen tilføje tværfløjen og vende bygningen, 
så den fik indgang i den modsatte side. Dette fik så til 
gengæld konsekvenser for det, der siden kom til at ske 
med arealet, hvor havnebassinet havde været.

Biblioteksbygningen opførtes 1902-06. Af et billede fra 
1906, da indflytningen var i fuld gang, ser man klart, at 
militæret kun veg området tomme for tomme. Værk
stedsbygningen ved den tidligere indsejlingskanal måtte 
rives ned for at gøre plads til nybygningen, men billedet 
fortæller, at man kun havde revet lige netop så meget 
ned, at der var plads til biblioteket.

I princippet projekterede Holm bygningen firfløjet 
med en tværfløj, som delte rummet mellem de fire fløje i 
to, så der fremkom to lysgårde. Fundamenterne var sæl
somme. De hvælvede rum under det forhenværende Ga
lejhus skulle indgå i bygningen og var derfor bestem
mende for udstrækningen imod det opfyldte bassin. Sel
ve det synlige af biblioteksbygningen anbragtes symme
trisk i åbningen mellem Proviant- og Tøjhusene. Lidt 
over halvdelen af bygningen sprang frem mod Chri-

D E T  KG L. B IB L IO T E K

HansJ. Holm (1835-1916). Ar
kitekt, som i mange år var Her
holdts nærmeste medarbejder, 
og som forfægtede de herholdt- 
ske idealer i sin egen senere, sto
re virksomhed både som prakti
serende arkitekt og som profes
sor på Kunstakademiet. Holms 
hovedværk blev Det kgl. Biblio
tek, hvis planlægning strakte sig 
over mange år fra 1879, til byg
geriet blev realiseret 1898-1906. 
Inden for dette værks rammer 
har Holm endvidere bidraget 
med Mineralogisk Museum på 
Nørrevold 1888-93 (bind 10). 
Den gamle Overformynderi-byg
ning fra 1893-94 ligger endnu på 
hjørnet af Stormgade og Vester 
Voldgade (bind 9). Fra hans 
yngre år 1875-77 stammer 
Bådsmandsstrædes Skole, 1933 
ombygget til Christianshavns 
Gymnasium (bind 7). Øster Fari- 
magsgades Skole opførtes i 1885 
(bind 10). Sammen med Ludvig 
Fenger deltog han 1872 i kon
kurrencen om Det kgl. Teater, 
som blev vundet og bygget af 
Dahlerup og Ove Petersen 
(bind 2).
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Læsesalen i Det kgl. Bibliotek er forblevet aldeles uforandret i de 80 år, den har eksisteret. Og den har be
varet netop den atmosfære af flittig forskning og ophøjet ro, som har gjort det store rum til en yndet ar
bejdsplads for flere generationer studenter og forskere. Foto 1949. -  Hassing.

Til venstre:
Endnu i 1906 lagde mange arkitekter megen vægt på 
at imponere med loftshøjde og kirkestore vinduer. 
Det var ikke pladsbesparende, men virker meget 
festligt. Her er udlånsafdelingen. Foto fra 1915. -  
Det kgl. Bibliotek.

Næste side:
Holms plan var storartet på papiret og festlig i sin 
endelige form, men i dag ville man næppe bygge et 
bibliotek på denne måde. Vi ser vindeltrappen, der 
forbinder 5 reoletager i Danske afdeling. Foto 1970. 
-  Det kgl. Bibliotek.
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Bøger, bøger og dokumenter 
overalt i de endeløse gange i Det 
kgl. Bibliotek og i Rigsarkivet. 
Bogsamlingen har sine aner fra 
Frederik 3.s tid og Rigsarkivet 
har dokumenter tilbage til mid
delalderen. Foto ca. 1950. -  Det 
kgl. Bibliotek.

stiansgade foran linien bestemt af de to gamle huses gav
le. Den halvdel af bygningen, som er nærmest Tøjhuset, 
hviler dels på resterne af værkstedsbygningen dels på 
den opfyldte indsejlingskanal.

Da både arkitekt Holm og kommissionens medlemmer 
havde foretaget adskillige rejser til nye biblioteksbygnin
ger i Europa, havde man sikkert forberedt et så moderne 
bibliotek som overhovedet muligt, uden at det derfor 
nødvendigvis var perfekt i funktionel forstand. Dengang 
huset byggedes, var det bestemt ikke nok, at sådan en 
bygning fungerede rent praktisk; den måtte tillige se ud, 
som det den var, ikke blot en bogsamling, nej, et lær
domssæde skulle det være. Bygningen måtte indgyde re
spekt ved hjælp af arkitekturen. Derfor er der højt til lof
tet på tankens slot, indgangen, trappen og vestibulen 
spænder forventningerne. De skuffes ikke, der er rigelig 
loftshøjde i læsesalen til selv den luftigste filosoferen. Ud
lånet har oprindelig været som en kirkesal at træde ind i 
med den overmægtigt høje, farvede rude som bagvæg. 
Midt i dette overdådige pladsfrådseri indrettedes mærk
værdigt nok et næsten mikroskopisk katalogværelse, som 
fra første færd viste sig at være utilstrækkeligt.

Hans J. Holm har ikke forsøgt at anslå nationale 
strenge i bygningens ydre. Han havde faktisk som arki-
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Som minde om den stolte Tøjhushavn ligger i dag 
kun Bibliotekshavens lille sø, omringet af et væld af 
skiftende blomster. På bænkene under træerne langs 
stierne trækker biblioteksgæster og forbipasserende 
frisk luft. Foto 1960. -  Det kgl. Bibliotek.

Til minde om Christian 4.s krigshavn sidder der i 
muren for enden af det gamle havneområde indmu
ret fortøjningsringe til 1600- og 1700-tallets skibe. 
Ringene er formentlig ægte nok, men deres placering 
er tilpasset ombygningen af murværket. Foto 1949. -  
Hassing.
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Bibliotekshaven blev anlagt efter planer af Thorvald Jørgensen omkring 1920, og må vel betragtes som en 
af de lykkeligste løsninger på fornyelsesproblemerne i den indre by. Her ses porten fra Rigsarkivgården ind 
til haven. Foto 1970. -  Det kgl. Bibliotek.

Et kik fra bibliotekstrappen ud over Bibliotekshaven ned mod Rigsarkivet med Christiansborg Slot i bag
grunden. Den lille sø, åkander, og rugende ænder skaber et velplaceret, men diskret minde om krigshavnen 
på samme sted, endelig sløjfet for over 100 år siden. Foto 1950. -  Det kgl. Bibliotek.
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De solrige og ___ en mod muren til Rigsarkivets gård. Det er Københavns
mest centralt ueiiggende park og en sikker turistattraktion hver sommer. Det er Tøjhuset, der ses i bag
grunden. Foto ca. 1920. -  Det kgl. Bibliotek.

Med stor veneration har man bevaret den 300 år gamle passage fra Rigsdagsgården til Christians Brygge 
(se side 232). Det er den græske taler og politiker Demosthenes (383-322 f.Kr.), der står ved porten. Afstøb
ning fra Vatikanet. Gave fra brygger Carl Jacobsen. Foto 1970. -  Det kgl. Bibliotek.
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Det mageløse bibliotek
Det kongelige Bibliotek fik sin 
lange, moderne facade mod 
Christians Brygge i 1960eme, 
men herfra er ingen adgang for 
publikum, som stadig må et 
smut gennem Bibliotekshaven 
for at komme ind til herlighe
derne. Dem er der mange af, så 
mange, at store dele slet ikke 
mere findes i huset. Det er Dan
marks nationalbibliotek, hertil 
afleveres alle danske publikatio
ner, for biblioteket tjener som 
landets bogmuseum. Det kgl. 
Bibliotek er vort hovedfagbibli
otek for humaniora og sam
fundsvidenskaberne. Dets mil
lioner afbind er på næsten alle 
tænkelige sprog, selv om hoved
vægten er på de europæiske. 
Foruden bøger og tidsskrifter 
rummer biblioteket en stor sam
ling af håndskrifter fra de ældste 
vi har til maskinskrevne manu
skripter af nutidens forfattere. 
Der er topografiske beskrivelser 
og personalhistorie, ikke mindst 
findes brevsamlinger fra forfat
tere og kunstnere.
Ikke blot det skrevne ord er hu
set hjemsted for, men også for 
omfattende samlinger af bille
der. Der er ældgamle landkort, 
fæstningstegninger, arkitektur
tegninger, en fin samling af dan
ske topografiske kobberstik og 
portrætstik. Postkort er der også 
samt fotografier. Blandt de sid
ste findes uhyre sjældne opta
gelser fra fotografiens barndom, 
samt en hundred-tusindtallig 
samling af fotografiske portræt
ter af familien Danmark både 
med pind i nakken og i al afslap
pethed.

tekt altid svært ved at finde en grimasse, som kunne pas
se. Stilarterne myldrede i hans hovede, og han valgte frit 
et par stykker, som han mente var passende til den stille
de opgave. Om det har foresvævet ham, at man -  den
gang skibene endnu kunne lægge til i havnebassinet -  
kaldte området for Venedig, er uvist, men flere af facader
nes detaljer er uomtvistelig venezianske. Det gælder de 
store vinduer, hvor en tynd søjle i midten giver hvile til 
to rundbuer, som i tur og orden bærer et cirkulært lille 
vindue. Dette renæssancemotiv har han sikkert hentet 
fra nogle af lagunestadens berømteste paladser. Det 
ejendommelige midtparti mod haven rummer også tyde
lige venezianske reminiscenser. De undersætsige tårne af 
rød tegl, som resten af bygningen, fortsætter opad med 
en lys sandstens-bekroning; et motiv, som blandt andet 
ses på Venezias mest berømte kampanile, den som står 
ved Markuskirken. Indgangspartiets opbygning af luk
kede sider, åben midte og de tæt sammentrængte, smalle 
vinduer over portens buer er aldeles veneziansk. Det er 
typisk for Hans J. Holm, at han ikke desto mindre har 
fået huset til at se aldeles uveneziansk ud.

Dette understreges af et akvarelleret perspektiv, som 
Holm har fremstillet for at anskueliggøre sine tanker for 
politikerne, der jo var hans bygherrer. Akvarellen, som 
må være gjort, før bygningens endelige udseende var 
fastlagt, dvs. omkring 1904-05, viser, at det er Holm, der 
har fremsat de første tanker om, hvordan haveanlægget 
foran biblioteket skulle være. Stort set er disse hovedlini
er i selve haven fulgt ved det endelige anlæg. De to kon
torbygninger, hvis underste etage stammer fra Christian 
5.s tid, er på akvarellen gjort symmetriske om aksen mel
lem Rigsarkivet og biblioteket, og de er forbundet med 
en mur med portgennemgang. Sådan blev det også til 
sidst, om end med enkelte ændringer.

I 1906 stod biblioteksbygningen færdig og i juni be
gyndte man overflytningen af ca. 1 million bind. Det fo
regik med militær præcision og hjælp. Fra Kunstkamme
rets 1. sal opførtes en træbro hen over det opfyldte ter
ræn. Den løb imellem bygninger og skure lige hen til det 
midterste vindue i det nye biblioteks facade. Elektrisk 
trukne skinnevogne transporterede ad skinnebroen de 
mange bøger fra deres gamle hjem til det nye. Det tog 
kun 35 dage at fuldføre operationen. Den 29. november 
1906 var alt på plads, og biblioteket kunne indvies i over
værelse af kongefamilien. Dagen efter -  man spildte ikke 
tiden -  åbnede Det kgl. Bibliotek atter for publikum.

Mens bøgerne havde kunnet invadere det nye hus på
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Da Det kgl. Biblioteks pladsmangel blev katastrofal i efterkrigsårene, tegnede arkitekt Preben Hansen den 
viste flade kassebygning, opført 1968-70, der kunne rumme en masse mindre kontorer. Det var en utak
nemlig opgave, for det måtte blive en udpræget nødløsning, der aldeles skjulte Holms arkitektur fra år
hundredskiftet. Foto ca. 1970. -  Politikens Arkiv.

Luftbillede af Det kgl. Bibliotek med Bibliotekshaven foran, omgivet af Tøjhus og Proviantgård på begge 
sider og Rigsarkivet for enden. Længere ud til højre og venstre ligger Centraladministrationens kontorer 
mod henholdsvis Slotsholmsgade og Frederiksholms Kanal. I baggrunden Christiansborg Slot. Luftfoto fra 
ca. 1950. -  Politikens Arkiv.
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Siden 1906 har Tøjhuset haft 
Det kgl. Bibliotek som nabo i 
stedet for det nedrevne Galej
hus. På dette billede fra 1960 er 
blomsterbedet fra side 267 for
svundet og Istedløven, der 
hjemførtes fra Tyskland i 1945, 
placeret her.
H.V. Bissens melankolske 
Istedløve blev modelleret og 
støbt 1859-60 til minde om den 
danske sejr i Treårskrigen 1848- 
51. Den blev opstillet på kirke
gården i Flensborg i 1862, men 
blev bortført af preusserne alle
rede i 1864, da den nye krig var 
tabt. Den førtes til Berlin, hvor 
den i 1872 opstilledes ved Mili
tærmuseet. Efter 2. verdenskrig 
hjemførtes den i 1945 til Køben
havn som en gave til Christian 
10. fra de amerikanske besættel
sestropper og blev opstillet mid
lertidigt foran Tøjhuset, som 
den ses her. Men den er aldrig 
kommet videre. Fot. 1960. — 
Bymuseet.

skinner, måtte bibliotekets brugere i en halv snes år 
kæmpe sig frem over en uhumsk fælled med geværfabrik
kens efterladenskaber og retirader. Først i 1916 kunne 
man gå i gang med at realisere planerne om et havean
læg på området. De fleste af militærets bygninger var 
omsider væk. Det blev havearkitekt Jens Peder Andersen, 
som skulle anlægge haven. Han var elev af Edvard Giæsel, 
den mest kendte af vore havearkitekter i begyndelsen af 
århundredet. Hans J. Holm døde i juli 1916 og fik såle
des kun indirekte indflydelse på anlægget gennem sine 
tidlige forslag, som Andersen loyalt lagde til grund for sit 
anlæg. Han arbejdede nu sammen med slotsarkitekten 
Thorvald Jørgensen. I stedet for som Holm havde foreslået 
at kappe lidt af enderne af de gamle militære kontorbyg
ninger mellem Rigsarkivet og haven, gjorde man mel
lemrummet mellem dem større, således at muren imel
lem dem fik tre portbuer i stedet for én. Centraliseringen 
af indgangen til haven og biblioteket havde allerede 
Holm talt for, idet han foreslog den gennembrydning af 
Rigsarkivets stueetage, som aksialt skulle forene Rigs
dagsgården med Det kgl. Bibliotek. Denne akse blev nu 
tilvejebragt, i midten af haven markeredes aksen af et 
stort bassin omkranset af roser. Thorvald Jørgensen, 
hvis indsats gik ud på at fordele rester fra det Christians
borg, han havde brudt med, opstillede fire søjlebaser i
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havens hjørner, som kunne bruges til det man kalder 
sammenplantninger.

I Bibliotekshaven sidder en ensom skikkelse på en pie
destal og ser over mod Proviantgården. Hvis man for
længer hans bliks retning hinsides de røde mure, vil det 
træffe et punkt af Privatbankens facade. Her omkring 
boede hans forlovede Regine Olsen i en af De seks søstre. 
Statuen på piedestalen forestiller ingen ringere end Søren 
Kierkegaard, der her er blevet foreviget i bronze af billed
huggeren Louis Hasselriis. Oprindelig udførtes den i 1879 
som statuette, hvoraf adskillige eksemplarer findes på 
museer. Først efter billedhuggerens død forstørredes den 
til statuen, som opstilledes i 1918.

På trods af det store nye hus, Det kgl. Bibliotek fik, va
rede det ikke længe, før det viste sig for lille. Sådan går 
det uvægerligt en institution, hvor indholdet kun kender 
én vej, nemlig ind. Selve huset havde kun to etager, men 
de dengang elskede og billige jernristgulve delte alle ma
gasinerne op i fem etager. Pladsmangelen var allerede i 
1924 så slem, at varmeværket blev fjernet for at give 
plads til avissamlingen. Det var dog først i 1966-68, at 
der blev gjort noget effektivt ved opførelsen af en fem-

Til venstre den indre Tøjhusport med klokken, som professor Nebelong havde pyntet på i 1862, den er i 
1921 bragt tilbage til en acceptabel form. Til højre den gamle, uordentlige gård langs Tøjhuset, der nu er 
blevet en værdig nabo til Bibliotekshaven. Fotos fra 1960erne. -  Det kgl. Bibliotek.
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Indsejlingen til Tøjhushavnen 
blev lukket allerede midt i 1800- 
tallet, og der opstod nu en hav
nefront bag Tøjhuset, Galej hu
set og Proviantgården, men den 
havde ingen forbindelse med 
byens centrum. Sukkerfabrik
kernes store bygning -  midt for 
gaden -  var opført omkring 
1860 helt ud til vandet. Så an
lagde man i 1868 den nye Chri- 
stiansgade ned til Børsen og før
te den i 1880 med en jernbane
bro over til Gammelholm. Det 
er denne nye trafikåre, der anes 
til venstre for Sukkerfabrikken 
»Phønix«. (Se i øvrigt side 305). 
-  Xylografi fra 111. Tidende 
1878-79.

etages kontorfløj, som dækker Holms facade mod Chri- 
stiansgade. Heller ikke det forslog, så man har siden 
måttet flytte store dele af samlingerne til forhenværende 
silde- og ostelagre samt Vestindisk Pakhus.

Hans J. Holm og hans konduktør Magdahl-Nielsen hav
de indrettet huset solidt og godt med rummelige publi
kumslokaler. Vestibulen, der skylder Karl den Stores 
slotskapel i Aachen sit imposante udseende, ser på det 
gamle billede fornem ud med den tomme ottekantede 
bænk i centrum. I dag ligner rummet en parkeringsplads 
for kartotekskasser af enhver tænkelig model. Ingen fat
ter mere, at rummet er ottekantet. I Før og Nu fra 1926 
berettes om den grufulde tid omkring 1790, da udlån kun 
var tilgængeligt på fem af ugens dage, og endda skulle 
bøgerne, som rekvireredes, bestilles dagen forud. Man 
forstår, at forholdene var ganske betydeligt bedre i 1926. 
I dag er det nøjagtig som i 1790.
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Uanset, at professor Nebelong i 1861 ikke var kommet igennem med sit forslag om at pynte Tøjhusfacaden 
i Tøjhusgade (se side 246), fik han lov til at give den modsatte fløj mod havnen den her viste ansigtsløft
ning, der gjorde Christian 4.s karakterfulde Tøjhus til en legetøj s bygning. Det fik Thorvald Jørgensen dog 
senere pillet ned igen. Foto fra 1880. -  Bymuseet.

I dette århundrde slettede man sporene af Nebelongs vandalisme og førte Tøjhusgavlen tilbage til den 
gamle, skarpe form. Et kolonihavebed med flagstang foran gavlen ødelagde i en årække billedet, men så 
kom Istedløven (se side 264). Foto 1940. -  Hassing.
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Christian 4.s gamle Bryghus 
har aner tilbage til 1615. Da op
førte kongen nemlig bryghusets 
fundament som Slotsholmens 
yderste skanse ved havneløbets 
sydlige ende. På dette tidspunkt 
eksisterede Frederiksholms Ka
nal ikke. Først senere i 1600-tal- 
let blev skansen ændret til bryg
hus, da havnens sydlige indsej
ling nu benyttedes af Rysen- 
steens Bastion (se bind 9). Men 
det opfyldte land »satte sig« ofte 
i starten, og kanalbolværkerne 
måtte derfor stadig udbedres. 
Her ses det gamle bryghus fra 
Frederiksholmssiden. Anonym 
tegning fra ca. 1770, umiddel
bart efter at bygningen var 
brændt. -  Efter foto på Det kgl. 
Bibliotek.

Christian 4.s Bryghus
Yderst mod havnen ved Frederiksholms Kanal står en 
mærkværdig klump af et hus. Dets vældige tagflader med 
temmelig nye røde tegl er på egenartet måde forskubbet i 
forhold til hinanden. Hvis ikke bygningen var så almin
delig kendt som Christian 4.s Bryghus, ville det være 
svært at give et kvalificeret gæt på bygningens oprindeli
ge anvendelse.

Man kan godt se, at huset er skævt i planen, men det 
er ikke muligt uden videre at afgøre, hvori skævheden 
består. Oprindelig havde man slet ikke tænkt sig et hus 
på dette sted, men et forsvarsværk. Før Frederiksholmen 
blev etableret, var kystlinien på Slotsholmssiden et svagt 
led i byens befæstning. I 1607 begynder Christian 4. der
for at bygge en skanse på det nuværende bryghus’ plads. 
Også længere inde imod byen, ikke langt fra den nuvæ
rende Marmorbro, opførtes en befæstning af denne linie. 
Der er ingen tvivl om, at bryghusets plan er afledt af en 
bastions form. De sværeste af ydermurene, som vender 
mod henholdsvis Frederiksholms Kanal og havneløbet, 
møder hinanden i en spids vinkel, som peger direkte mod
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Christian 4.s Bryghus nedbrændte 1767. En anonym kunstner har foreviget situationen og evident anvendt 
det forrige billede som forlæg for sin brandreportage. Men begge billeder må være tegnet efter branden (se 
forklaringen nedenfor). -  Det kgl. Bibliotek.

Det eneste pålidelige billede af Kongens Bryghus i 1700-tallet er denne tegning, som billedhuggeren Johan
nes Wiedewelt tegnede fra vinduet i sin bolig på den anden side af Frederiksholms Kanal, dagen efter bran
den i 1767. Og tegningen viser, at bryghuset dengang -  som i dag -  kun var en toetages bygning (se side 
271). De to foregående tegninger må være lavet efter branden afen kunstner med svigtende hukommelse. -  
Kunstakademiets Bibliotek.
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Også en velrenommeret kunst
ner som J.P. Lund har tegnet 
det brændte Kongens Bryghus 
umiddelbart efter branden, og 
enten har han kopieret de alle
rede viste kunstnere, eller de 
ham. For skønt den fine tegning 
ser meget bestikkende ud, viser 
den også en etage mere i bryg
huset, end det havde haft før 
branden, og i øvrigt også end 
det fik ved genopførelsen. På 
den anden side af kanalen står 
»Gamle Kongens Bryghus«, 
som nu skulle afløse Christian 
4.S Bryghus. Opførelsesåret var 
1772, og tegningen må være la
vet før 1794, for det første Chri
stiansborgs slotstårn ses i bag
grunden. -  Bymuseet.

syd. Mod nord er murene væsentlig svagere, og de støder 
sammen i tre indadgående vinkler og to hjørner, der er 
ingen tvivl om ligheden med den del af en bastion, som 
vender ind mod fæstningen.

Skansen var opført efter mønster af en ældre italiensk 
bastionsform. Den har haft samme højde som bygnin
gens stueetage, der nok også dengang var helt overhvæl
vet som nu. Der lå et svovlhus oven på den sydvestlige 
del af skansen. En halv snes år senere, i 1616-18, ombyg
gedes skansen til et bryghus. Dette så ikke ganske ud 
som i dag, idet alle dets gavle har været lodrette, hvilket 
ses af den ældst kendte afbildning fra 1628.

Da huset er brændt to gange, først i 1632 siden i 1767, 
er det vanskeligt at bedømme dets udvikling. Resens kort 
fra 1674 viser imidlertid bygningen med afvalmede gav
le, som det er rimeligt at antage, den har faet efter den 
første brand. Ejendommeligt nok er det meget vanskeligt 
at danne sig et indtryk af bryghusets udseende omkring 
den anden brand. På tre billeder, som ses her, er det 
uomtvisteligt, at huset, hvis billederne var korrekte,
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Christian 4.s Bryghus står såle
des endnu i dag, men størstede
len af den prægtige bygning er 
altså ikke så gammel, som man 
skulle tro, og den anvendes fort
sat kun som lagerplads. Foto
grafi, der viser bygningen ved 
siden afen vognremise fra 1800- 
tallet. Foto 1949. -  Hassing.

Ved genopførelsen af det 
brændte bryghus i 1767 blev der 
anvendt tømmer af usvækket 
kvalitet. Her er den stadig eksi
sterende solide hovedtrappe i 
bygningen. Foto ca. 1960. -  By
museet.
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Maleren Martinus Rørbye 
holdt meget af motiver fra hav
neområdet. Her har han i 
1840rne tegnet en arbejdsplads 
foran Tøjhuset ved siden af 
Christian 4.s Bryghus, mens der 
i dette område endnu herskede 
en malerisk tilfældighed. Man 
ser over mod Galej huset og ned 
langs Tøjhuset med tårnet i ne
derste hjørne. På dette tids
punkt var man ved at lukke ind
sejlingen til den gamle Tøjhus
havn for at skabe begyndelsen 
til Christians Brygge. -  Efter 
foto på Bymuseet.

skulle have været en etage højere, end det er nu. Brand
billedet er klart kopieret efter billedet overfor, men for
mentlig er de begge lige forkerte. Billedet side 270 er 
næppe som tidligere hævdet fra ca. 1750, men væsentlig 
senere, muligvis endda fra efter branden. Sammenligner 
man det med side 269 nederst, er det klart, at et af bille
derne har uret.

Da billedet af det ruinerede hus er tegnet morgenen ef
ter branden af Johannes Wiedewelt, som kunne sidde i sit 
vindue i Materialgården lige på den anden side kanalen, 
må det tillægges stor sandhedsværdi. Hvis vi lægger tag 
på den afbildede ruin, far vi præcis det hus, vi ser i dag, 
et toetages hus med stort tag.

De øvrige fremstillinger er præget af en romantisk op
fattelse, som slet ikke stemmer med den datering, man 
traditionelt har givet dem. Det lille hus til venstre for 
bryghuset på Wiedewelts tegning ser ud til at have været 
en pæn, anstændig bygning med gavlkvist mod kanalen. 
Det sprang lidt frem foran bryghusets facadelinie, hvil
ket bekræftes af samtidige kort. Trukket tilbage, ses til

272



C H R IS T IA N  4.s BR Y G H U S

venstre for dette hus en port med trekantet afdækning, 
pæn og velholdt, ubeskadiget af branden.

Ser man på billedet side 268, opdager man, at de sam
me elementer er opfattet som den skinbarlige ruinro
mantik, ingen pæn trekant over porten, derimod en let 
ruineret bue, hvorpå der gror buske og ukrudt. Huset 
ved siden af er opfattet som en bygning med skydeskår, 
der ligeledes er bevokset. Billedet på side 269 er simpelt 
hen det samme motiv set fra den anden side. Kun Wie- 
dewelts tegning gengiver sandheden, de tre andre må 
være fantasifulde fremstillinger af, hvordan man har tro
et bryghuset så ud, og de må alle være gjort efter bran
den.

Den lille gavlkvist til højre på bryghuset kan ikke finde 
plads på den bygning, Wiedewelt gengiver, gesimsen er 
ubrudt, der hvor kvisten skulle have været, og de tre vin
duer under den er der ikke spor af. Når kvisten findes på 
bygningen af i dag, må det anses for at være en falsk re
konstruktion foretaget på grundlag af de tre utilforladeli
ge tegninger.

Efter den sidste brand ophørte enhver bryggerivirk
somhed, og bygningen har siden tjent som magasinhus; i 
vore dage for Tøjhusmuseet.

Martinus Rørbye har i 1840rne 
også malet denne akvarel fra det 
yderste hjørne af Slotsholmen. 
Han har stået på en lagerplads 
mellem det gamle Kongens 
Bryghus og havneløbet med 
indsejlingen til Frederiksholms 
Kanal på sin højre hånd og med 
Kongens Bryghus for enden af 
Frederiksholm på den anden 
side af kanalen. I midten af bil
ledet ses den gamle Langebro 
med sin vippeåbning. Vognpor
tene til venstre -  i dag garager-  
er opført 1820-40. -  Efter foto 
på Det kgl. Bibliotek.
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Thomas Havning (1891- 
1976). Arkitekt og kgl. bygning
sinspektør, som gennem sin 
mødrene familie var nært til
knyttet kredsen omkring Martin 
Nyrop og den danske hånd
værkstradition. 1933 udvidede 
han Christianshavns Gymnasium i 
Prinsessegade med to nye fløje 
(bind 7). 1938-40 opførte han 
dele afden trefløjede Ministerial- 
bygning ved Frederiksholms Kanal 
med skyldig hensyntagen til na
boerne, Staldmestergåden og 
Christian 4.s Bryghus. Endelig 
byggede han sammen med Eske 
Kristensen 1962-67 Boligministe
riets store kompleks, populært kal
det »Tjæreborg«, Slotsholmsga
de 12 (begge dette bind). I kon
kurrencen om Frederiksholms 
fornyelse vil man også møde 
ham i bind 2.

Langs Frederiksholms Kanal
Den for alle anlæggene på Slotsholmen afgørende linie i 
byplanen fra Prinsens Bro til Den røde Bygning antyde
des allerede under Christian 4. med Proviant- og Tøjhu
senes gavle. Frederik 3. understregede dens betydning 
med opførelsen af Kunstkammeret, Christian 5. fastlag
de den anden side af gadelinien ved hjælp af sit senere 
nedrevne Ridehus, og Frederik 4. cementerede linien 
som urokkelig ved at fylde hullet mellem Tøjhuset og 
Prinsens Bro med Staldmestergårdens lange sidefløj i 
den ene ende og Gehejmearkivet og Kollegiebygningen i 
den anden. Endelig respekterede Christian 6. forløbet 
ved at rette hele sit store slotskompleks ind efter det.

Der, hvor Staldmestergården blev opført, havde der alle
rede længe været bygninger, som anvendtes af staldeta
ten. Stort set havde det været bindingsværkshuse, om 
hvis udseende vi kun er mådeligt underrettet gennem 
Resens kort.

I 1703 bestemte Frederik 4. sig for at opføre en stor, 
regelmæssig bygning for staldetaten. I en tid som vor, 
hvor hestekræfter er noget, man let kan have mere end 
hundrede af under bilens motorhjelm, og hvor hesten 
som transportmiddel er reduceret til en weekend-fornøj
else, er det svært at forestille sig den overvældende be
tydning, staldetaten havde i 1700-tallet. Derfor er det 
forbavsende at se en bygning af Staldmestergårdens om
fang, der alene tjente til at administrere hoffets trans
portbehov.

Der har hersket megen uenighed om hvilke arkitekter, 
der byggede hvad på Frederik 4.s tid, ikke mindst i de 
første år af hans regering. At Wilhelm Friederich von Platen 
var arkitekt for Staldmestergården er dog givet. Han var 
blevet udnævnt til generalbygmester efter sin hjemkomst 
fra den studierejse, han blev sendt ud på omkring 1700.

Generelt har den romerske barokarkitektur kun sat 
svage spor i København. Langt den kraftigste påvirk
ning modtog vor barokarkitektur fra Nederlandene. 
Staldmestergården er, efter at Generalkommissariatets 
bygning på Gammelholm brændte i 1795, det eneste eks
empel på gennemført, romersk inspiration i København. 
Bygningen opførtes i årene 1703-05. Den er trefløjet med 
hovedfløjen vendende ud mod Frederiksholms Kanal, 
den har en ganske kort sidefløj mod øst og den meget 
lange fløj langs Tøjhusgade. Foruden kælder er der kun 
to etager, det hele er dækket af et smukt valmtag, som 
ikke misprydes af kviste.
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I Staldmestergårdens facader er der anvendt meget 
diskrete virkemidler. Murfladerne kommer rigtig til de
res ret, ikke mindst set som modsætning til Kancellibyg
ningen. Hjørnerne er styrket med kvadermurede lisener, 
vandrette båndgesimser holder vinduerne på plads, og 
nogle få lisener deler facaderne lodret med megen diskre
tion. Selv om huset ikke er højt, virker det monumentalt, 
fordi det lejrer sig bredt og roligt med barokkens tyngde. 
Den fuldstændigt jævne fordeling af vinduerne fortæller, 
at bygningen rummer mange værelser af ens størrelse, 
hvilket er ensbetydende med, at det enten kan være et 
hospital, en kaserne, et kloster eller -  som her -  en admi
nistrationsbygning.

Til syvende og sidst er det dog vinduerne, dørene og 
hovedporten, der rigtig sætter huset i forbindelse med ro
merbarokken. For det første er det særdeles fint forarbej
det kalksten fra Stevns, for det andet vil man ikke have 
vanskeligheder med at finde de romerske forbilleder i 
senbarok arkitektur omkring Borromini. Dørene, der er 
kombinerede med vinduer og hovedportens i Danmark 
helt egenartede form, afslører oprindelsen.

Von Platen var ansvarlig for opførelsen, men han fik 
hjælp til udformningen af detaljerne af en polskfødt arki-

Langs Frederiksholms Kanals nedre ende på slotssiden i retning af havnen har man i vore dage klemt en 
moderne administrationsbygning ind mellem Christian 4.s Bryghus og Staldmestergården (se planen side 
278). Det er denne bygning man ser. Foto 1950. -  Hassing.
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Wilh. Friederich von Platen
(1667-1732). Arkitekt og hofem- 
bedsmand, hvis titler som gene
ralbygmester, hofmarskal og ge
neralpostmester anvendtes 
vekslende. Da der ikke er efter
ladt tegninger fra hans hånd til 
københavnske bygninger, er det 
vanskeligt at se, hvilke af en 
lang række bygninger fra samti
den som kan tillægges ham, og 
hvilke kollegaernej. C. Ernst, 
Christoph, Marselis, Ernst 
Brandenburger og Domenico 
Pelli har bygget. Under alle om
stændigheder havde von Platen 
i kraft af sine embeder og ind
sigt i samtidig europæisk arki
tektur medansvar for, hvad der 
byggedes i perioden, såvel som 
for barokstilens øgede indpas i 
dansk arkitektur. Med ret stor 
sikkerhed kan den nu forsvund
ne Generalkommissariatsbygning i 
nuværende Holmens Kanal fra 
1706 tilskrives von Platen. Byg
ningen brændte som den første 
ved Københavns brand 1795 
(bind 2). Staldmestergården, Fre- 
deriksholm Kanal 21 fra 1703- 
05 er sikkert også bygget af 
ham, selv om Marselis har teg
net facadens detaljer (se til hej
re). Garnisons Kirke på Sankt 
Annæ Plads opførtes 1704-06 
med Pelli som entreprenør. 
Ludvig Knudsen satte spir på 
kirken i 1886 (bind 6).

tekt ved navn Christoph Marselis, som han havde mødt i 
Rom. Marselis har efterladt sig en del tegninger, deri
blandt netop blade, der viser de fornemme detaljer af 
Staldmestergården.

Det ret store område mellem Tøjhuset, Staldmester
gården og Christian 4.s Bryghus er i tidens løb blevet 
fyldt op med en skønsom blanding af store og små huse. 
Bag Staldmestergården ligger en relativt ny bygning fra 
1909-10, nemlig Slotsholmens varmecentral, et fjernvarme
værk, der forsyner Centraladministrationen og Christi
ansborgs bygninger med varme. Det er lykkedes arkitek
ten Andreas Clemmensen på en gang at gemme huset di
skret blandt de gamle bygninger og skabe et stærkt hus 
med halvcirkelen som hovedmotiv. Kun skorstenen ses 
udefra. Nærmere bryghuset er i to tempi opført en tre
fløjet kontorbygning i grågule sten, som fylder godt op 
på området. Fløjen nærmest Staldmestergården opførtes 
af Thorvald Jørgensen i 1931, udvidelsen besørgedes af 
Thomas Havning i 1940. Det er også her tydeligt, at ar
kitekterne har søgt ikke at råbe højt, men med omhu har 
søgt at tilpasse sig omgivelsernes arkitektur, ikke mindst 
Staldmestergårdens.

11914 opførtes spredt omkring nogle barakker til Cen
traladministrationen. De skulle kun stå i fem år, men de 
står der endnu.

I den strenge barok, som i så høj 
grad præger von Platens for
nemme Staldmestergård, udgør 
hovedporten et fint stykke arki
tektur, der byder på en raffine
ret afbrydelse i den rolige mur
flade. -  Tegning af Christoph 
Marselis på Kunstakademiets 
Bibliotek.
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Den imposante bygning på hjørnet af Tøjhusgade og Frederiksholms Kanal er Staldmestergården, der lig
ger med sin 15 fag brede facade ud mod kanalen. Den blev opført i 1703-06 af Wilh. Fr. von Platen som bo
lig for kongens hcgtbetroede chef for hele staldetaten og dens hundreder af heste og talløse vogne på det 
dengang endnu eksisterende Københavns Slot. Foto 1950. -  Hassing.

Staldmestergården har naturligvis i 1700-tallet haft en dejlig have bag den tofløjede bygning, men siden er 
området blevet bedre udnyttet, og sådan ser haven ud i nyere tid. Foto 1949. -  Hassing.
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Panorama af Centraladministrationens område med Det kgl. 
Bibliotek i centrum. Tegning af P. Haagen Jørgensen i Politi
ken 1941 før sløjfningen af Christiansgade. Signaturen henvi
ser til:
1. Hovedindgang til Den røde Bygning -  2.-3.-4. Indgang fra 
Slotsholmsgade nr. 4. 5. Indenrigsministeriets sal. 6. Kommu
nikationsbygningen i nr. 6. 7. Sidefløjen i Anna Sophie Revent- 
lows Gård. 8. Anna Sophie Reventlows Gård i nr. 8. 9i Tilhø
rende have.

10.-11.-12. Det württembergske Palæ. 13.-14. De store gårde (tidligere nævnt). 15. Sidefløjen. 16. Den 
schackske Gård i nr. 12 med nyere tilbygning fra 1870, da Christiansgade blev brudt igennem, hvorved 
Den grønbeckske Gård gik tabt. 17. 1800-tals etagehus, nedrevet, da Tjæreborg opførtes og Christiansgade 
sløjfedes. 18. Børsen med Børssalen. 19. Det kgl. Bibliotek. 20. Det kgl. Biblioteks læsesal. 21. Danske Sal.

22. Bibliotekshaven. 23. Geodætisk Institut. 24.-25.-26. Tøjhusmuseet. 27. Rigsarkivet. 28. Rigsarkivets læ
sesal. 29. Løngang til slottet. 30. Staldmestergården. 31, Frederiksholms Kanal. 33. Varmecentral. 34. Mo
derne ministerialbygning. 35. Garager. 36. Christian 4.s Bryghus. 37. Hofteatrets tilskuerrum. 38. Hof
teatrets scene.
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Det var Frederik 4. selv, der fo
reslog at lave den store fronton 
på »Den røde Bygning«, da den 
opførtes på hjørnet af Slotshol
men og Slotsholmsgade 1715- 
20. Kongen forlangte sin egen 
buste og rigsvåbenet omgivet 
med »krigens og fredens attri
butter«. Bygningens opførelse 
fandt jo sted under Den store 
nordiske Krig. Desværre er 
krigssymbolet altid mere deko
rativt end fredens; derfor er ka
noner og kugler, hellebarder og 
faner i overtal, men i de yderste 
hjørner anes enkelte symboler 
på handel og søfart. Tegning af 
J. C. Sturmberg ca. 1720. -  
Rigsarkivet.

Slotsholmsgade
Engang i 1500-tallets anden halvdel var der på Slotshol
men foran slottet blevet opført en Kancellibygning, som 
blandt andet rummede kontorer for Centraladministrati
onen. I op mod 150 år opførtes ingen nybygninger for 
den civile administration. Visse dele af den kunne vel 
indrømmes en smule plads på slottet, men det forslog 
kun lidt. Den værste pladsmangel forsøgtes afhjulpet ved 
1707-10 at opføre en arkivbygning, som ikke lå langt fra 
Højbro. Der findes ingen oplysninger om husets udseen
de udover, at det var i grundmur og pudset gråt. Det 
kom kun til at fungere til 1721 og blev revet ned 1736.

Når arkivbygningen ikke fik længere funktionstid, 
skyldtes det, at Frederik 4. allerede fa år efter dens opfø
relse bestemte sig for at bygge en ny Kancellibygning på 
den anden side af slottet, hvorfor det blev anset for mest 
praktisk at opføre en bygning til arkiverne i direkte til
knytning til Kancelliet.

Først måtte fire ejendomme mellem Slotspladsen, Pro
vianthuset og løngangen opkøbes. På den ene stod det 
gamle Boldhus, senere rentemester Henrik Müllers ejen
dom. Det var i 1714, og man begyndte snart at nedrive 
de bygninger, som stod på grundene. Beliggenheden for 
en regeringsbygning var ideel, lige ved løngangen fra 
slottet, så at kun fa skridt fremtidigt skilte majestæten fra 
hans regering.

Arkitekten J. C. Ernst blev betroet at projektere den 
nye Kancellibygning. Det er i øvrigt en af de fa bygninger 
fra den tid, vi har bevaret et projekt til i et sæt store teg
ninger, som findes i Rigsarkivet. Ganske vist blev tegnin
gerne ikke fulgt helt nøje, men de giver et godt begreb 
om intentionerne med denne kongerigets ældste kontor
bygning. Huset blev i øvrigt opført under ét med Gehej-
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mearkivets bygning, der kom til at forbinde det med 
Kunstkammeret. De nedrevne huse havde haft deres 
gavle noget nærmere slottet end det nye hus, hvis korte 
facade kom til at flugte med Kunstkammeret og de øvri
ge bygninger i linien mod Prinsens Bro. Hermed var en 
byplanmæssig intention fra Frederik 3.s dage fuldført.

Netop af denne årsag kunne huset ikke blive regulært, 
men måtte have en stump vinkel på hjørnet ved Slots
pladsen. Bygningen fik tre fløje, to temmelig dybe mod 
Slotspladsen og Slotsholmsgade og en ret smal vinkelret 
på gadefløjen, som byggedes helt op imod Provianthuset.

I lighed med Gehejmearkivets bygning udførtes Kan
cellibygningen med hvælvinger i kælder og stueetage. 
Der skulle være brandsikkert for kollegiernes arkiver. 
Første sal, som var den kongen stundom ville færdes i, fik 
flade lofter, ligeså anden sal, der var en mezzanin.

Kancellibygningen har haft adskillige navne, for eks
empel også Kollegiebygningen samt måske mest alminde
ligt i demokratisk tid, Den røde Bygning. Det sidste medde
ler, at huset adskiller sig afgørende fra de tilstødende 
bygningers grå facader.

Den lange hovedfacade mod Slotsholmsgade er delt i 
tre, et fremspringende midtparti og to ens sidepartier. 
Midtrisalitten krones af en stor halvcirkelformet fronton 
med skulpturel udsmykning af J. C. Sturmberg. Frederik 
4.s buste omgives af en strålekrans af krigeriske attribut
ter: faner, fasces, lanser og kanoner, men dog også af en 
fredelig merkurstav, en årvågen trone og forsvarligt em
ballerede kolonialvarer. Selv om det er hovedfacaden,

Kancellibygningen eller »Den 
røde Bygning« blev opført med 
generalbygmesterJ.C. Ernst 
som arkitekt. Kongen havde 
ment, at Enevældens admini
strative kontorforhold var for 
ringe, og da man havde opgivet 
»Det nye Slot«, hvor admini
strationen skulle have haft til 
huse i stueetagen, blev tanken 
om en stor, rummelig Kancelli
bygning for alvor aktuel. Byg
ningen erstattede rentemester 
Henrik Müllers »meget kosteli
ge, murede hus med skjønne ge
makker«, som var opført 1647- 
48, og yderligere Christian 4.s 
smukke Boldhus, som ses på bil
ledet side 24 .1 den første halve 
snes år var »Den røde Bygning« 
nabo til Københavns Slot. Sene
re er den blevet nabo til tre ud
gaver af Christiansborg Slot. 
Udsnit af kobberstik fra om
kring 1730. -  Det kgl. Bibliotek.
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Rach & Eegbergs maleri fra 
1749 af »Den røde Bygning« er 
ikke det vigtigste i billedet. Det 
er derimod den lave mur ved si
den af. Her havde dronning 
Charlotte Amalie ejet en ned- 
brændt gård, hvis grund nu til
hørte Anna Sophie Reventlow, 
der anvendte den i 1700-tallets 
midte som den her viste bryg
gersgård med en mur imod ga
den. Her opførte C. F. Hars- 
dorff- for at udnytte pladsen -  
Slotsholmsgade nr. 6, den nu
værende lille, neutrale bygning, 
der forbandt to af de vigtigste 
led i gaden. Men nr. 6 er aldrig 
kommet til at hedde andet end 
Kommunikationsbygningen. -  
Nationalmuseet.

Tegningen ovenfor, der er hentet fra Zachariaes Før og Nu, viser fra 
højre Den røde Bygning og derefter fire gårde og palæer, der oprinde
lig var privatejede, men som i løbet af 1700-1800-tallet blev overtaget 
af Centraladministrationen. Og stadig til højre ses Kommunikations
bygningen i nr. 6, Anna Sophie Reventlows Gård i nr. 8, Det würt-

benyttes indgangen fra denne side vist ikke mere, det gør 
derimod døren midt i fløjen mod Slotspladsen, hvis tre- 
kantfronton prydes af det kronede navnechifler og to små 
englebørn.

Vinduerne sidder tæt i Kancellibygningen. Sådan 
havde Ernst lært det af Lambert van Haven. Der er pyn
telige sandstensindfatninger omkring og vekslende for- 
dakninger over vinduerne. Sådan var det ikke på de før
ste tegninger, da vinduerne blot indrammedes af murede 
omramninger, let fremspringende, sådan som de stadig 
kan ses på gårdsiden. Ændringen skete allerede i 1718,
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tembergske Palæ i nr. 10 og endelig Det schackske Palæ i nr. 12, der 
efter megen mishandling omsider blev nedrevet i 1960erne og erstat
tet med den nordligste del af den nyopførte ministerialbygning »Tjæ
reborg«. Tegning fra Zachariaes Før og Nu.

så det ser ud til, at Frederik 4. har fortrudt sin påholden
hed i tide.

De hvælvede rum i kælder og nederste etage skulle 
rumme arkiver fra Danske og Tyske Kancelli, Krigskan
celliet og Rentekammeret. Første sal var den fineste. 
Hertil var adgang ad løngangen fra slottet, så kongen 
kunne gå direkte over i Gehejmerådets fire lokaler, hvor
af det ene mod Slotspladsen var reserveret ham selv. Dis
se fire rum er i fløjen mod Slotspladsen. Den øvrige del af 
etagen var delt af en midtkorridor i fløjen mod Slots
holmsgade, således at der var kontorer på begge sider af

Nedenfor:
Tegning fra 1836 af den let skrå
nende smalle gade, der dengang 
gik under betegnelsen »Ved 
Børsgraven«. Kunstneren har 
stået mellem Kurantbanken ved 
Børsen og »Den røde Bygning« 
ved hjørnet af Slotspladsen. Det 
er Det württembergske Palæ til 
højre i nr. 10, der dominerer bil
ledet; ved siden af ses nr. 8, 
Anna Sophie Reventlows Gård, 
før den blev ombygget (se oven
for). Tegning afC.F. Christen
sen. -  Bymuseet.
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De gamle stuklofter med lofts- 
malerier er næsten altid den del 
af 1700-tals rum, der har størst 
chance for at overleve. Det gæl
der også loftet i Rentekamme
rets kollegiesal i »Den røde Byg
ning«. Her har Hendrik Krock 
malet en allegori over »Guds 
Forsyn«. Det store rum med 
vinduer til begge sider blev i ny
ere tid til Indenrigsministeriets 
sal. Der er flere af den slags rum 
i bygningen, bl.a. det tidligere 
særlig smukt udstyrede Gehej- 
meconsiliums konferenceværel
se. Fot. Elfelt 1927. -  Hassing.

korridoren. Det lyder ikke særlig mærkværdigt i vore 
øren, men Kancellibygningen var faktisk den første mo
derne kontorbygning i Danmark, og midtkorridorsyste- 
met har været brugt lige siden.

Danske og Tyske Kancelli delte rummene omkring 
førstesalens midtkorridor. Sidefløjen var tildelt Rente
kammeret, der som den største institution tillige rådede 
over hele andensalen.

Naturligvis måtte denne nye regeringsbygning udsty
res på passende værdig måde i det indre. Ni af gemak
kerne indrettedes med al den pragt, man var i stand til at 
frembringe. Ingen af disse rum er fuldstændigt bevaret. 
Først og fremmest er det gået ud over væggenes udsmyk
ning med paneler og tapeter. Derfor er det næsten kun 
lofterne, som nu repræsenterer det prægtige. Billedhug
geren J. C. Sturmberg og stukkatøren Antoni Auzoni frem
bragte de tunge gipslofter, hvor myriader af putti, små 
englebørn, skabte rammen om de allegoriske billeder, 
som skulle være lofternes egentlige indhold. Fem af disse 
malerier findes stadig i bygningen. De fire udført af Hen
drik Krock det femte af Benoît Coffre. Ingen af dem var sto
re malere, men et dekorativt talent kan de ikke fraskri
ves.

I de følgende 200 år opførte staten ingen ny admini-
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Loftet i departementchefens værelse i Den røde Bygning. Det er Hendrik Krocks maleri af Retfærdigheden 
og Freden, der mødes. -  Bymuseet.

Da Slotsholmsgade i 1870erne var blevet en trafikåre, kom der først en hesteomnibus, og en tid blev linie 5 
forbindelsen med Christianshavn. Fot. 1925. -  Bymuseet.
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Anna Sophie Reventlows Gård i 
nr. 8, som ligger til højre for Det 
württembergske Palæ i Slots
holmsgade 10, ser mere beske
dent ud udefra. Gården blev op
ført 1696 af den islandske køb
mand Knud Petersen Storm. 
Her havde tidligere stået en for
nem adelsbolig, som var ned- 
brændt 1689. Storms Gård var 
på 12 fag i to etager. Den blev i 
1709 købt af Frederik 4., som 
havde sin maitresse, frøken 
Charlotte Helene Schindel, bo
ende her fra 1709-12. Så faldt 
damen i unåde og måtte vige 
pladsen for Anna Sophie Re- 
ventlow, der boede her i 9 år, 
indtil hun ægtede kongen i 
1721. 1780 forhøjedes bygnin
gen med en etage, og den lille 
såkaldte Kommunikationsbyg
ning- Slotsholmsgade nr. 6 -  
blev opført. Derved forbandt 
man »Den røde Bygning« med 
Anna Sophie Reventlows Gård, 
som i dag rummer en række mi
nisterier. Foto ca. 1940. -  Natio
nalmuseet.

strationsbygning for den centrale forvaltning. I stedet åd 
man sig stille og roligt ind på de private bygninger på 
Slotsholmen. Denne statslige beskedenhed må dog ikke 
overvurderes, for på Christiansborg Slot -  det første så
vel som det andet og tredje -  stilledes ikke så få rum til 
rådighed for såvel administration som folkestyre.

Frederik 4. var blevet stærkt begejstret for italiensk 
barokmaleri på sine to rejser til Italien henholdsvis i 
1692-93 og 1708-09. Han besluttede at ville overføre den 
såkaldt »store stil« til Danmark, hvilket han selvfølgelig 
kunne have hånd i hanke med i de talrige bygninger, han 
selv lod opføre; f.eks. Frederiksberg Slot, Fredensborg og 
Kancellibygningen samt en del andre huse på Slotshol
men.

I flensborgeren Hendrik Krock fandt kong Frederik den 
maler, han kunne bruge til at virkeliggøre drømmen om 
Italien på dansk grund. Krock, der var født i 1671, hav
de allerede som 14-årig været i Italien. I slutningen af 
1650erne var han der på ny og det er karakteristisk, at 
det var Frederik 4., som sendte ham af sted på den tredje 
italiensrejse 1702-06. Krock blev i Rom elev af en af de 
berømteste barokmalere Carlo Maratta, og kongen havde 
formanet ham til at kopiere berømte mestres værker, så 
han havde en fond at øse af, når han kom hjem.
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Loftmaleriet »Venus med sit 
hof«, der er malet afsøndeijy- 
den Hendrik Krock, kan stadig 
ses i Arbejdsministeriets depar- 
tementchef-kontor i det gamle 
palæ i Slotsholmsgade 8. Det 
blev i sin tid malet på Frederik 
4.S foranledning. I denne gård 
havde han som nævnt nemlig 
installeret Anna Sophie Revent- 
low, og her kunne han gennem 
løngangen via Proviantgården 
uset besøge hende, når han kom 
fra slottet. Foto 1949. -  Has
sing.

Mødeværelse i Anna Sophie Re- 
ventlows Gård i vore dage. Det 
er indrettet til Socialministeriets 
brug. Fot. 1944. -  Hassing.

SLO T SH O L M SG A D E
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Elegant stukloft i en salon på 
første etage i Anna Sophie Re- 
ventlows gamle palæ. Der er 
amoriner og guirlander uden 
om den centrale loftsdekoration, 
»Aurora, der udstrøer blom
ster«. Salonen rummer i dag So
cialministeriets departements
chef-kontor. Foto Th. Andrea
sen 1940. -  Hassing.

Dette satte sig også spor i bygningerne i Slotsholmsga
de, såvel i Kancellibygningen som i Anne Sophie Re- 
ventlows Gård. Allegorien over retfærdighed og fred, 
som sidder i loftet i Finansministeriet, er stærkt afhængig 
af Girolamo Troppas plafond i den romerske kirke San 
Carlo al Corso.

Om end ikke just til administrativt brug havde Frede
rik 4. allerede i 1709 anskaffet endnu et hus i Slotsholms
gade, til logi for sin maitresse, frk. Schindel, grevinde af 
Frederiksholm. Bygningen, nu om stunder Slotsholms
gade 8, var opført i 1696 af en islandsk købmand, Knud 
Petersen Storm. 11712 forliebte Frederik 4. sig i Anna Sophie 
Reventlow og han blev viet til hende ved venstre hånd. 
Anna Sophie fik rådighed over Slotsholmsgade 8 og be
holdt huset til Frederik 4.s død, da det som så meget an
det blev taget fra hende af Christian 6.

Sådan som Storm havde opført gården i nr. 8, adskilte 
den sig ikke fra mange andre storborgerhuse i Køben
havn. Det var et hus i to etager med en 6-fags gavlkvist 
over midten. Huset omfattede også en sidefløj, som gik 
helt over til Provianthuset. I det siden forhøjede forhus 
er intet bevaret, som kan fortælle om den tid, da Anna 
Sophie Reventlow ejede det, og da det blev kaldt Dron
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ningens Gård bag Børsen. I sidebygningen findes der dog 
endnu stuklofter og plafondmalerier af den allestedsnær
værende Krock. Om rumfordelingen vides intet, men det 
er fristende at tænke sig billedet af den nøgne Venus an
bragt i Anna Sophies sovekammer, hvor det unægtelig 
nok har hørt naturligere til, end som nu i en kontorchefs 
rum i et ministerium.

Der var god plads til en have ved palæet bag Børsen. 
Efter samtidige kort at dømme har der været gårdsplads 
mellem hovedfløjens bagside og den del af sidefløjen, 
som var nærmest denne. Den Qerne del af sidefløjen var 
vist egentlig for et havehus at regne. I alle tilfælde retter 
haven sig fuldstændig efter denne del af bygningen, og 
der har været mur imellem gårdspladsen og haven. I 
denne har der efter regnskaberne at dømme været både 
bassiner og fontæner samt en grotte, sidstnævnte for
mentlig op mod Provianthusets facade. I øvrigt strakte 
haven sig helt fra dettes gavl til den ejendom, som var 
den næste i Slotsholmsgade, Sophie Amalie Moths Gård, 
det senere Wiirttembergske Palæ.

Christian 6. var ikke i tvivl om, hvad han skulle bruge

S L O T SH O L M SG A D E

Skønt Den schackske Gård havde faet dødsstødet, da man i 1886 an
lagde Christiansgade klods op ad resterne af gården, reddede man 
dog 1600-tals porten, som ses her. Men den forsvandt, da »Tjære- 
borg« blev opført i 1960erne. Fot. 1950. -  Kunstakademiets Bibliotek.

Anna Sophie Reventlow
(1693-1743). Frederik 4.s el
skerinde fra 1711 og hans livs 
største kærlighed. Dronning 
blev hun ikke før i 1721 efter 
dronning Louises død. Hendes 
forhold til Frederik 4. begyndte 
vildt romantisk ved et maskebal 
på Koldinghus i 1711, hvor kon
gen forelskede sig i den 18-årige 
skønhed, datter af storkansler 
Conrad Reventlow. Frederik 4. 
var ikke kendt for at være stabil 
i elskovsforhold, og Anna So
phies moder gjorde sit for at 
hindre, at kongen tog datteren 
som elskerinde. Men året efter 
bortførte Frederik 4. Anna So
phie fra hjemmet på Clausholm 
og lod hende straks vie til sin 
venstre hånd på Skanderborg 
Slot. Hun blev kongens mest 
stabile forbindelse og han in
stallerede hende snart i gården 
Slotsholmsgade 12, hvor hun 
boede, til hun blev rigtig dron
ning i 1721, næppe to måneder 
efter dronning Louises død. Fre
derik 4. inviterede ministrene og 
de fremmede gesandter ind i 
Anna Sophies sovegemak på 
Frederiksberg Slot og lod over- 
hofmarskallen frembære kronen 
på en rød fløjspude. Han krone
de hende selv med ordene: 
»Hermed erklærer Vi Eder for 
dronning til Danmark og Nor
ge. Denne krone giver Vi Eders 
Majestæt af et godt hjerte og øn
sker lykke og velsignelse dertil«. 
Efter Frederik 4.s død forviste 
Chr. 6. hende til Clausholm.

289



S L O T S H O L M E N

Christian Lerche ( 1692-1757). 
Ejer af Lerchenborg og andre 
gårde. Søn af Vincent Lerche 
(se hans biografi bind 4). Adlet 
som greve 1751. Ligesom sin fa
der en påskønnet hofembeds
mand hos Frederik 4. og Chri
stian 6. og senere også Frederik 
5. Da den unge tyske hertug af 
Württemberg ved Christian 6.s 
død foretrak at forlade Dan
mark, købte Christian Lerche 
hans store, prægtige palæ i 
Slotsholmsgade og boede her fra 
1747-53 og satte i den korte år
række sit eget præg på huset. Da 
hans helbred svigtede og da han 
lige havde opført Lerchenborgs 
nuværende hovedbygning, fore
trak han at forlade København. 
Men palæet i Slotsholmsgade 
forblev i grevskabets eje endnu 
50 år op til 1805, da staten køb
te det til Centraladministratio
nen. Derfor har palæet siden al
tid heddet Lerches Palæ. Chri
stian Lerche døde barnløs, men 
slægten blev videreført af en af 
hans slægtninge, og Lerchen
borg er stadig i familiens eje.

enkedronningens, Anna Sophies, gård til. Han savnede 
ordentlige lokaler til sit postvæsen, så bygningen blev la
vet til Postgård. Men der skulle være plads til mere, så i 
1735 indlogeredes også General- Handels- Økonomi- og 
Kommercekollegiet og den nyoprettede Veksel- Låne- og As- 
signationsbank. Selv om det var et rimeligt stort hus, der 
dog var en etage lavere end i dag, synes det at måtte 
være blevet overfyldt, da Maler- og Tegningsakademiet i 
1738 også flyttede ind. I 1741 så man sig dog nødsaget til 
at forlænge sidefløjen, hvilket dog må være sket ved en 
ombygning af havehuset.

Arkitekten C. F. HardorfTopførte i 1782 en bygning på 
grunden mellem Kancellibygningen og Anna Sophies 
tidligere gård. Som den fine arkitekt han var, og sikkert 
tillige som følge af en stram økonomi, byggede han et 
hus, der var så enkelt som muligt. Da bygningen, for
uden at give lidt ekstra husrum til administrationen, 
tjente som forbindelsesled mellem to huse, man allerede 
rådede over, fik Slotsholmsgade 6 det lidt triste navn 
Kommunikationsbygningen.

Længere nede ad Slotsholmsgade, ved siden af Anna 
Sophies gård, lå en bygning, hvis udseende i dag er gan
ske ubekendt. Det var til gengæld ikke de personer, der i 
tur og orden beboede den. Christian 5.s elskerinde Sophie 
Amalie Moth var den, der havde skabt huset, siden boede 
hendes søn Ulrik Christian Gyldenløve der. På Christian 6.s 
tid ejedes gården afgehejmeråd Iver Rosenkrantz- Han var 
haveelsker og erhvervede en stor del af haven til nabohu
set, dvs. Postgården. Da han trak sig tilbage til det jyske, 
solgte han gården til kongen, der altid var i bekneb for 
prægtige boliger til dronningens forarmede slægtninge 
og egne protegeer, i dette tilfælde prins, senere hertug 
Carl Christian Erdmann af Württemberg-Oels, der var dansk 
feltmarskal. Kongen lod opføre et stort palæ i to etager 
til ham. Arkitekten var hofbygningsinspektør Johann 
Adam Soherr, en tør bygmester, som fik huset til snarere at 
ligne en kaserne end en fyrstelig bolig. Indvendig udsty
redes det med største elegance, hvilket nogle fa rum end
nu vidner om. Håndværkerne fra Christiansborg havde 
lært rokokoens lektie, og hofsnedkermester Dietrich Schäf- 
fer viste sin beherskelse af de eigtvedske former i paneler 
og døre. De kan i dette hus endnu give et begreb om 
Christiansborgs interiører fra den tid. Spisesalen, nu 
kontor i Forsvarsministeriet, er et smukt eksempel, end
da beriget med den indkaldte venezianske prospektmaler 
Jacopo Fabris' store malerier fra fødebyen. Palæet solgtes 
kort tid efter opførelsen til general, greve Christian Lerche,
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Det württembergske Palæ med sine 23 fag ud mod Børsgraven i den nuværende Slotsholmsgade 10 blev op
ført i 1741-44 til dronning Sophie Magdalenes tyske slægtning, prinsen af Württemberg, der var gjort til 
dansk generalmajor i en alder af 20 år og nu skulle bo standsmæssigt. Palæet, der var opført af arkitekt J. 
H. Soherr, var i starten kun to etager højt, men blev i 1806 forhøjet med en etage. Naboejendommene var 
Det schackske Palæ i nr. 12 og Den grønbeckske Gård i nr. 14. Kobberstik i Thurahs Vitruvius.

Det württembergske Palæ blev i 1747 overtaget af general Christian Lerche og siden ofte været kaldt Ler- 
ches Gård. I 1805 købte staten den store bygning. Efter slotsbranden i 1794 savnede man plads til en række 
institutioner. Efter Grundloven 1849 fordeltes landets styre på 7 ministerier og en række ministerier rykke
de ind. Siden har gården været centrum i Slotholmens Centraladministration. Her ses gården indefra, som 
den nu ser ud som ministerialbygning. Foto 1940. -  Bymuseet.
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Johann Soherr ( 1703-78). 
Tyskfødt arkitekt, som kom til 
Danmark i 1733, hvor han som 
medarbejder hos Häusser bi
stod ved opførelsen af det første 
Christiansborg. Han blev hofbyg
ningsinspektør 1742 og forlod 
igen Danmark 1749, hvorefter 
han nedsatte sig i sin fødeby Lü
beck. 1741-42 var han arkitekt 
for Det württembergske Pala, 
Slotsholmsgade 10, den senere 
Lercheske Gård og nu ministe- 
rialbygning. I 1745-46 byggede 
han Det danneskiold-lauruigske 
Pala, Store Kongensgade 68, -  
senere ombygget og påført en 
etage (bind 5). Der findes næp
pe noget portræt af Johann So
herr.

Næste side øverst:
Et af de bedst bevarede interiø
rer i Det württembergske Palæ i 
Slotsholmsgade 10 er denne spi
sestue fra grev Lerches tid om
kring 1750. Den er udstyret med 
indfældede malerier og dørstyk
ke af Jacopo Fabris, alle med 
venezianske motiver. Hvor der 
tidligere stod en kamin, senere 
en kakkelovn, er der nu diskret 
gemt et centralvarmeapparat. 
Stuen er nu forsvarsministerens 
kontor. Foto ca. 1940. -  Has
sing.

Næste side nederst:
Endnu et billede fra den gamle 
spisesal i Det württembergske 
Palæ med Fabris’ venezianske 
prospekter. De er alle malet om
kring 1750. -  Hassing.

som også besad Lerchenborg. I 1805 købtes det af staten, 
forhøjedes med en etage, og blev som gadens øvrige huse 
hjemsted for Centraladministrationen.

Heller ikke det følgende hus i rækken, Slotsholmsgade 
12, undgik i det lange løb Centraladministrationens 
fangarme. Bygningen var oprindelig opført for rigsfelt
herre Hans Schack. Af Rach & Eegbergs prospekt frem
går, at den i 1666 opførte bygning, med svungne gavle 
over facadens midtparti, må have været en af de allersid
ste renæssancebygninger, som så dagens lys i Køben
havn. Bygningen omdannedes til uigenkendelighed, kun 
portalen røbede med Schacks og hans hustrus Anna Bio
mes våbenskjolde fordums herlighed. I 1899 flyttede Sta
tistisk Bureau ind i huset.

Af et kort fra ca. 1730 ses, at de resterende huse på 
denne side af Slotsholmsgade hovedsagelig var af bin
dingsværk. De har ikke været så interessante, at nogen 
har keret sig om at afbilde dem. Det er et kuriosum, at 
Boligministeriets kontorer i dag ligger præcis der, hvor 
hofbygmester Niels Eigtved i sin tid havde hus.

Den første del af gaden, fra Slotspladsen til omkring 
midten af Børsen, var en gade som alle andre. Men der
fra og ud til havnen lå en kanal, Børsgraven kaldet. Denne 
må oprindelig have været længere, så den strakte sig 
langs Børsen op til Slotspladsen, for den var blevet til i 
forbindelse med opførelsen af den dæmning, Børsen 
skulle stå på. Senest 1632 må Børsgraven have været fær
dig. Som en følge af opførelsen af de store bygninger på 
gravens sydlige side, som for eks. Kancellibygningen, 
blev der tidligt i 1700-tallet foretaget en vis opfyldning af 
kanalens øvre ende, så der blev bedre kajplads langs de 
nye bygninger. Senere, i alle tilfælde før 1737, afkortedes 
Børsgraven, for da opførtes Slotsholmens Hovedvagt ud for 
midten af Børsens langside. I forbindelse med opførelsen 
af Christiansborg Slot manglede man en vagtbygning, og 
det var den, slotsarkitekten E. D. Häusser opførte i 1737. 
Af en vagtbygning at være var den temmelig stor, en 
bygning på ni fag med mansardtag over to etager. De tre 
midterste fag sad i et fremspringende parti med trekant
gavl og pilastre, mens husets hjørner forstærkedes af kva
derlisener.

Bygningen rummede -  som sædvanligt tør man sige -  
noget helt andet foruden vagten, nemlig hoffets skræd
dersal. Bag den stod helt ud til kanalens ende en bygning 
med en vejerbod.

Danmarks første bank, Kurantbanken, som havde haft 
til huse først i kælderen på Charlottenborg og senere i
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Hvor festlig feltherre Hans 
Schacks 1600-tals gård i Slots
holmsgade tog sig ud endnu i 
midten af 1700-tallet, kan ses på 
Rach & Eegbergs maleri fra 
1749, da gården endnu lå intakt 
ved siden af Det württemberg- 
ske Palæ. Da havde gården re
næssancegavl og stort trappe- 
tårn mod gården. Bygningens 
senere skæbne ses på næste bil
lede. -  Nationalmuseet.

Børsens vestende, trængte omkring 1780 til større og sik
rere lokaler. C. F. HarsdorfT frarådede tanken om at an
vende hovedvagtsbygningen til dette formål, og man fik 
den idé at placere en ny bankbygning ved siden af Bør
sen, men foran vagtbygningen. Dog havde man et øjeblik 
vaklet i sine overvejelser, om den skulle ligge nord eller 
syd for Børsen. Harsdorfffik imidlertid opgaven at bygge 
huset så tæt ved den gamle Børsbygning, så de to byg
ninger kunne forenes med en broagtig forbindelsesbyg
ning. Så blev Slotsholmsgade heller ikke alt for trang at 
komme igennem.

Det blev en besværlig byggesag, og i 1785 leverede ar
kitekten en række nye udkast. Vanskeligheden var, at 
bygningen ikke kunne blive billig nok, samtidig med, at 
man gerne så, at den fik et værdigt udseende. Den skulle 
ligge parallelt med Børsen langs Slotsholmsgade og have 
sin gavl mod Slotspladsen. Prisen var blevet reduceret 
kraftigt i forhold til projekterne fra 1779, og det var ban
kens udseende også. Alle søjler og nicher samt øvrige de
korationer var sparet væk, og tilbage var en treetages 
bygning på tre fag, hvor kun den kvaderfugede stueetage 
ved at se stærk ud kunne meddele lidt om bygningens 
funktion. HarsdorfT var ikke glad og forsøgte at foreslå en
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dekoreret facade med en tempelfront sat op imod en kva- 
derfuget skærmvæg. Svaret lød »Facaden og dekoratio
nen ufornøden, som samme hverken ville tjene bygnin
gen til mere sikkerhed eller styrke, men alene til anseelse 
og zirat«.

Harsdorff var træt, og Peter Meyn fik til opgave at opfø
re bygningen efter dennes approberede og udekorerede 
projekt. I 1787 kunne Kurantbanken, Nationalbankens 
forløber, flytte ind i huset, og direktionen mødes i direk
tionslokalet, som vendte ud mod Slotspladsen. Det gjor
de direktionsværelset også i Herholdts bygning fra 1870 og 
gør det den dag i dag i Arne Jacobsens nuværende Natio
nalbank på Gammelholm. Banken ved Børsen, som den 
kaldtes, blev aldrig populær, og ingen sukkede, da den 
blev revet ned, dengang Nationalbanken kunne flytte ind 
i Herholdts florentinske palads.

Den resterende del af Børsgraven eksisterede stadig. I 
grunden var den anlagt for at give let adgang til såvel 
Børsen som den husrække, der kaldtes Nybørs. Disse 
huse, som vil fa nærmere omtale senere, anlagdes på 
række i Børsens forlængelse. De var skabt ud fra lignende 
forudsætninger som købmandsgårdene langs Strandgade

Det yderste hus i rækken af mi- 
nisterialbygninger i Slotsholms
gade var feltherren Hans 
Schacks gård, en renæssance- 
præget bygning med udsvejfet 
gavl, sådan som vist på forrige 
side, og kun sandstensportalen 
stod til slut som minde om for
dums pragt. Gården, der er om
bygget talrige gange, kom først i 
statens eje 1927. Den grimme 
1880er tilbygning ud mod den 
senere anlagte Christiansgade 
forringede husets udseende 
yderligere. I 1960erne blev det 
hele revet ned, da »Tjæreborg« 
blev opført, og nu strakte sig fra 
havnen og helt op til Det würt- 
tembergske Palæ. Foto 1940. -  
Bymuseet.
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Tegning af E. D. Häusser fra 
1737 til en ombygning af det 
kongelige havehus, som lå i for
længelse af sidefløj en til Anna 
Sophie Reventlows Gård. Som 
tegningen viser, var dette hus af 
bindingsværk. Selve sidefløjen, 
som var sammenbygget med 
forhuset, var af grundmur. I 
denne bygning indrettedes i 
1741 de første lokaler for teg
ningsakademiet, Kunstakade
miets forløber. -  Rigsarkivet.

på Christianshavn, hvor hovedhuset lå ud mod gaden og 
lager og pakhusene mod Christianshavns Kanal. Det var 
på samme måde Nybørs eller De syv søstres baghuse vend
te ud mod Børsgraven. På den anden side gravens nedre 
del, over for de just omtalte huse blev bebyggelsen grad
vis enklere. Den grønbeckske Gård tilhørte en købmand, og 
lignede med sine gavlkviste bygningerne på den anden 
side Børsgraven. Efter den fulgte, meget senere, grosse
rer Adolphs kontorhus, en nydelig nyklassicistisk bygning 
fra 1780. På samme grund havde tidligere ligget Salt
kompagniets bindingsværksbygninger. Helt ude ved 
havnen lå Sukkerhusets pakhuse, som på grosserer 
Adolphs tid havde eksisteret i mindst et halvt århundre
de. Disse omfangsrige pakhuse var bygget helt ud til 
havneløbet og fulgte dette fra hjørnet af Børsgraven og 
havneløbet helt hen til i nærheden af Provianthuset.

Børsgraven havde op i forrige århundrede udviklet sig
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En blanding af sparsommelighed og veneration har medført, at Centraladministrationens bagland stadig 
er præget af rester af de gamle adelspalæers dybe haveanlæg bag facaderne mod Slotsholmsgade. Prospek
tet side 278 vil tydeligt bekræfte dette. Her er et stykke have bag Proviantgården (Geodætisk Institut) og si
defløjen i Anna Sophie Reventlows Gård. Foto 1960. -  Hassing.

I den gamle have bag Anna So
phie Reventlows Gård i Slots
holmsgade 8 ligger stadig et lille 
bindingsværkshus. Til venstre 
gårdens sidefløj, til højre Den 
røde Bygnings sidefløj. Foto 
1940.-Hassing.
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Her er et kik den modsatte vej op gennem den smalle Slotsholmsgade, der tidligere blot hed »Bag Børsen« 
eller »Ved Børsgraven«. Til venstre ses husene i vore dages Slotsholmsgade med nr. 12, 10, 6 og 4 .1 midten 
gadens øvre ende med vejerbod, værtshus, samt slotsvagt og bankbygningen. Til højre Børsen. Tegning af 
Fattig-Holm 1856. -  Bymuseet.

Kik fra Børsens bagside over øvre ende af »Ved Børsgraven«. Til højre Vejerboden ved kanalens øvre ende. 
I baggrunden fra venstre vore dages nr. 10 og 12 i Slotsholmsgade. Derefter i 1880erne nedrevne Grøn- 
becks Gård i nr. 14 (se næste side) og endelig F.Th. Adolphs hus, som også senere er forsvundet. Tegning 
af Fattig-Holm ca. 1850. -  Det kgl. Bibliotek.
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til, hvad man kaldte »en stinkende grav med stilleståen
de vand«. I forbindelse med flytningen af Knippelsbro 
fra Børsgade til Slotsholmsgade ved Børsens bagside op
fyldtes graven i 1865-67. For så vidt kan man sige, at sel
ve begrebet Slotsholmsgade først bliver en realitet hermed. 
Hvor der pludselig blev god plads, hvor der før havde 
været trangt, så man sin fordel i at bruge noget af det 
indvundne til endnu et sukkerpakhus. Det blev langt og 
smalt og lå parallelt med de øvrige pakhuse. Næsten som 
en forudanelse blev det af Herholdt opført i en slags her
regårdsstil med kamtakker på gavlene, det lå næsten og 
ventede på Privatbankens bygning på den anden side af 
den nye gade.

Man var sluppet af med en kanal, en snæver passage, 
en upopulær bank og en hovedvagt. I stedet strakte sig 
en bred gade med træbeplantning på begge sider. Øjen
synligt glade for det nye indtog københavnerne for en 
stund gaden, der fik hestesporvogn til Christianshavn.

Til højre: Grosserer F. Th. Adolphs kønne, firkantede hus fra 1780 
ved siden af Den grønbeckske Gård. Huset forsvandt også ved Chri- 
stiansgades gennembud og erstattedes af en grim etageejendom, som 
har måttet vige for »Tjæreborg« i 1960erne (se side 363). Tegning af 
Alfred Larsen 1886. -  Bymuseet.

Den ældste og måske smukkeste 
gård, der lå bag Børsen i nuvæ
rende Slotsholmsgade, hvor mi- 
nisterialbygningen »Tjæreborg« 
ligger i dag, var Grønbecks 
købmandsgård, hvis ældste dele 
var opført kort før 1700. Den 
skimtes bag skibet på forrige 
billede. Her ses den fra gårdsi
den. Den blev nedrevet, da 
Christiansgade blev ført igen
nem her i 1886. Tegning af Fat- 
tig-Holm 1855.-Bymuseet.
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Indtil 1868 lå den nuværende Slotsholmsgade som en fornemt tilbagetrukket, stille, smal og ubefærdet pas
sage langs Børsgraven. Den endte blindt ved havnen, indtil Knippelsbro i 1868 blev ført fra Torvegade 
over til Slotsholmsgade. Den øverste del af gaden havde dog været bred, indtil Kurantbanken til venstre 
opførtes 1785-87. Den blev forbundet med Børsens mødesal med en portbro, som også rummede indgangen 
til banken. Bankbygningen eksisterede i knap 100 år. Efter statsbankerotten 1813 omdannedes den til Nati
onalbank og blev nedrevet i 1870, da banken kunne flytte til Holmens Kanal og ind i Herholdts nyopførte 
Nationalbank. Tegning af Fattig-Holm ca. 1850. -  Bymuseet.

Børsen har altid været svær at skabe værdige naboer til. 
I 1785 blev der lavet mange forslag til den planlagte 
Kurantbanks udseende. Harsdorff tegnede sig alene for 
fire skitser; herimellem også den her viste. Man ser fa
caden ud mod Slotspladsen. Bygningen »måtte ikke vir
ke prangende, men skulle tale nøjsomhedens sprog«. 
Man havde nemlig lige vedtaget en forordning om over
dådighed! Derfor kasseredes HarsdorfFs her viste for
slag. Facaden betragtedes som ufornøden, og man kun
ne spare de 5.000 rdl., den ville have kostet. Harsdorff 
blev træt af sagen, og det blev Peter Meyn, der færdig
gjorde bygningen, som stod til 1870. Den blev stærkt 
kritiseret af sin samtid. -  Tegning i Nationalmuseets 
Arkiv.
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Slotsholmens Hovedvagt, som lå og gemte sig bag Børsen mellem banken og Vejerboden. Den var opført 
allerede i 1737 efter tegning af Elias Häusser og placeret omtrent ud for midten af Børsen. Det skete, mens 
Københavns Slot var under nedrivning. Derfor var vagten blevet midlertidig husvild. Af praktiske grunde 
havde også Det kgl. Skrædderi til huse på 1. sal! Hovedvagten var en anselig 2-etages bygning med man
sardtag og en lille kolonnade langs facaden. Den blev nedrevet 1866, da Børsgraven skulle opfyldes og 
Slotsholmsgade udvides. Efter tegning fra ca. 1820. -  Livgardens historiske Arkiv.

Her er broen, som i årene 1787- 
1868 førte over til Børsen (se 
forrige side). Til højre ses et 
hjørne af Slotsvagten ved det 
smalle fortov mellem Børsen, 
»De seks søstre« og Børsgraven. 
Der stod militære vagter både 
ved banken og ved Slotsvagten.
I baggrunden ses Frelsers Kir
kes spir på Christianshavn. 
Anonym tegning ca. 1840. -  Det 
kgl. Bibliotek.
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»Bag Børsen« med Børsgraven, 
tegnet af Fattig-Holm omkring 
1850. Kunstneren har stået på 
Christianshavn og kikket over 
mod Christiansborg. Her ser 
man tydeligt, at Børsgraven kun 
gik halvt op til Slotspladsen, 
men at den ydede god kajplads 
til bagsiden af »De seks søstre«. 
Til venstre de gamle 1700-tals 
sukkerpakhuse, som havde gav
le mod havnen, men som faldt, 
da Christiansgade blev brudt 
igennem i 1860erne. -  Bymuse
et.

Som en gade med liv i var dens dage dog talte. Endnu i 
tre decennier var der i den nedre ende lidt butikker og 
beværtninger i husene, der udgjorde »De seks søstre«s 
bagside. De tidligere så ensartede bygninger, der jo alle 
havde haft samme funktion rettet mod gravens bolværk, 
var blevet slemt forbyggede. Næsten alle gavlene var 
væk, og et enkelt hus brystede sig af en karnap med firsi- 
det tårnhat.

I 1868-70 fik Slotsholmsgade sin første og sidste tvær
gade, da Christiansgade blev anlagt. Den skulle forbinde 
kajen ved Havnegade på Gammelholm, (som netop var 
ved at udvikle sig til en driftig bydel), med Slotsholmen 
og banegården. Derfor anlagdes en godsbanelinie, som 
på en ny bro førtes over Slotsholmskanalen fra Børsens 
østende til Havnegade.

Ret store etageejendomme markerede den nye tids 
gennembrud ved Christiansgade. En meget anmassende 
seksetages for enden af søstrene stod der allerede, på den 
anden side måtte grosserer Adolphs hus vige for en af ti
dens mere vulgære beboelsesejendomme, hvis skrå hjør
ne øjensynligt provokerede Schacks Gård til at anskaffe 
et lignende.

I 1901 forsvandt hele den nordlige husrække fra Chri
stiansgade til Knippelsbro for at afløses af Privatbankens 
molok. Dermed blev Slotsholmsgade på et par huse nær
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Så er det sket med Børsgraven. Arbejdet med den nye B&W-Knippelsbro er igangsat i 1865. Det er broar
bejdet, der anes i forgrunden. I baggrunden gør man klar til at opfylde den efterhånden stærkt forurenede 
kanal. Til hejre »De seks søstre« fra bagsiden. Foto 1867. -  Bymuseet.

Der er kun fa år mellem de to billeder her på siden. Da Børsgraven var kastet til, og Knippelsbro flyttet til 
Slotsholmsgade, kunne københavnerne og christianshavnerne i 1869 opleve en beplantet bred avenue, be
friet for kanal, vejerbod, slotsvagt og bank, men med »De seks søstre« til højre i endnu 30 år. Foto 1885. -  
Bymuseet.
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Nederste ende mod havnen af 
Slotsholmsgade, tegnet afJ.L. 
Ridter 1901. Det er Børsens øst
fløj, man ser til venstre. Christi- 
ansgade løber mellem Børsen og 
»De seks søstre«, som her ses fra 
bagsiden. Dette gadebillede ek
sisterede kun fra 1868 til 1904. 
Før den tid lå Børsgraven tæt op 
til »De seks søstre«, og efter 
1904 blev det Privatbanken, der 
dominerede billedet. En uklæ
delig etageejendom danner af
slutning på husrækken. »Søstre
nes« bagside var ikke så velbe
varet som forsiden mod Børsga
de. Christiansgade, der var 
skabt i 1868 og blev nedlagt i 
1960erne, var ikke alene en vig
tig færdselsåre for almindelig 
trafik, den førte også jernbane
spor fra havnen over til Havne
gade (se side 361) på Gammel
holm. Til højre Herholdts røde 
nygotiske pakhus fra 1868. -  
Bymuseet.

forvandlet til kontorgade. Det, der var begyndt som en 
kanal med kajer, boder og skibe, der lagde til og lastede 
og lossede, afgik stille og roligt ved døden. Endnu en år
række havde den en berettigelse som gennemfart til 
Knippelsbro, men også den skulle høre op, da broen i 
1909 flyttedes tilbage til sin gamle plads. Herefter var 
gaden død, og det har den været siden.

Centraladministrationen havde gennem århundreder 
søgt at skjule sit stedse voksende lokalebehov bag Den 
røde Bygnings flotte, runde fronton. Huset fra 1721 kun
ne udadtil nok vise, hvor umådelig beskedent regerings
organerne førte sig frem, men det var et skalkeskjul. Som 
vi har set, bredte kontorerne sig støt ned gennem husene 
i Slotsholmsgade. Men da husene beholdt deres navne 
som Den stormske Gård, Det württembergske Palæ og Schacks 
Gård, så tænkte man mindre på, hvem der brugte dem.

I 1920rne skete der ellers noget bag facaderne. Med 
Det lerchske (württembergske) Palæ som udgangspunkt 
rejstes et omfangsrigt kompleks. Palæet fik to lange side
fløje, som omfattede de ynkelige rester af grev Lerches 
have. På tværs af disse fløje, parallelt med palæet, opfør
tes endnu en fløj med en havefacade, som skulle ligne pa-

Her har fotografen -  85 år senere -  stået samme sted som J. L. Ridter i 1901. Privatbanken har erstattet 
hele blokken fra Børsen til havnen, og den lille plads mellem Børs og Bank er ikke længere nogen trafikåre. 
-  Foto 1986 af Hans Jørgen Ørslev.
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læets. Vinkelret på denne fløj rejstes endnu en, der 
strækker sig hen til det lille indgangsparti til Biblioteks
haven ved Proviantgårdens gavl. Alt i alt må disse admi
nistrationsbygninger rumme ca. fem til seks gange så 
meget som det oprindelige palæ. I betragtning af bygnin
gernes omfang, må det siges, at deres arkitekt, Thorvald 
Jørgensen, har formået at skjule denne vældige udvidelse 
godt for de skatteydere, som betalte gildet for den diskre
te Centraladministration. De store rødstensbygninger er 
holdt i en særdeles neutral, såkaldt palæstil, som ikke 
kan forarge nogen.

Det hidtil sidste kapitel i Slotsholmsgades historie blev 
skrevet 1962-67. Endnu en gang var det regeringsorga
nernes voksende pladsbehov, der var anledningen. Da 
det endnu på det tidspunkt ikke var blevet moderne at 
genanvende gamle pakhuse til alt fra kontorer til boliger, 
rev man alle bygninger, som lå øst for den daværende 
Christiansgade, ned. Derved tilvejebragtes en stor byg
gegrund med en særdeles attraktiv beliggenhed ud mod 
havnen. Hvor det tidligere havde været sagen at have 
kontorer ud til noble pladser og gader eller rolige lukke
de gårde, kom nu udsigten over havn, vand og Chri
stianshavn på mode.

Arkitekterne Thomas Havning og Sv. Eske Kristensen fik 
som kongelige bygningsinspektører opgaven at udfylde 
grunden. Christiansgade blev nedlagt, og en kontorbyg
ning blev forbundet med Det württembergske Palæ langs 
Slotholmsgade i to lidt for hinanden forskudte fløje helt 
ud til den nye gade langs havnefronten. Hertil slutter sig 
to sidefløje mod havnen med en lav bygning til mødesale 
og kantine imellem.

I kraftige protester fra Akademiråd og Arkitektskolen, 
som gav sig udtryk i demonstrationsoptog, stilledes krav 
om, at arkitekterne skulle slå sig til tåls med noget lavere 
fløje, hvor disse ellers ville have raget markant op over 
Børsens profil. Men protesterne blev med rette afvist.

Enkeltmands-pissoir. Indretninger af denne art blev i forskellige ud
formninger opstillet rundt om i byen i 1880erne og de følgende årtier. 
Det her viste pissoir er meget tækkeligt -  i modsætning til de parisisk 
inspirerede mavebælte-typer, hvor man kunne se både ben og hoved 
på den aftrædende. Denne kunne således udveksle hilsener med forbi
passerende -  hvis han da fandt det passende af hensyn til takt og 
tone.
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Her er det samme vue som på Rid ters tegning på forrige opslag, fotograferet i 1890erne med butikker og 
små beværtninger for de mange hundrede mennesker, der boede her, indtil Privatbanken opførtes. -  Det 
kgl. Bibliotek.

Det gjorde godt med en kop kaffe før den lange vej til Christianshavn. Her er en beværtning i en af »De seks 
søstre« i Slotsholmsgade. Den forsvandt også ved århundredskiftet, da Privatbanken blev opført. Foto ca. 
1900. -  Det kgl. Bibliotek.
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Den øvre ende af Slotsholmsgade efter Nationalbankens nedrivning og gadens udvidelse på bekostning af 
vagt og vejerbod og den tidligere Børsgrav. Nu er gaden byens nye forbindelse med Christianshavn, og der 
går allerede hesteomnibus til Christianshavns Torv ad den nye brede gade. -  111. Tidende 1872-73.

Slotsholmsgades øvre del, frigjort for bank, slotsvagt og vejerbod og med fri bane ned over den opfyldte 
Børsgrav. Det var Københavns mest moderne -  smukt beplantede -  gade i 1870erne. Nu en værdig adresse 
for Centraladministrationen i de gamle palæer og gårde til højre i billedet med Det württembergske Palæ 
yderst til højre. Nu kører hesteomnibusseme til Christianshavns Torv ad ruten Slotsholmsgade, Knippels
bro og Torvegade. -  Xylografi i 111. Tidende 1873-74.

308



S L O T SH O L M SG A D E

Foto af Slotsholmsgade fra 1905, da linie 2 kørte over den gamle Knippelsbro til Christianshavn. Her pas
serer sporvognen bagsiden af den nylig opførte Privatbank. -  Bymuseet.

Her er Slotsholmsgade set fra hjørnet af den nu nedlagte Christiansgade med Børsens bagside i centrum. 
Billedet er fra 1950erne, altså knap hundrede år efter opfyldningen af den gamle Børsgrav. -  Fot. Bymuse
et.
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Her er det afsnit af Slotsholms
gade, hvor Grøn becks 1600-tals 
gård endnu lå for 100 år siden 
med den schackske renæssance- 
gård som nabo. Begge bygnin
ger blev ofre for den midlertidi
ge Christiansgade, som er nær
mere omtalt side 360.1 dag 
præger Tjæreborgs stramme fa
cade den samme gadestræk
ning. -  Politiken 1980.

Facaderne er beklædt med meget mørke natursten, 
som har skaffet komplekset øgenavnet »Tjæreborg«, 
hvilket naturligvis alluderer både til farven og til det 
dengang stærkt ekspanderende rejsebureau.

Selv om Tjæreborg blev forsynet med omfattende par
keringskældre, er Slotsholmsgade i dag helt og aldeles 
præget af parkerede biler. Det liv, der rører sig i gaden, 
er bilernes, ikke mindst den tunge lastbiltrafiks, som skal 
bringe kolosserne ned på gennemkørsels vej en langs hav
nen.

Efter at Privatbankens hovedsæde er flyttet til Chri
stianshavns Ørkenfort (se bind 7), har det offentlige også 
lejet bankens gamle hus i Slotsholmsgade, således at 
Børsen nu er den eneste bygning i gaden, der ikke rum
mer offentlige kontorer, men dog kontorer.
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Slotsholmsgade, der ved opfyldningen af Børsgraven i 1860erne var tænkt som byens festligt beplantede 
udfaldsvej til Christianshavn over den nye B&W-bro, som åbnedes til Torvegade i 1869. Den er i dag en trist 
og stille parkeringsgade. »Tjæreborg«s lange facade til gaden har fuldendt rækken af ministerialbygninger 
fra Slotsholmen til Havneløbet, og samtidig har den gjort en ende på den sløjfede Christiansgades korte liv. 
Fot. 1980. -  Politiken.
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Lorenz van Steenwinckel
( 1585-1619) og hans to år yngre 
broder, Hans van Steenwinckel d.
Y. (1587-1639) betragtes med 
nogenlunde sikkerhed som 
Christian 4.s to bygmestre og 
stenhuggere ved Børsens opfø
relse. De var begge sønner af 
den hollandske bygmester og 
stenhugger, Hans van Steenwinckel 
d. Æ. (1540-1601), som efter sin 
ankomst til Danmark i 1578 
havde bistået Christian 4. med 
nye spir på både Helligåndskir
ken, Nikolaj Kirke og forment
lig også på Blåtårn på Køben
havns Slot. Den ældste Steen
winckel havde giftet sig dansk, 
og begge sønner var vokset op i 
København. Opførelsen af Bør
sen forberedtes af Lorenz allere
de i 1614, men kom først i gang i 
1619. Samme år døde Lorenz, 
men blev afløst af sin oven
nævnte, yngre broder Hans. I 
1620me var bygningen under 
tag, men spiret fulgte dog først i 
1625, tegnet for 600 rdl. af Lud
vig Heidritter, der var specialist i 
at tegne fyrværkerifigurer, gerne 
med ildsprudlende drager. Byg
geriet fortsatte i endnu nogle år. 
Sidst opførtes østgavlen. Arbej
det var fra starten vanskeligt, 
fordi den opfyldte tange, som 
Børsen står på, idelig satte sig 
eller skred ud, og fordi kanal
omgivelserne samtidig skabte 
konstante pumpeproblemer un
der opførelsen. Portrættet oven
for menes at forestille en af de to 
brødre.

Børsen
Det er ikke daglig kost, og var det heller ikke i 1618, at 
planlægge opførelsen af en bygning, hvortil man som 
byggegrund kun havde det klare vand. For en dristig og 
vidtskuende bygherre som Christian 4. var det imidlertid 
ingen hindring. Faktisk havde han året forinden kontra
heret med ingeniør Johan Semb om anlæggelsen af en hel 
bydel, Christianshavn, hvor det var meningen at udnytte 
vandets muligheder til bedste for dem, der påtog sig at 
bygge på de vandfyldte pladser.

Alligevel er Børsens byggegrund noget for sig. Det var i 
alle tilfælde dristigt at ville opføre så stor en bygning på 
en så relativt smal, nyopført dæmning, der næppe havde 
faet tid til at sætte sig. Børsen og Christianshavn hænger 
sammen ikke blot ved Knippelsbro; Børsdæmningen var 
forudsætningen for, at Christianshavn kunne gøres land
fast med resten af København.

Stikket efter Jan van Wijcks maleri af København, som 
viser forholdene i 1611, giver et udmærket overblik over 
situationen omkring slottet og Slotsholmen, inden man 
var gået i gang med Børsdæmningen. Foran Slotsplad
sen nærmest vandet ses den kongelige vedhave, dvs. slot
tets brændeforråd, på en stor indhegnet plads. Nord der
for er et smalt stykke af Slotsholmen, som er med til at 
afgrænse Slotsholmskanalen. Stykket synes at have været 
brugt til ophaling af småbåde. Det var herfra, Børsdæm
ningen blev ført ud i vandet med retning mod Chri
stianshavn. Ser man nøjere på, hvordan Børsen kom til 
at ligge, er det klart, at den kun lige netop har haft sin

Næste side:
Børsen er en af Københavns ældste bygninger. Sammen med Rosen
borg og Rundetårn udgør de tre festlige bygningsværker en højt på
skønnet arv efter Christian 4. og har vel mere end noget andet bidra
get til denne konges påfaldende gunstige eftermæle. Børsen opførtes 
ved havnen for enden af Slotspladsen på opfyldt grund, med vand på 
tre sider. Den blev bygget i årene 1619-40 med brd. Steenwinckel som 
arkitekter og var opført som kombørs, der kunne modtage skibsla
ster fra begge sider af bygningen og lade kornet hejse op til 1. sal og 
på loftet. I stuen indrettedes boder for handlende med adgang direkte 
fra gaden gennem talrige -  stadig eksisterende -  små døre. Den egent
lige vekselbørs holdt først sit indtog senere. Her ses Børsen fra et ud
snit af et hollandsk stik fra ca. 1630, gengivet med udenlandske kob
berstikkers sædvanlige mange -  små og store -  unøjagtigheder. Broen 
i forgrunden foregriber således den enklere Knippelsbro til Christi
anshavn, som ses i bind 7. Den største af kirkerne i baggrunden er 
Frue Kirke set med det gotiske spir, som gik tabt ved byens brand 
1728. -  Det kgl. Bibliotek.
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Børsen var allerede over 100 år gammel, da Københavns Slot i 1730 blev revet ned. Her ses de to berømte 
bygninger som naboer på et udsnit af et hollandsk stik fra ca. 1640. Til højre Frue Kirke med det gotiske 
tårn, der brændte 1728. I forgrunden skibe under bygning på Gammelholm, der dengang kaldtes Bremer- 
holm. -  Rådhusarkivet.

Her ses Børsen i midten med Holmens Kirke til venstre og det første Christiansborg til højre og ved siden af 
slottet »Den røde Bygning« og adelspalæerne langs Børsgraven bag Børsen. Kobberstik fra 1755. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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vestfacade hvilende på Slotsholmen, man kunne sige, at 
den har kastet anker ved hjælp af Børsrampen.

Det var efter beskrivelser at dømme et ret vanskeligt 
foretagende, man udførte 1618-20, da dæmningen blev 
lagt ud i vandet. Der byggedes bolværk på begge sider, 
hvilket afgjort var en nødvendighed ved så smal en dæm
ning. Man hører, at jorden skred ud gang på gang under 
arbejdet. Det dobbelte bolværk var yderligere hensigts
mæssigt, da det muliggjorde, at skibene med varer kunne 
lægge til på begge sider af bygningen for losning og last
ning.

Der måtte selvfølgelig rammes pæle ned i dæmningen, 
der hvor bygningen skulle stå, og det virker nu om stun
der mirakuløst, at fundamenterne ikke har sat sig, når 
man tænker på, at de hviler på en helt nyanlagt opfyld
ning. Mens dette ingeniørarbejde stod på, kunne kongen 
underholde sig med sin bygmester for at finde ud af, 
hvordan huset skulle se ud. I betragtning af dæmningens 
givne form, lang og smal, kan der næppe være tvivl om, 
at bygningens hovedform må have været overvejet end
nu før påbegyndelsen af dæmningen. Om en eller to arki
tekter var indblandet i projekteringen vides ikke med sik
kerhed, at de var brødre er derimod sikkert og vist. Kon
gen kendte familien i forvejen, for brødrenes fader, Hans 
van Steenwinckel d.Æ., havde været kongelig bygmester fra 
1582 til sin død i 1601. Brødrene hed Lorenz og Hans. Den 
første, kendte kontrakt vedrørende arbejdet med Børsen 
sluttede kongen med Lorenz, men han døde allerede i 
1619, mens Hans overlevede ham i tyve år.

Det er nytteløst at give et bud på, om en af brødrene 
eller begge tegnede bygningen, men den sidste mulighed 
må, således som skæbnen magede det, forekomme sand
synligst. Sikkert er, at Hans van Steenwinckel d. Y. fik mest 
med sagen at gøre. Den 10. december 1619 udnævnes 
han som bygmester til at have alle kongens bygninger 
under tilsyn. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at han i 
1632 fik kongeligt skøde på næsten alle grundene mellem 
Proviantgården og Børsen, dvs. de grunde, som siden 
kom til at danne Slotsholmsgades sydside.

I 1620 kunne man påbegynde opførelsen af selve byg
ningen. Kampestensfundamentet, murene og tagværket 
udførtes i årene 1621-23, og bygningen var under tag 
året efter. Da sandstensudsmykningen er en integreret 
del af facaderne, var denne også på plads. Hans van 
Steenwinckel d.Y. havde overtaget broderens kontrakt 
på en del af stenhuggerarbejdet. Den er et morsomt do
kument, fordi det omhyggeligt nævner, hvor mange rigs-

BØRSEN

Tegning af Børsens tårn og spir, 
udført i 1777, da hoftømrerme
ster Boye Junge fornyede det for 
at undgå, at det skulle styrte 
sammen. -  Nationalmuseet.
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Børsen var i 1600-1700-tallet, 
hvad shopping-centrer er i vore 
dage. Stedet, hvor man kunne 
købe næsten alt. I den lange 
bygning var der direkte indgang 
fra gaden til 20 boder på hver 
side af bygningen. Her har C.
W. Eckersberg forestillet sig en 
fiskehandler i døren til sin bod i 
1700-tallets begyndelse. Kob
berstik fra omkring 1820. -  Det 
kgl. Bibliotek.

SLOTSHOLMEN

Her gengiver Hans Tegner dagligt liv foran Børsen på 
Holbergs tid. -  F raj ubeludgaven af Holbergs komedier.
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daler der skal betales for hver enkelt vinduesstørrelse og 
andre dekorative sandstensled, således 15 rigsdaler for 
hvert stort vindue, »for hver Terme med lister og archit
rave derudi begreben 16 rigsdaler, og for hver af de mel
lemste vinduer med deres frontispicer, architrave, lister 
og hvad som i deres begreb fattes, 7 rigsdaler, og for de 
underste vinduer i hvælvingen, med alt hvis i dennem 
befattes, 4 rigsdaler. . . « etc. Kongen indkøbte og stille-

Hans Tegner har i jubeludga
ven af Holbergs komedier fra 
1883-88 søgt at rekonstruere 
handelen i de mange boder på 
1. sal. Han har med god ret an
bragt en boghandel i forgrun
den, for al dansk boghandel er 
opstået på Børsen, og boghand
lerne forblev der til det sidste.
-  Reproduktion fra værket.
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Engelsk tegning af Børsen omkring 1840. 
De udenlandske tegninger af København er 
som regel fint kunstnerisk arbejde, men det 
skorter på nøjagtigheden. Børsrampen har 
aldrig været så stejl, Børsbroen aldrig så 
spinkel, kirkevinduerne aldrig så små og 
Børstårnet aldrig så højt, og vognene næppe 
så gammeldags. Engelsk gravure. -  Det kgl. 
Bibliotek.

Til venstre:
Sådan har de 40 små boder med de lave døre 
i stueetagen på Børsens for- og bagside taget 
sig ud endnu i det tidlige 1800-tal. Tegnin
gen er en 1880-rekonstruktion af Heinrich 
Hansen, som brugte motivet som titelblad 
på Radererforeningens udgivelse af kunst
blade. -  Det kgl. Bibliotek.
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Børsen efter ombygningen i 1893. Her ser man nederst tillige loftetagen bag de talrige kviste, der skaffer 
dagslys i Børssalen ved sidelys og ovenlys gennem glasruderne bag og under kvistene (se side 326). -  Fra 
bogen »Børsen«.
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Børsen er et af de oftest afbilde
de bygningsværker i Køben
havn, ikke blot fordi bygningen 
i sig selv er så yndefuld, men 
også fordi omgivelserne er så 
maleriske. Her er et stik fra om
kring 1830, set fra Slotspladsen 
mod Christianshavn. -  Det kgl. 
Bibliotek.

de alle materialer til rådighed, så det er arbejdslønnen 
for selve hugningen af stenene, der er tale om.

I øvrigt må ordlyden forstås sådan, at man oprindelig 
havde tænkt sig en hvælvet kælder under Børsen, men 
vanskeligheder med vand i den nyopfyldte dæmning 
gjorde dette umuligt. Det kom til at betyde, at bygningen 
nok blev noget lavere end oprindelig påtænkt. Den nu
værende stueetage skulle muligvis have været den, man 
kom ind i ad rampen; sådan har professor Vilhelm Wans- 
cher forklaret det. For at denne antagelse skal kunne være 
sandsynlig, må det være en forudsætning, at der var ind
vendige trapper, der førte til hovedetagen, en sådan om
tales imidlertid aldrig, kun vindeltrappen fra hovedeta
gen til loftet.

At bygningen må have ændret udseende i forhold til 
de første tegninger, er dog givet. Der skulle have været 
frontispicer, dvs. trekantgavle over de store øverste vin
duer, men det har man opgivet i forbindelse med facade
ændringen. Imidlertid har huset også ændret udseende i 
forhold til, hvordan det så ud i 1623. Der var for det før
ste ingen kviste på, for det andet var taget afvalmet i beg
ge ender således, at de prægtige gavlpartier også mangle
de. Det er svært at sige, om Christian 4. blev lige så lang 
i ansigtet som Børsen, da han så det første resultat, men 
givet er, at han syntes, der manglede noget. Børsen uden
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kviste og gavle ville unægtelig -  på trods af de dekorere
de facader -  være en mat sag i forhold til det hus, vi ken
der. Gamle billeder af langsiden mod Slotsholmsgade 
fortæller lidt om det indtryk, man ville få. Derfor gik 
man allerede i 1623 i gang med nye arbejder, og 30. juli
1624 var der opsat 3 store gavle, 8 små og ikke mindre 
end 74 tagvinduer. De tre store gavle var tværgavlene på 
midten af langsiderne og gavlen over vestenden mod 
slottet. De otte små gavle er dem, man ser på den nordli
ge langside, idet der ikke opsattes små gavle på bagsiden 
mod syd.

Kronen på værket skulle dog blive spiret, som Chri
stian 4. planlagde senest i 1624. Atter blev det en kom
pliceret opgave, fordi intet hverken i tagkonstruktionen 
eller fundamenteringen var konstrueret til at bære et lille 
tårn med spir. Ved forskellige forstærkninger af bjælke
værket lykkedes det at skaffe soliditet nok, og i august
1625 må det have været på plads, for da modtog pousse- 
reren Ludvig Heidritter, som havde lavet de fire drager, 
sine sidste penge. Over dragerne sattes vindfløjens 3 kro
ner, 3 knapper og selve fløjen, som Anders Nielsen får 83 
rdl. 32 sk. for at have forgyldt med eget guld. Taget var i 
mellemtiden blevet beklædt med bly, hvilket også skete

Børsen som baggrund for kron
prins Frederik (7.) og prinsesse 
Mariane af Mecklenburg-Stre- 
litz’ landgang ved Holmens Bro 
i 1842, da den problematiske 
kronprins skulle giftes for anden 
gang. Parret går ad en løve
smykket baldakinklædt estrade 
over Slotspladsen op til C. F. 
Hansens Christiansborg. Parret 
var kommet sejlende til Rheden 
fra Mecklenburg med linieski
bet Christian 8.; herfra blev de 
viderebragt til Christiansborg 
Slotsplads med en lille damper. 
Litografi efter tegning af Ed
vard Lehmann 1842. -  Det kgl. 
Bibliotek.
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Børsen bliver særlig i 1840-50erne mange kunstneres yndlingsmotiv. Her har Fattig-Holm malet en akvarel 
af Børsen set fra Slotspladsen 1840.1 baggrunden ses »De seks søstre«, og længst borte anes Frelsers Kirkes 
spir. -  Bymuseet.

Omkring 1840 er det ikke sjældent at møde også udenlandske stik eller litografier med populære køben
havnske motiver. Her viser den engelske kobberstikker Batty Børsbygningen set fra Holmens Kirke. Lon
don 1840. -  Det kgl. Bibliotek.
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Her er et af de sjældnere billeder, der viser Børsen set fra kanalen mod bygningens østfløj med den lille py
ramidetrappe. Skønt gaden foran fører til Christianshavn, er trafikken ikke påfaldende stor. Tegning fra ca. 
1840. -  Det kgl. Bibliotek.

Børsen endnu en gang set fra øst 
op imod C. F. Hansens Christi
ansborg og med de sædvanlige 
skuder fra provinsen, der bragte 
varer til hovedstaden. Tegning 
ca. 1840. -  Det kgl. Bibliotek.
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Auktionssälen på Børsen blev 
indrettet i 1814, fordi auktioner
ne i den gamle Børssal var til 
gene for den sædvanlige børs
handel. Den indrettedes på 1. 
sal med 7 fag mod den senere 
Slotsholmsgade og med en halv
cirkel af søjler i den modsatte 
side. Desuden var der sikret 
ovenlys. Salen blev indviet i 
1816, og her solgtes bl. a. kina- 
farernes hjembragte porcelæns- 
varer. Auktionerne opretholdtes 
til 1856. Anonym akvarel. -  Fra 
bogen »Børsen«.

med dragerne og spiret. De store vinduer, som har sand
stensrammer og -sprosser, er seksdelte. Kun de to neder
ste felter af hvert vindue kunne lukkes op, idet de var for
synede med træluger. De fire øverste fik glasvinduer lagt 
i bly, hvorfor de var smårudede.

I det meste af huset lagdes murstensgulve, kun skrive
stuerne forsynedes med ølandske fliser, samme materiale 
brugtes til fortovet mod nord. Denne side af bygningen 
har hele tiden været anset for den fornemste, så sydsi
dens fortov måtte nøjes med mursten inderst og kalksten 
yderst.

Vestgavlen er dateret 1624. Den havde også måttet 
undergå nogle ændringer som følge af, at kælderetagen 
var opgivet. Allerede Lorenz van Steenwinckel blev bedt 
om at ændre sit forslag til vestportalen. Han havde tænkt 
den flankeret af to statuer, formentlig hermer, som kun
ne bære bjælkeværket, men fik af kongen ordre til at lave 
to søjler i stedet for. Efter Lorenz’ død blev det Hans, 
som skulle sørge for portalen, der som sagt skulle æn
dres. Han var ikke hurtig nok, så Christian 4. skriver til 
kansleren Christian Friis: »Hans Steenuynckell skal til- 
holdiss, att han ferdiggør ted affrydtz til portalid for Bør-

I 1934 udsendte Postvæsenet 
sine første regulære luftpost
mærker. Børsens spir blev valgt 
som motiv på ét af de fem mær
ker.

Næste side nederst:
Ved Grosserer-Societetets overtagelse af Børsen i 1855 forlod de sid
ste handlende deres boder på Børsen; helt op til dette år var der end
nu både hørkræmmere, høkere, urtekræmmere, vinhandlere og skibs
proviantører. En af de sidste boghandlere var J. H. Schubothe (1763- 
1828), som havde etableret sig i 1782 ved at overtage Mummes bogla
de, der gik tilbage til 1728. Schubothe drev boglade på Børsen til sin 
død og efterfulgtes af sin svigersøn Søren Langhoff, der holdt skansen 
til 1855. Her er Schubothes bod på 1. sal, tegnet noget senere af K. 
Gamborg. -  Bymuseet.
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Børstrappen mod Christianshavn. Børsens »bagindgang« har været ombygget flere gange. Forbindelsen til 
1. sal var vigtig, for i stueetagen var der jo indgange direkte fra gaden. Martinus Rørbye har malet den se
nere nedlagte trappe i 1841. -  Efter foto på Bymuseet.
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Børssalen havde indtil 1855 væ
ret mindre og fladloftet, men fik 
efter Grosserer-Societetets over
tagelse af Børsen det udseende, 
den siden har haft. Den midter
ste del af loftet hævedes op til 
hanebjælkerne i loftsetagen, og 
med matte ruder i øverste sekti
on ud mod kvistene fik salen 
ovenlys og sidelys. Tre søjler i 
hver side bar sideskibenes over
savede bjælkeender. Samtidig 
lagdes der parketgulv i salen. -  
Tegning af H. C. Stilling, lito
graferet af Emil Bærentzen ca. 
1855. -  Bymuseeet.

sen«. Det gjorde han så. Der blev nu to søjler på hver 
side af portalen, såkaldte koblede søjler. De inderste er 
grå, mens de yderste er rosa, så mon ikke det er et tegn 
på, at to af søjlerne allerede var fremstillet til portalen, 
og de to andre derfor er senere.

I 1624 blev sat en indskriftplade op over vestportalen. 
Den latinske tekst lyder i oversættelse:

»Den almægtige og treenige Gud Fader, Søn og 
Helligånd, som ved sønnen Jesu Christi bestandige mel
lemkomst giver sin velsignelse og som beskytter handel 
og alt hæderligt erhverv. Han give, at dette må blive til 
held og lykke for det danske rige, staden og folket. Chri
stian den Fjerde den mægtige konge af Danmark og Nor
ge, de Venders og Gothers, fædrelandets udmærkede fa
der, den lykkelige forvalter af statens ejendom, har føl
gende store kongers berømmelige eksempel og i alvorlig 
iver for at forøge sine lande med rige handelssteder 
grundlagt den danske børs, som du ser der, ikke til Mer
kurs og Lavernas hemmelige kunster, men først og frem
mest til guds ære til indbringende brug for købere og sæl
gere«.

For forståelsens skyld skal tilføjes, at Merkur og La- 
verna var tyvenes guder, hvilket vil sige, at Børsen kun
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var beregnet for hæderlige folk. Det kan man kalde en 
programerklæring, ingen lades i tvivl om, hvad hans ma
jestæt har ment med at opføre det prægtige hus.

Det ser ud til, at huset er taget i brug i årene 1628-30, 
da der efterhånden udbydes boder i det. En ting mangle
de dog. Det var den østlige gavl. Christian 4.s ulyksalige 
deltagelse i Trediveårskrigen kostede dyrt, og det er tro
ligt, at det også medførte udsættelsen af østgavlens fuld
endelse. Men i august 1639 sluttes kontrakt med hånd
værkerne desangående. Den næstsidste dag i 1640 beta
les den sidste rate af det, de skulle have for deres arbejde. 
Det må betyde, at gavlen var færdig og godkendt på det 
tidspunkt.

Et særkende for Børsen er dens hovedindgang, Børs
rampen, som fra Slotspladsen fører op til hovedportalen i 
første sals højde. Gamle kort, det ældste fra 1648, viser, 
at rampen stort set har bevaret sin oprindelige form. 
Umiddelbart uden for porten byggedes en repos af sten, 
som næsten er kvadratisk. Fra denne breder rampen sine 
buede arme ud til begge sider, den nordlige en smule 
længere end den sydlige. Rampens bredde foroven er ca.

Arkitekt H. C. Stillings nyind- 
rettede Børssal skulle have væ
ret indviet med en fest i 1857, 
som man dog under den store 
økonomiske krise samme år 
måtte opgive. I 1858 blev salen 
omsider stilfærdigt indviet af 
Societetets formand A. N. Han
sen. Allerede fra 1862 fandt der 
store festligheder sted i Børsens 
nye pompøse sal, der havde faet 
indlagt centralvarme. Her af
holdes der banket for kong Carl 
15. af Sverige og kong Frederik 
7. den 19. juli 1862. -  111. Tiden
de 1862-63.
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I 1870erne anvendtes den ny
indrettede Børssal i stigende 
grad til banketter. Her serveres 
et »festmåltid« i 1873 for det 
første japanske gesandtskab i 
Danmark. Tegning af Bernhard 
Olsen. Det er den flagsmykkede 
bygherre Christian 4., der ses 
som statue oven over salens ka
min. -  Xylografi i 111. Tidende 
1872-73.

I en serie fra 1953-56, kaldet 
»Kongeriget i 1000 år«, bragte 
Postvæsenet dette mærke med 
Børsen.

7 m, mens den forneden måler ca. 23 m. Dens samlede 
længde spændte oprindelig over 40 m.

Bortset fra, at det er et rigtigt flot arrangement, skulle 
det fra starten også være funktionelt. Det må ses i sam
menhæng med hele bygningens funktion. Der skulle 
handles i Børsen, ikke med penge og abstrakte papirvær
dier, men med gods af betydelig vægt. Derfor indrettedes 
hele stueetagen med to lange rækker af boder eller pak
rum. Laurids de Thurah skildrer meningen med dem så
dan: »Disse Pak-Rum ere for Kiøbmændene særdeles 
beqvemme, idet paa hver side af Børsen er en Grav, hvor 
Skibene kand legge an, lige ud for hver Pak-Huuses Dør, 
og saaledes kand alle slags Vahre med den største Be- 
qvemmelighed ud- og indskibes«. Om end der handledes 
en detail fra stueetagen, var den dog primært indrettet til 
tungere varer. På første sal så der anderledes ud. Bortset 
fra fire kontorer i hjørnerne udgjorde etagen ét stort rum. 
Her kunne de handlende indrette deres boder. Ikke efter 
forgodtbefindende, men i to rækker ned langs midtaksen 
samt under vinduerne. Her var det især detailhandelen, 
der blomstrede, men da varerne jo skulle bringes op, var 
det praktisk, at de kunne køres til døren; derfor byggedes 
rampen. De københavnske handlende var skeptiske over 
for dette nye, og det kneb gevaldigt at fa udlejet boderne.
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Da hele foretagendet jo gerne skulle være rentabelt, er 
der ikke noget at sige til, at Christian 4. irriteredes over 
de uinteresserede købmænd. Han havde et trumfkort i 
baghånden, og det var konkurrenterne. Han spillede 
kortet ud den 29. maj 1631, hvor han bestemte, at alle 
udenlandske handlende, som kom til byen, skulle sælge 
deres varer fra Børsen. Af samtidige beskrivelser ses, at 
den store hal snart udviklede sig til noget, der vist mest 
af alt mindede om vore dages stormagasiner. Man gik 
ikke blot på Børsen for at købe ind, men også for at blive 
set. Adelige damer og herrer, ja  endog kongehusets med
lemmer, gik på Børsen. Det vækkede de københavnske 
kræmmere af deres slummer, så at de allerede i 1636 bad 
kongen om at forbyde fremmede at handle der. Nu sad 
de i saksen, og Christian 4. kunne stille betingelserne, så 
de måtte leje samtlige stande og betale godt derfor. Alli
gevel skulle de indrømme udlændinge nogen plads for
uden kongens favoritter fra Christianshavn.

I årene 1639-42 forestod kongen selv udlejningen af 
boderne, men det blev nok for besværligt, så de næste 
fem år udlejede han hele Børsen til købmand Jacob Mad
sen, som han sikkert skyldte grueligt mange penge. I sine 
sidste år var kongen så forgældet, at han havde pantsat 
snart sagt alt inklusive sin kongekrone, og i november 
1647 blev han nødt til at sælge Børsen til Jacob Madsen.

III. Tidende var også flink til at 
følge det voksende erhvervslivs 
udvikling i forbindelse med Bør
sen. Dette billede har tegneren 
K. Gamborg kaldt »Fra de be
vægede dage på Børsen« 1855. — 
111. Tidende 1885-86.
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I 1895 fik Grosserer-Societetet 
P. S. Krøyers store bestillings
arbejde »Børsbilledet« med 48 
kendte forretningsmænd i fuld 
skikkelse. Man havde på G. A. 
Hagemanns foranledning sam
let penge ind til maleriet mod at 
komme med på billedet. Tiet
gen -  som havde betalt mest -  
dominerer centrum i midter
kredsen. Maleriet er senere spø
gefuldt kaldt »Hattemagerlau- 
gets generalforsamling«. De før
ste 30 år hang maleriet i komite
ens værelse. Først i 1925 betrag
tedes det så tilstrækkeligt histo
risk, at det kunne placeres i 
Børssalen, som det faktisk var 
malet til. Her hænger det frem
deles. -  Efter foto på Bymuseet.

Denne gav 50.000 rdl. for den, hvis han da ikke kunne af
skrive det hele på kongens gæld.

Børsens bygningsstil har der ikke været megen uenig
hed om. Den har altid været betegnet som nederlandsk 
renæssance. Stilen er da heller ikke særlig anderledes end 
andre af Christian 4.s bygningers som f.eks. Frederiks- 
borgs og Rosenborgs. Det er alle teglstensrode huse med 
svungne gavle og stenkorsvinduer. Der er den for Neder
landene karakteristiske sandstensornamentik af den bru
skede type. Så vidt så godt. Hvad de teglrøde mure an
går, kan man have sine tvivl for alle bygningernes ved
kommende, for man ved, at de alle på et eller andet tids
punkt har været enten pudsede og malede eller alene ma
lede. At de røde sten, man i dag ser på Børsens facader, 
ikke er originale, er en velkendt sag, som vi skal vende 
tilbage til senere. Om de rød-gult flammede sten, som 
sidder bagved, har været beregnet til at ses, kan ikke si
ges med sikkerhed.

Der har været flere bud på dragespirets oprindelse. En 
veritabel skrøne ville vide at fortælle, at det blev røvet fra 
slottet i Kalmar og sat op på Børsen. Det er for længst 
modbevist af regnskaberne. Lige så fast står det, at den 
tidligere nævnte pousserer og fyrværkerimester har lavet 
dragerne, for fyrværkere var vant til at lave drager til fyr
værkerier. Uoverensstemmelserne kommer nu til at dreje
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sig om, hvad dragerne betyder. Det har været fremført, 
at det ganske enkelt skulle være fyrværkeridrager, et an
det bud er, at forbindelsen til Orienten skulle have bragt 
dyrene hertil. Mest sandsynligt er dog, at de betyder no
get, for det gjorde næsten alle de motiver, man dengang 
benyttede sig af.

C.F. Harsdorff mente, at de havde noget med den nor
diske mytologi at gøre, hvor han så ellers vidste det fra, 
men han var dog 200 år nærmere dragernes opsætning, 
end vi er i dag, så hvis han har ret, kunne de udlægges 
som guldvogtere, hvilket giver god mening over en Børs 
og de værdier, der forvaltedes i denne.

En stor dag oplevede Børsen den 18. oktober 1660, da 
den kom til at være sætstykke i den afgørende begiven
hed, der hed arvehyldningen, hvor Frederik 3. fik be
kræftelsen på indførelsen af det enevældige kongedøm
me. Da sad kongen og dronningen foran Børsrampen på 
troner og under baldakiner og modtog stændernes hyl
dest, som vist på Wolfgang Heimbachs maleri side 24.

En blanding af økonomiske hensyn og ønsket om igen at gøre Bør
sen til en del af det københavnske dagligliv, har i 1970erne banet 
adgang for forskellige arrangementer i Børssalen. Her holder antik
vitetshandlerne udstilling i 1970erne. -  Pressefoto.

Børsens ældste historie i 
årstal
1618: Samme år som Christi

anshavns anlæggelse finder 
sted, starter Christian 4. for
arbejdet til opførelsen af Bør
sen som varebørs med korn 
på loftet.

1619: Kontrakt med Lorenz 
Steenwinckel som bygmester.

1624: Bygningen under tag.

1625: Dragespiret rejses.

1628: Boderne i stueetagen er 
omsider udlejet.

1634: Københavns Postmesteri 
henlægges til Børsen.

1640: Østre gavle mod havnen 
fuldføres.

1647: Rentemester Henrik 
Møller opfører »De syv sø
stre«.

1686: Søkvæsthuset, der har 
faet det økonomiske ansvar, 
indberetter: »I Børsen er ikke 
et vindue helt. Kræmmerne 
behænger dem med måtter, 
hvilket vanhelliger huset«.

1687: »Fattige folk i de under
ste værelser kan ikke have de
res varer dernede, uden at de 
rådner«.

1690: Børsrampen beplantes.

1692: Børsordonansen for han
delen udstedes.

1696: »Gulvet på første etage, 
hvor kræmmerne har deres 
boder, må repareres, så at 
købmændene nedenunder 
kan være forvarede mod sand 
og andre uhumskheder, der 
nedfalder«.

1696: Første store reparation. 
Ødelagte sten udskydes.

1702: Anden store reparation. 
Der lægges nye gulve. Tårnet 
afstives.

1720: Stakitter opsættes for at 
hindre folk i at falde i vandet.

1728: Børsen spares ved Kø
benhavns første store brand.
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1728: Generalbygmester J. G. 
Ernst udtaler: »Tårnet står 
skævt«.

1729: Man må leje boderne ud 
ved auktion for at fa lejere.

1737: Den nye Kurantbank far 
7 værelser på Børsen, for en
den af 1. sal mod havnen.

1741: Lejere fra boderne udta
ler: »Bedre folk holder sig 
borte, fordi gange og trapper 
er farlige at benytte«.

1742: Grosserer-Societetet eta
blerer sig på Børsen. Med
lemstallet stiger fra 15 til 44 i 
1790. Grossererne holder til 
på 1. sal.

1746: Nicolai Eigtved restaure
rer Børsen med stor dygtig
hed og ringe midler.

1756: Blytaget er stadig utæt. 
Bør belægges med kobber, 
men det er for dyrt; man væl
ger jernblik.

1774: »Børsen er sin undergang 
nær. Man ved snart ikke et 
sted, hvor der er tørt. Man 
vover ikke at gå på brædde
gulvet, og trappen mod øst er 
meget bedærvet. Kræmmere 
og boghandlere fordrer leje
nedsættelse og erstatning for 
ødelagte varer«.

1775: Kongen bevilger en ho
vedreparation. Hofbygmester 
Anthon vil have det tunge 
dragespir erstattet med en 
kuppel. HarsdorfTforhindrer 
ham i denne vandalisme.

1777: Dragespiret fornyes af 
Boye Junge, og alle sand
stensfigurer repareres eller 
fornyes og overstryges med 
kogt linolie.

1787: Kurantbanken flytter ind 
i den nyopførte bankbygning 
mod Børsgraven. Banken er 
forbundet med Børsen ved en 
brobue.

1794: Børsen skånes ved Chri
stiansborgs brand.

Der havde ellers ikke været meget at prale af, siden Ja 
cob Madsen havde overtaget bygningen som håndpant; 
skøde fik han nemlig aldrig. Selv døde han i 1653, og 
hans stakkels enke søgte at drive Børsen videre. Hun 
skulle ydermere have haft 2.000 tdr. land hartkorn i ste
det for penge. Det løb man fra og tilbød 1.000. Hun døde 
1674 uden at have faet så meget som en skæppe. Staten 
snød hende simpelt hen. Også Christian 5. pantsatte 
Børsen, denne gang til Søkvæsthuset, som uden begejstring 
modtog det besværlige pant og beholdt det i 90 år fra 
1685-1775. Bygningen var særdeles forfalden, da Sø
kvæsthuset overtog den, men kongen skulle vedligeholde 
den. Af reparationsregnskaberne fra tiden omkr. 1700 
kan man se, at sandstensornamenterne præpareredes 
med olie, og at alt murværket overmaledes med oliefar
ve. På den østre gavl opsattes en ny trappe, formentlig 
den, der kendes fra Thurahs stik, en dobbelt rampetrap
pe hvis løb var parallelle med gavlen. Endelig synes der 
ved denne tid for første gang at være blevet plantet træer 
på Børsrampen.

Man har indtrykket af, at der blev slidt bravt på byg
ningen i første halvdel af 1700-tallet og samtidig kun of
ret det allernødvendigste på vedligeholdelsen. Gang på 
gang hører man om den slette tilstand. I 1745 stod Eigt
ved for istandsættelsen, og han fik kasseret et smukt for
slag til at lave et lille smukt haveanlæg på rampen, vel at 
mærke uden træer.

I 1737-38 blev der i østenden af bygningen indrettet 
lokaler til Kurantbanken. En otte alen bred gang, som førte 
lige ud fra porten på 1. sal, gav adgang til i alt syv rum 
fordelt på begge sider, således at banken rådede over de 
syv østligste fag.

I forbindelse med Eigtveds restaurering forærede køb
mand Andreas Bjørn de to statuer af Neptun og Merkur af 
billedhuggeren Petzold til opstilling foran rampen.

I 1775 overgik Børsen fra Søkvæsthuset til Kurant
banken. Søkvæsthuset havde næppe været i stand til og 
heller ikke haft interesse for at drive foretagendet. Endnu 
en gang viste det sig, at bygningen var i rivende forfald; 
ikke mindst stod det slet til med spiret. Det gav anled
ning til megen diskussion mellem de sagkyndige. Hof
bygmester G. D. Anthon fik den henrivende idé at erstatte 
spiret med en kuppel, hvilket bragte HarsdorfT i harnisk: 
»da Taarnet og Spiret ikke alene svarer til det hele af 
Bygningen og dens emblematiske Komposition, men 
passer tillige så nøje dermed, at det for sit væsentlige
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Børssalen var ikke bare blevet til en festsal med gyldenlæderstapet; hele dagen igennem mødtes forret
ningsfolk og drøftede forretninger og forsikringer og udvekslede nyheder. Her er forretningsfolkene tegnet 
af P. C. Klæstrup ca. 1870. -  Det kgl. Bibliotek.

Også søens folk havde naturligvis transport-interesser at varetage i det daglige kontaktarbejde på Børsen i 
slutningen af forrige århundrede. Men søfolkene og småskibsrederne holdt sig for sig selv. De havde en be
stemt plads i salen ved væggen, kaldet »Skipperkrogen«. Tegning ca. 1880. -  Det kgl. Bibliotek.
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1795: Børsen skånes ved byens 
brand.

1807: Selve Børssalen udvides 
med to fag.

1816:Auktionerne flyttes fra 
Børssalen til den nyindrette
de Auktionssal.

1816*20: 64 grossererfirmaer 
går fallit. 11818 var der 230; i 
1819 er der 91 tilbage.

1824: Børsens 200-års jubilæ
um markeres kun med en me
dalje. Tiderne er ikke til fest
ligheder.

1824: Mange gamle lejere af 
boderne giver op. De første 
butikker etableres nu i den in
dre by.

1825: Bygningens forfatning er 
på ny katastrofal. Sandstens
figurerne smuldrer fortsat.
Ny trappe i østgavlen etable
res.

1833: Det kniber med at holde 
justits på Børsen: »Efter børs
tid trænger hujende drenge 
sig ind i bygningen. Politiet 
bør forebygge denne uskik«.

1844: Interessentselskabet 
»Børs-bazaren« lejer samtlige 
boder på 1. sal. Boghandler 
Schubote far dog lov til at be
holde sin bod, og hans svo
gers søn bliver den sidste på 
Børsen.

1855: Grosserer-Societetet 
overtager Børsen.

1856: »Børs-bazaren« på 1. sal 
opsiges. Grossererne skal 
bruge hele etagen.

1856: Arkitekt Harald Stilling 
vælges til at forestå en stor 
ombygning.

1857: Børssalen er nyindrettet, 
men en europæisk finanskrise 
gør det umuligt at fejre fær
diggørelsen af de nye lokaler. 
42 firmaer krakker i decem
ber 1857.

1859: Privatbanken lejer de 
gamle banklokaler i østfløjen 
på 1. sal.

Forhold med Bygningens Bestemmelse kan anses som en 
Zirat og Raritet af den nordiske Mythologi«.

Det lykkedes at redde spiret, selv om dragernes svanse 
måtte fornyes helt. De blev udskåret af pommersk fyr, 
slået fast med søm i tømmeret og belagt med bly. Alle 
sandstensfigurer blev malet tre gange med oliemaling i 
stenfarve. Murene repareredes og maledes i en brunrød 
farve, hvorpå fugerne blev malet hvide. Også fløjstangen 
fornyedes, men vistnok som en tro kopi af den gamle.

I slutningen af 1700-tallet, især i dets sidste tiår nær
mede flere af de funktioner, som fandt sted i den gamle 
bygning, sig pengebørsens. Der foregik stadig alt mellem 
himmel ogjord af forretningsliv og dermed følgende uor
den. I 1790 havde grossererne organiseret sig, og de søgte 
at vinde gehør for mere civiliserede tilstande. I 1814 re
solverede Frederik 6. bl.a.: »at der herefter, naar Bouti- 
kerne paa Børsen bliver ledige ved nuværende Ejers Død 
eller Opsigelse, skal ingen ny Bortlejning finde Sted, 
men Pladsen benyttes til Lokaler for saadanne Institut
ter, som staa i Forbindelse med Handelen og Boutik-Ud- 
salget, saaledes tilsidst aldeles ophøre«. Børsen var på 
vej til at blive en kontorbygning, men det tog tid.

I 1816 åbnedes i den vestlige ende en auktionssal, ind
rettet af hofbygmester C. B. Hombech. Det var et halvcir
kulært rum med amfiteatralsk opbygning imod en søjle
række. Over det, man kunne kalde scenen i denne teater
mæssige opbygning, var der indlagt ovenlys i loftet. Man 
var i det hele taget med på noderne, for omtrent samtidig 
etableredes to svingdøre ind til Børssalen, endda anbefa
let af selveste C. F. Hansen.

I slutningen af 1820rne og begyndelsen af 30rne un
derkastedes bygningen en meget omfattende restaure
ring ved hofbygmester Jørgen Hansen Koch. Interessant er 
især, at man allerede fra begyndelsen var enige om at 
tage vidtgående hensyn til det historiske aspekt ved hu
set. Af nyt skete kun, at trappen ved østgavlen fjernedes, 
så der blev indgang fra stueetagen, og fra denne førte en 
ligeløbstrappe op til første sal.

I 1857 købte Grosserer-Societetet Børsen af staten, 
hvilket naturligvis medførte, at brugerne virkelig kunne 
indrette sig efter ønske. Dog måtte man i salgsbetingel
serne vedstå, at man ville holde bygningens daværende 
arkitektoniske ydre således, at ingen udvendig foran
dring måtte foretages uden statens samtykke. Man kan 
sige, at denne passus i virkeligheden er det første forsøg 
på bygningsfredning i Danmark.
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Tåget frostmorgen i 1880erne på 
hjørnet af den nyanlagte Slots
holmsgade. Det er et kavalleriregi- 
ment fra Bådsmandsstrædes kaser
ne på Christianshavn, der passerer 
Slotspladsen. Maleri af Otto Ba
che. -  Efter foto på Bymuseet.

Børsens 350 år gamle gavl mod 
Slotspladsen med den store rampe, 
der fører op til bygningens 1. sal, 
hvor Børssalen og Grosserer-Socie
tetet nu ligger. Til stueetagen er 
der adgang midt i bygningen fra 
Børsgade og tillige i den modsatte 
gavl. Fot. ca. 1950.-Bymuseet.
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1868: Børsgraven med forsømt 
bolværk og stillestående vand 
er reduceret til en stinkende 
rende, der tilkastes og bliver 
tilkørselsvej til den nye Knip
pelsbro.

1878: Stor renovering af Børsen 
til 350.000 kr. bl. a. til kob
bertag. Murene belægges 
med Ludvig Fengers og Mel- 
dahls tynde, støbte, tyske ce
mentsten med imiteret mur
stenstegning.

1880: Stueetagen huser endnu 
kramboder og enkelte værts
huse, der skaber værtshusu- 
orden. Der lugter fremdeles af 
klipfisk, og der klages over 
rotteplage.

1881: Societetet har nu 1.681 
medlemmer.

1884: Store interne ombygnin
ger.

1895: Børsens mænd males af 
P. Krøyer. Maleriet ophæn
ges dog først i 1925.

1905: Tietgens statue af Ras
mus Andersen opstilles på 
rampen. I 1931 bliver den 
flyttet til Sankt Annæ Plads i 
nærheden af D.F.D.S.

Næste side:
Børsens spir, der er skåret i træ 
og beklædt med bly. Det er for
met som fire drager, der snor 
deres lange haler sammen. Det 
er ret unikt i europæisk arkitek
tur. Det blev udformet i 1625 af 
fyrværkerimesteren hos Chr. 4.
I 1776-77 blev det fornyet, da 
det gamle tårn var ved at styrte 
sammen. Fot. Sv. Türck ca. 
1940.-Bymuseet.

Forslag til indretningen hentedes hos de bedste arki
tekter, Herholdt, Nebelong og Stilling. Sidstnævntes planer 
blev antaget. Hovedetagen skulle nu kun rumme lokaler 
og kontorer for Grosserer-Societetet. Der blev lavet en 
lille vestibule inden for vestporten, derpå en ottekantet 
forhal, på begge sider af disse rum auktionssalen og kon
torer. Der var tre døre fra forhallen ind til Børssalen, 
som var ti fag lang med kontorer i de fire hjørner. Endnu 
en trappe blev etableret i midten af bygningen, en lang 
midtergang løb hen til østgavlen flankeret aflæseværelse, 
Societetets forsamlingsværelse og kontorer.

Den nye Børssals arkitektur var ikke et forsøg på at 
give den en historisk tilnærmelse til bygningens stil, men 
noget, man i dag nok vil kalde historicisme. Det blev et tre
skibet, basilikalt rum med 2 x 5  søjler, der bar bjælke
værkets rester, efter at midtskibets tværbjælker var fjer
net, så dette blev højere end sideskibene og fik lys fra ta
gets vinduer gennem matte glaspartier. Det var ikke et 
dårligt rum, Stilling skabte, men selvfølgelig uden histo
risk relevans.

I øvrigt ændredes rummet allerede 1892-93. Stilling 
havde holdt salen i lyse farver, men nu forsøgte Ludvig 
Fenger at gøre det mere Christian 4.-agtigt ved at ege
træsmale træværket og opsætte gyldenlæderstapeter 
samt isætte blyindfattede ruder med byvåben i stedet for 
de matte glas. Det er vist ikke helt forkert at hævde, at 
arkitekt Fenger hermed indførte »Grossererstilen« i 
Danmark.

Allerede tidligere var man i forbindelse med Børsgra
vens opfyldning blevet klar over, at en hovedrestaurering 
af Børsen var nødvendig. Den skulle jo nu også præsen
tere sig smukt langs den nyanlagte Slotsholmsgade. Det 
stod slemt til med det gamle hus, værre end man havde 
ventet. Et udgangspunkt blev den konkurrence, Kunst
akademiet udskrev om at foretage en opmåling af de vig
tigste partier af facaden.

Ferdinand Meldahl og oberst Pedersen undersøgte bygnin
gen, og arkitekt Ludvig Fenger fik til opgave at gennem
føre restaureringen. Den er blevet kaldt hård, men både 
konstruktivt og facademæssigt led bygningen af alvorlige 
brist. Ikke mindst har man hæftet sig ved det, man 
umiddelbart kunne se, nemlig facaderne. Det er næsten 
blevet en myte, at Børsen engang har stået med en varm, 
levende facade af gulflammede mursten, hvorfor de tyn
de, tyske røde, maskinstrøgne skalsten, som man dække
de de gamle mursten med, er blevet lagt for had, ligesom 
arkitekterne blev det. Murene var imidlertid så gebræk-
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C. F. Tietgen i sit kontor i Privatbanken på Børsen, omkring 1890. Han var som 28-årig i 1857 blevet første 
direktør for den nystartede Privatbanken. Den disponerede i de første år kun over nogle fa værelser på 
Højbro Plads, men lejede sig i 1870erne ind på Børsen og sikrede sig her nogle værelser i bankens østre 
ende, altså nær den senere Privatbanks-bygning. Tietgen inddrog flere rum i de følgende år. Han ledede 
banken fra Børsen gennem godt en snes år og startede ved det viste skrivebord både B&W, D.F.D.S., Store 
Nordiske Telegrafselskab og Sukkerfabrikerne m. v. Tietgen fik et slagtilfælde i Paris i 1894, fa måneder ef
ter at han havde indviet den af ham finansierede Marmorkirke (se bind 6). Han fik derimod ikke del i opfø
relsen af Privatbanken ved siden af Børsen, skønt han levede som rekonvalescent til 1901. Hans kontor er 
bevaret på Børsen som museum i de gamle omgivelser. -  Privatbankens Museum.

kelige, at man enten måtte bryde de yderste sten helt 
væk og opmure på ny eller gøre det, man altså endte 
med. Endda mente sagkundskaben, at nye mursten hur
tigt ville gå til på grund af de gamle mures store indhold 
af salt og salpeter. Faktisk var man ret forsigtig med ud
skiftning og reparation af sandstensfigurerne. Men de 
gik til i løbet af tyve år, hvorpå man udskiftede hoved
parten med nymodellerede, som ikke en gang var søgt 
kopieret efter de gamle.

Ved Ludvig Fengers restaurering rejstes spørgsmålet, 
om det ikke ville være passende at tilføje kviste til faca
den mod Slotsholmsgade, nu da alt det rod, der havde 
fyldt op på denne side, var væk. Grosserer-Societetet var
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Endnu et billede fra 1890erne af 
dagligt kontaktarbejde mellem 
erhvervslivets folk i Køben
havn. Det hørte fremdeles med i 
den daglige forretningsrutine 
»at slå et slag ned til Børsens og 
høre nyt«. Verdenskrigen 1914- 
18 gjorde ende på denne værdi
fulde kontakt mellem bank- og 
forretningsfolk. -  Bymuseet.

Selv om Københavns Børs var 
startet som udpræget varebørs, 
blev den efterhånden også 
fondsbørs. Det vil sige, at det 
moderne samfunds stigende an
tal aktier og obligationer også 
blev forhandlet her, og at der 
samtidig kunne udsendes en 
kursliste over de kurser, som 
samtlige obligationer og et vok
sende antal »børsnoterede« ak
tieselskabers værdipapirer 
handledes til. Dertil kom en 
vekselnotering på fremmede 
landes vekselkurser. Her er en 
dagbladstegning fra omkring 
1910, da de høje hatte var be
gyndt at vige for bowlerne. -  
Grosserer-Societetets Arkiv.

BØRSEN
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Grosserer-Societetets gamle bestyrelsesværelse er blevet moderniseret flere gange. Således så salen ud ind
til 1960 med de gamle, høje egepaneler under portrætter af tidligere formænd. -  Foto fra Grosserer-Societe
tet.
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ikke tilbøjeligt til at øge omkostningerne ved den i for
vejen kostbare restaurering, men i 1879 tilbød fem af 
medlemmerne at betale. Kvistene blev sat op. Spørgs
målet, hvorvidt det var historisk korrekt, tog man ikke 
tungt på.

I vore dage er Børsens indre, bortset fra Børssalen og 
kontorerne mod Slotsholmsgade, præget af arkitekt, pro
fessor Kai Gottlobs istandsættelse. Således er komiteens 
mødesal indrettet i 1942-43. Væggene er beklædt med 
ahorn, gulvet af teak. Samtidig ombyggede Gottlob det 
centrale trapperum. Han beklædte væggene og pillerne 
med egetræ, trappen forsynedes med et svært gelænder 
med kraftige balustre, som synes at være en parafrase 
over barokke former.

I 1957 opsatte Boye Givskov en stiftmosaik på ydersi
derne af trappen i stueetagens vestibule med motiver af 
Børsens historie. Samme år indrettede Gottlob læsevæ- 
relset mellem trappen og Børssalen.

I dag virker Børsen stadig som en inciterende helhed 
ganske uanset, at man skal lede for at finde noget origi
nalt såvel ude som inde. Selv taget er skiftet ud fra at 
være af bly til nu irgrønt kobber, og kun dragerne er for
blevet blybeklædte.

Man vil ikke umiddelbart tænke 
på Børsen, når man ser billedet 
til venstre; men det smukke 
Louis Seize-udstyr findes faktisk 
i dag i et af Grosserer-Societe
tets udvalgsværelser. Billedet til 
højre er hentet fra den moderne 
læsesal bag Børssalen. Fotos fra 
1970erne. -  Grosserer-Societe
tet.

Forrige side nederst:
Smagen har ændret sig, men an
tallet af pladser og antallet af 
malerier er uændret, og der er 
stadig ur over døren og fornem 
loftsbelysning. Foto 1970erne. -  
Grosserer-Societetet.
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Grosserer-Societetet holder møde i Børssalen. Præsidiet sidder under Christian 4.s statue med ansigtet 
mod forsamlingen. Pressefoto fra 1960erne. -  Bymuseet.

Fondsbørsen forblev i Børsbygningen til 1972. Så flyttede den til rummeligere lokaler i Fonnesbechs tidli
ger stormagasin på Østergade (med indgang fra Nicolaj Plads). Her ses Fondsbørsens sidste lokale i den 
gamle bygning. Pressefoto fra 1960erne. -  Bymuseet.
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Øst for Børsen fortsatte dæmningen mod Christianshavn 
over en strækning, der var noget kortere, end den plads 
selve Børsen optog. Så at sige i Børsens kølvand rejstes 
her en del ydmyge bygninger med boder, som vistnok 
gav anledning til lidt mere leben, end Christian 4. brød 
sig om. De rummede mest værtshuse, og formentlig har 
det især været risikoen for, at drukne folk skulle forårsage 
ildløs, som fik kongen til i 1645 at kræve, at værtshusene 
holdt lukket om aftenen under trussel af, at ejerne ville 
miste både huse og bohave, hvis de ikke makkede ret.

Christian 4., der som ofte tidligere nævnt led under 
konstant pengemangel i sine sidste år, solgte 1647 arealet 
mellem Børsen og Knippelsbro til Henrik Müller. Det gav 
1.200 rigsdaler. Til gengæld forpligtede Müller sig til at 
opføre ordentlige beboelses- og pakhuse på grundene, in
den der var gået fire år.

Den, der afsluttede handelen på kongens vegne, var 
Corfitz Ulfeldt, og det kunne have beredt Müller vanske
ligheder, ligesom det blev tilfældet for Børsens køber J a 
cob Madsen. Müller slap dog med et par dage i arresten 
efter Corfitz’ fald.

Henrik Müller var en vindskibelig herre, som i god tid 
inden fristens udløb havde ladet bygge de krævede huse. 
Han opførte seks dobbelthuse på to etager og med kæl
der, med et for København ejendommeligt arrangement 
af de trekantede gavle. Hvert hus var på otte fag, men 
delt midt gennem gavlspidserne, så der var fire fag til 
hver ejendom. Et syvende hus sluttede rækken lige inden 
Børsen, det havde fem fag og egen gavl. De enkelte ejen
domme lå tværs over dæmningen, således at de havde 
deres pakhuse vendende mod Børsgraven. »Saa kan alle
hånde kiøbmandsvahre med den allerstørste magelighed 
desto lettere ud- og indskibes fra skibe og pramme, der 
ligge til bolværket i Slotsholms kanal«, siger Jonge i sin 
københavnsbeskrivelse.

Selv om bygherren ved købet endnu kun var tolder, 
udviklede han sig hurtigt. Han var storleverandør til sta
ten, handlede med alt fra tømmer til vin. Han steg i gra
derne, blev generaltoldforvalter og endte som renteme
ster, hvilket nærmest kan sammenlignes med finansmini
ster. Også storgodsejer blev han, blandt andet erhverve
de han Lejregård, det senere Ledreborg. Da det gik tilbage 
for landet under Christian 5., begyndte det at knibe for 
Müller, som til sidst gik fallit.

BØ R SG A D E

Henrik Müller (1609-92). 
Rentemester hos Christian 4. 
Danmarks første storkøbmand 
med interesser i den gryende in
dustri og med skibe i Nordat
lanten. Tillige efterhånden også 
stor godsbesidder. Hans impo
nerende karriere begyndte, da 
han som hovmester for stathol
deren Gert Rantzaus søn Christian 
kom til Sorø Akademi og her 
dumpede ned i den kreds af 
unge danske adelsmænd, der 
kom til at præge Christian 4.s 
sidste år og hele Frederik 3.s re
geringstid. Ved en behændig 
sammenkædning af sine private 
forretninger med sine officielle 
embedsopgaver som kammer
skriver blev han lige så formu
ende og indflydelsesrig som no
gen af sine gamle akademikam
merater. Han var også en flittig 
bygherre, men hans bygninger 
er nu alle borte. Sidst i 1630rne 
opførte han Boldhuset og Værtshu
set lige ved Københavns Slot. 
Begge er forlængst nedrevet. I 
1640 opførte han sin egen gård 
på Østergade, -  senere Efterslæg
tens Skole -  som blev nedrevet 
1913 til fordel for Ilium. I 1645 
opførte han »De seks (oprindelig 
syv) søstre«, også kaldet »Ny
børs« ved siden af Børsen. Den 
smukke husrække blev nedrevet 
1901 ved Privatbankens opførel
se.
Müllers succes sled sig dog ef
terhånden op. Han, som havde 
(fortsættes)
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støttet Enevældens indførelse, 
fordi den var en garanti for hans 
ofte hårdhændede forretnings
metoder, blev svigtet af samme, 
da han under 1670ernes dårlige 
konjukturer kom i vanskelighe
der. I 1680 forlangte staten af
regning for 130.000 rdl., og det 
betød et sammenbrud for hele 
hans forretningsimperium. Han 
måtte nu flytte ind hos først én, 
så en anden datter, hvor han 
døde som 83-årig olding i 1692. 
Christian 5. bevilgede 500 rdl. 
til hans begravelse.

Fra fotografiens barndom. Store 
skibe med vareladninger lægger 
ind foran »De seks søstre«. Stør
re skibe langs Børsen hørte med 
i billedet langt op i 1800-tallet. 
Foto fra omkring 1860. -  Privat
bankens Arkiv.

Husene ved Børsgade overlevede ham imidlertid et 
par hundrede år, og var et så karakteristisk træk i byen, 
at de fik flere forskellige navne, foruden De seks søstre (un
dertiden syv) så også Nybørs, hvilket må ses som en be
kræftelse på, at man opfattede dem som en helhed.

Der var endnu et let renæssancepræg over facadernes 
markerede buestik over vinduerne, men dørenes fordak- 
ninger ud til Børsgade var allerede præget af barokkens 
sprog. Forhusene var forbundet med hver to sidefløje, 
der igen var bygget sammen med pakhusene mod Børs
graven.

De seks søstre startede tilværelsen som købmands
gårde, for sådan var de bygget. Som så mange andre 
huse ændrede de karakter. Branden 1728 fik en vis be
tydning i den forbindelse, da man måtte indlogere talrige 
husvilde i de ubeskadigede dele af byen. Først begyndte 
man så småt at udleje førstesalene, der udstyredes med 
selvstændige køkkener. Siden, da man ikke havde brug 
for lagerplads, ombyggedes pakhusene ved Børsgraven 
til beboelseshuse.

Man må stadig ærgre sig over, at der ikke fandtes en 
bygningsfredningslov omkring århundredskiftet, for så 
er det sandsynligt, at man ikke havde revet disse prægti-
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ge huse ned, selv om initiativtageren var Privatbanken, der 
var vant til at få sin vilje.

I forbindelse med anlæggelsen af Christiansgade i 
1880 var »den syvende søster« allerede forsvundet, og i 
stedet opført en etageejendom af et anmassende format.

BØRSGADE

Der var høj kælder i alle »Seks 
søstre«. Derfor var der udven
dig trappe op til stueetagen og 
døren var trukket lidt ind i hu
sene, dels for ikke at genere tra
fikken, dels for at skabe læ for 
den, der ventede på at blive luk
ket ind. Ruden over døren op
lyste trappegangen. Dørene re
præsenterede fornemt 1600-tals 
træskærerarbejde. Tegning af 
Alfred Larsen 1889. -  Bymuse
et.

»De seks søstre« var opført som tre store gavlhuse, der var delt i seks 
boliger med en halv gavl til hver. I det midterste dobbelthus var ven
stre halvdel i 1800-tallet skæmmet ved at være forhøjet med én etage, 
men ellers lå de seks huse med deres dobbelte indgangsdøre side om 
side som en næsten moderne rækkehusbebyggelse. Tegning af Alfred 
Larsen fra 1890erne. -  Bymuseet.
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Børsens østre ende og den store 1800-tals beboelsesejendom for enden af »De seks søstre« som anmassende 
nabo til Christian 4.s fornemme 1600-tals bygning. I forgrunden Børsens toldbygning, som lå på en knast 
ud i kanalen. Tegneren har stået på den anden side af vandet på Gammelholms skibsværft. Anonym teg
ning fra ca. 1840. -  Bymuseet.

Her er toldbygningen set fra Børsen. Det er en typisk empirebygning fra 1820rne, hvorfra der førtes kontrol 
med alle de mindre både og skibe, der sejlede direkte ind til Børsen. Tegning af Fattig-Holm ca. 1840. -  By
museet.
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Bag den lille bygning blev der senere indrettet en åben vejerbod, hvor de udlossede varer kunne afleveres. I 
1880 afløstes bygningen af den lille jernbanebro tværs over kanalen til den ny anlagte Havnegade (se næste 
billede). Tegning af Fattig-Holm ca. 1850. -  Bymuseet.

Nu står »De seks søstre« foran nedrivning, for nu er den lille godstogsbro over kanalen åbnet. Det skete i 
1880 og toget kom via Christians Brygge fra den gamle banegård ved Vester Farimagsgade. Tegning af 

J. L. Ridter fra 1890erne. -  Bymuseet.
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Der losses tømmer til købmændene i »De seks søstre«. Børsgade betragtedes som en kajgade og trafikken 
var ikke større end at der også var plads til varer af enhvert art. Dette foto fra 1890 viser, hvor særpræget de 
seks gamle rækkehuse var lige til deres nedrivning ved århundredskiftet. -  Bymuseet.

Der havde boet mange kendte købmandsfamilier i »De seks søstre« gennem kompleksets 260-årige eksi
stens. En af dem var Grosserer-Societetets grundlægger, L. N. Hvidt, hvis dagligstue -  indrettet i empire
stil -  ses her. Foto fra ca. 1890. -  Bymuseet.
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Da den nye Knippelsbros brohovede på Københavnersiden i 1869 var flyttet fra Børsgade til Slotsholmsga
de, blev Børsgade en cul de sac, som simpelt hen afsluttedes med et rækværk mod havneløbet, Slotsholms
gade fik til gengæld en opblomstringstid som trafikåre. I 1909 byttedes rollerne på ny. Tegning af Fritz 
Stæhr-Olsen 1900. -  Det kgl. Bibliotek.
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I pressen fremkom der i 1898-99 
adskillige heftige protester mod 
den planlagte nedrivning af »De 
seks søstre« (som faktisk oprin
delig havde været 3 ¥2 dobbelt
hus, hvoraf det sidste halve var 
nedrevet i 1870erne og erstattet 
af det hæslige høje hus mod 
Børsen). Den øverste tegning vi
ser, hvorledes husene så ud kort 
før nedrivningen. Nederst på si
den ses samtidig et velment for
slag til en rekonstruktion af de 
tre dobbelthuse med tilhørende 
nedrivning af det høje hus. Men 
alle gode kræfter var spildte. 
1900-03 opførte Privatbanken 
sit nye hovedsæde på stedet. -  
111. Tidende 1899-1900.

Ud for den anden ende af bebyggelsen lå et pakhus ud 
mod havneløbet, men det var allerede i 1768 ombygget 
til et beboelseshus.

Som trafikåre har også Børsgade haft en vekslende 
skæbne, alt eftersom der var en Knippelsbro for østen
den eller ej. Netop ud for Søstrene kom der i en lang år
række hvert forår et stort antal såkaldte finlapper, dvs. 
finske skibe og lagde til med deres trælaster, som de til en 
vis grad lagrede på kajen. Skibene blev ofte liggende 
sommeren over og så vældigt pittoreske ud med de store 
bovspryd, der ragede så langt ind over Børsgade, at man 
i 1843 så sig nødsaget til at rykke bolværket et godt styk
ke ud i kanalen, så at denne kajgade kunne blive bredere.

I vore dage er gaden en af byens mest befærdede, næ
sten umulig at se uden talrige gule busser. Uden Søstre
ne, men til gengæld med Privatbanken i stedet, er det 
blevet en fortravlet gennemkørselsgade, hvor Børsen ale
ne tegner den ædle fortid.

Illustreret Tidende tog afsked med »De seks søstre« med denne tegning fra 1870erne, da man endnu bag 
Børsen kunne skimte C.F. Hansens Christiansborg, som brændte i 1884. -  Bymuseet.
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Aldrig: Arkitekt Albert Jensen veg ikke tilbage for at anbringe et gevaldigt spir på sin bankbygning, hvis fa
cade han i øvrigt søgte at afstemme efter Børsen. -  Architekten 1900-01.

?
i

Aldrig: Arkitekt Valdemar Koch leverede dette udkast, som tydeligere end de øvrige forslag viste, at der var 
tale om to ejendomme i en, med åben passage mellem de to sektioner. Privatbanken havde nemlig ikke i 
starten så stort et pladsbehov, som byggegrunden kunne byde, og var derfor indstillet på at leje det halve 
hus ud. Til gengæld gik Kochs forslag i højden på en for Børsen trykkende måde. -  Architekten 1900-01.
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Privatbanken
Tanken om at lade De seks søstre vige for en stor, moder
ne forretningsbygning til Privatbanken mødte ikke al
verdens modstand, da den kom frem i 1899. Den almin
delige indstilling var, at man kunne lave noget bedre 
selv. En samtidig siger: »Man har så meget respekt for 
alt, hvad der er gammelt, og så liden tiltro til sin egen 
tids krav og fornødenhed, at man ikke nænner at røre 
ved sådanne gamle huse, selv om de ligger i vejen og 
spærrer for den moderne trafik. I det hele taget er denne 
kritikløse forliebelse i fortidslevninger næsten af hel ko
misk natur, og det kunde snart være på tide, at en ædrue
ligere betragtningsmåde gjorde sig gældende«. Uanset 
denne salve konkluderede skribenten dog. »At Børsen 
ikke vilde være tjent med til sidemand at fa en række mo
derne, høje forretningshuse er indlysende, tværtimod 
vilde Børsens rigt udstyrede facader fortrinlig blive frem
hævede ved ’Nybørs” tarveligere facader i restaureret til
stand, og det hele kvarter vilde blive et karakteristisk 
parti af havnen, på en smuk måde mindende om Chri
stian 4.S tid og virksomhed«. Det noget halvhjertede ind
læg hjalp ikke. I stedet kastede man sig ud i en vidtløftig 
diskussion om, hvorvidt Privatbanken måtte lade sin fa
cade springe frem foran Børsens på kanalsiden. Dette 
blev undgået, men kun mod, at banken fik tilladelse til at 
erobre et tilsvarende stykke af Slotsholmsgade. Da dette 
problem var løst, kunne man udskrive en konkurrence.

Aldrig: Arkitekt Kristoffer Var- 
ming sagde om sit projekt, at 
bankens naboskab til Børsen 
havde præget hans projekt fra 
først til sidst, men på grund af 
Privatbankens traditionsrige 
nære forbindelse med Børsen 
måtte slægtskabet mellem de to 
bygninger alligevel have lov til 
at slå igennem. -  Architekten 
1900-01.
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Aldrig: Arkitekt Ludvig Clausen, der mødte med dette projekt, sagde, at han ved at anlægge en lille have 
mod Slotholmsgade ved gavlen mod Børsen søgte at mildne kontrasten mellem Børs og Bank og nøjedes af 
samme grund med et meget lille spir. -  Architekten 1900-01.

Aldrig: Martin Borch sagde om sit her gengivne projekt, at han valgte så enkle former 
som mulig af hensyn til naboskabet med Børsen og var derfor ked af, at pressen kald
te hans forslag for et pakhus og en alderdomsstiftelse. -  Kunstakademiets Bibliotek.

Om sit vinderprojekt har arkitekt Axel Berg udtalt, at han havde søgt at skabe et overgangsled mellem Kø
benhavn og Christianshavn og at undgå at anmasse sig over for Børsen. Hvorvidt dette var lykkedes ham, 
har der siden været meget delte meninger om. Berg ændrede i øvrigt den store barokke fronton i midten. -  
Originaltegning i Privatbanken.
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Skulle man i vore dage vælge mellem de projekter, som 
indkom til konkurrencen 1900-01 om en ny bygning for 
Privatbanken på De seks søstres plads, ville man for
mentlig kun spekulere på, hvilket af dem der var grim
mest. Skønt ingen af arkitekterne undlod at gøre op
mærksom på, at netop hans hensyntagen til Børsen hav
de været tungtvejende, er det svært at se, hvori respekten 
for det gamle hus manifesterede sig.

De valgte næsten alle den værst tænkelige løsning, 
nemlig stilistisk at prøve at afstemme bygningen efter 
Børsens renæssancestil. Det var nu ikke så sælsomt end
da, for på det tidspunkt havde man i årtier dyrket netop 
denne stilart. Frederiksborg Slots brand og siden også 
Valløs havde stimuleret interessen for dansk renæssan
ces arkitektur. Det ene hold arkitektstuderende efter det 
andet opmålte med flid de gamle monumenter: Frede
riksborg, Rosenborg, Kronborg, kirken i Kristiansstad i 
Skåne og et dusin herregårde. Ornamentikken var på 
den måde vel indøvet i arkitekterne.

Hvad bygningens størrelse angår, er det nu engang 
konkurrencebetingelserne og kommunen, der sætter 
grænsen, for det er nok for meget forlangt, at bygherren 
skal udvise tilbageholdenhed i så henseende. Heraf føl
ger naturligvis, at arkitekterne måtte søge at opfylde be
tingelserne, hvis de da ellers ønskede at vinde konkur
rencen. Der er således flere ansvarlige, når man bagefter 
skal bedømme resultatet.

Fælles for de her gengivne projekter er derfor, at Pri
vatbankens nye bygning, set i relation til Børsen, blev alt 
for stor. Der er ikke noget at sige til, at arkitekterne søgte 
at undskylde sig. De fleste af projekterne, nemlig Axel 
Bergs, Albert Jensens, Kristoffer Varmings og Valdemar Kochs 
var stilistisk forsøgt sat i forbindelse med den hjemlige 
renæssance. I og for sig ikke i særlig høj grad det, man 
kalder »Christian 4.-stil«, hvilket havde været venteligt, 
men snarere en slags herregårdsstil. Der er i alle tilfælde 
rigeligt med tårne og gavle. De ret mange svungne gavl
partier må opfattes som en cadeau til Børsens arkitektur. 
Men ved deres blotte størrelse kommer de til at virke 
som et overbud.

Båndgesimser og anden ornamentik vedkender sig så
vist også nabobygningens dekorative skema. Selv vindu
ernes opsprodsning er på flere af forslagene udført som 
dem, man ser på Christian 4.s gamle hus.

Ludvig Clausens forslag er stilistisk ikke så eftersnakken
de som de førnævnte, men det kneb øjensynligt for ham 
at fa en sammenhæng mellem den tunge, kolossalt høje

BØ R SG A D E

Axel Berg (1856-1929). Arki
tekt, som vandt 1. præmie i en 
konkurrence mellem landets fø
rende arkitekter om Privatban
kens store kompleks i Børsgade, 
som 1900-03 opførtes som en er
statning for »De seks søstre« (se 
side 354). Med fri udnyttelse af 
historiske stilarter tegnede han 
dernæst i 1904-06 Københavns 
Låne- og Diskontobank på det 
skarpe hjørne på Amagertorv 24 
mellem Klosterstræde og Val- 
kendorfsgade; den ejes nu af 
Den Danske Bank (bind 3). Ar
bejdsgivernes bygning i Vester 
Voldgade tegnede Berg i 1910- 
11 i barokstil (bind 2).
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Børsens stang på dragespiret 
bærer årstallet 1776, opsat un
der den store renovation af Dra
getårnet, men er en tro kopi af 
Christian 4.s stang. -  Fra bogen 
»Børsen«.

stueetage og de sirlige etager ovenover. Ved at todele 
sine gavle og midtdele fløjen til venstre prøver han øjen
synligt at nærme sit facadebillede en smule til de for
svundne »Seks søstres.«

Martin Borch synes virkelig at have arbejdet med Sø
strene i tankerne. Hans gavle er alle ens og ligner i deres 
trekantede enkelhed de nedrevne huses. Vinduesformer
ne har han også stort set overtaget derfra. Et meget ka
rakteristisk træk som de mange nette jernankre, har han 
helt klart opfattet som noget specifikt for De seks søstres 
facader. Hvis man afdækker den nederste halvdel af 
Borchs projekt, vil det tydeligt vise sig i hvor høj grad, 
han har søgt at bevare erindringen om de gamle bygnin
gers facadeudtryk.

Banker ønskede dengang fremfor alt at se solide ud. 
Det store forbillede var bankierpaladserne fra renæssan
cens Firenze, dvs. Mediciernes og Strozziernes. Det var 
dem, Herholdt allerede havde brugt i sin Nationalbank. 
Borchs projekt havde derfor ikke en chance, hans teg
ning lignede mere en solid beboelsesejendom, end en 
bank man kunne have tillid til. Tiden omkring århund
redskiftet var en gylden tid for herregårdene, så hvis man 
ville lede tanken hen på noget tillidsvækkende, var deres 
arkitektur lige sagen.

Axel Berg vandt formentlig på overbud. Han nøjedes 
ikke med at bringe herregårde i erindring, han var lige 
ved at bygge banken et slot. Det er evident, at han blan
der stilarterne i langt højere grad end konkurrenterne. 
Selv udtalte han: »Det er sagt om mit arbejde, at det

Aldrig: Et overraskende, senti
mentalt ekstra bidrag i konkur
rencen var P.V. Jensen-Klints 
forslag fra 1901 om at under
strege forbindelsen mellem Pri
vatbanken og Børsen. Han fore
slog at bygge den viste løngang 
fra Axel Bergs bank til Børsen 
over en æresport, hvor der var 
anbragt en statue af Tietgen i 
fuld figur. Projektet blev aldrig 
antaget, men en statue af Tiet
gen står nu på Skt. Annæ Plads, 
og gaden og broen bag Hoved
banegården fik senere hans 
navn. -  Bymuseet.
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Sådan så Axel Bergs færdige Privatbank ud, da den i 1904 havde rejst sig i forlængelse af Børsen. Dengang 
lagde endog store sejlskibe endnu ind til kajen neden for bygningen. Foto fra ca. 1910. -  Privatbankens Ar
kiv.

Helt op til 1909 var der meget lidt liv på kajen foran Privatbanken. Trafikken gik bag om Børsen til Broga
de. Foto fra ca. 1905. -  Bymuseet.
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Den nye, halvhøje Knippelsbro fra 1936 blev en streg i regningen for Privatbanken, hvis nedre facade med 
vinduer og indgang måtte have en ny design. Derfor den noget stilfremmede hovedindgang med baldakin. 
Foto fra 1950erne. -  Bymuseet.

Således kendte Privatbankens kunder ekspeditionskontoret i den overbyggede gård i Privatbankens hoved
kontor. I 1970erne flyttede banken til B&Ws bygning på Christianshavnsiden og lejede det gamle hoved
sæde ud til statskontorer. Foto 1950. -  Privatbanken.
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Uanset, hvor fin den nye Knippelsbro fra 1936 blev, ville ingen give afkald på den festlige sommerhandel 
med blomster og grønsager fra bådene langs rækværket til kanalen lige over for Privatbanken. -  Foto 1960 
fra Politikens Arkiv.

danner et godt overgangsled mellem København og 
Christianshavn, og dette er egentlig et træffende udtryk 
for min tanke. Dog har jeg formentlig søgt at tilvejebrin
ge et ydre, der harmonerede med Børsen og de på Slots
holmen beliggende offentlige bygninger med den bevid
ste stræben efter at undgå en stilretning, der var beslæg
tet med Børsens arkitektur, og et alt for regelmæssigt an
læg og dominerende tårnpartier, som efter min anskuelse 
kun ville bidrage til at knuge Børsen. . .«.

Beskedenhed er en borgmesterdyd. Axel Berg har til
lagt sig den i sin udtalelse, men næppe i sit imposante 
bygningsværk. Projektet var dog mere prangende end 
den udførte bygning, og tårnet er sat i skammekrogen så 
langt fra Børsen som muligt. Ud mod havnen viser ban
ken sin magt i en sammenklumpning af tårn og gavle. 
Hvad Berg har ment med harmoni med Slotsholmens of
fentlige bygninger er ikke umiddelbart gennemskueligt, 
men den må vel bestå i blandingen af renæssance- og ba
rokmotiver, hvor den store halvrunde gavl, som i øvrigt 
ikke udførtes, kunne lede tanken hen på Den røde Byg
ning.
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Den famøse Christiansgade, set 
fra Slotsholmsgade mod Chri
stians Brygge. Gaden eksistere
de kun fra 1868-1960. Den blev 
anlagt for at føre jernbanespor 
fra den gamle banegård ved Fri
hedsstøtten via Christians Bryg
ge, den nye Havnegadebro og 
Gammelholm til Kvæsthusbro
en. Christiansgades anlæggelse 
kostede nedrivning af den unik
ke Grønbeckske Gård (se side 
299), og til højre ødelagde man 
Den schackske Gårds profil ved 
en klodset tilbygning. Grosserer 
Adolphs smukke 1780-hus til 
venstre blev i 1896 ofret til for
del for en ny etagebygning. Men 
alt dette er væk i dag. Her løber 
»Tjæreborg«s facade nu stift og 
stramt langs Slotsholmsgade. 
Foto 1895. -  Bymuseet.

Christiansgade
Christiansgade anlagdes i 1868-69. Betragter man de to
pografiske forhold omkring anlæggelsestidspunktet, fore
kommer det vanskeligt at se fornuften i denne byplan
mæssige disposition. Man spørger sig hvorfra og hvortil? 
I første omgang lyder svaret fra Slotsholmsgade til Chri
stians Brygge, hverken mere eller mindre.

Umiddelbart må man fastslå, at gaden var ret unød
vendig, men den kunne anses som en genvej fra den nye 
Slotsholmsgade til det nyopfyldte areal langs havnen, 
som strakte sig fra sukkerpakhusene på hjørnet af Slots
holmsgade og havnen til enden af Frederiksholms Ka
nal, for man kunne jo ikke komme forbi pakhusene på 
havnesiden.

Den nye gade blev en skifting. Hvis man begyndte tu
ren ned mod Christians Brygge fra Slotsholmsgade, hav
de man på højre hånd en tilbygning til den forlængst 
ødelagte Schackske Gård, Slotholmsgade 12. Den var 
blevet udstyret med et afrundet hjørne med altan på før
ste sal samt en afrundet kvist over gesimsen. Derpå fulg
te en lang strækning med gitter og indblik til resterne af 
haveanlægget og sidefløjen. På resten af højresiden kom 
på et eller andet tidspunkt en etageejendom med blandet
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Den nye havnebanebro blev åbnet 1880 for at føre banen fra Christians Brygge over til Gammelholm og vi
dere derfra langs havnen. Men jernbaneanlæg i byens midte var ikke sagen i det lange løb. Den blev senere 
nedrevet og i 1933 erstattet af vore dages Børsbro, der fører fra Holmens tilkastede kanal via Børsgade til 
Knippelsbro. -  111. Tidende 1879-80.

Havnebroen betragtedes i 1880 som meget moderne og meget elegant. Her ses den dels på Gammelholm- 
siden og dels langs Børsens østgavl, hvor godstogene ugenert passerede til og fra Christians Brygge via 
Christiansgade. Foto ca. 1910. -  Bymuseet.
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Christiansgade set fra Chri
stians Brygge mod Slotsholms
gade. Grosserer Adolphs kva
dratiske hus fra 1780 (se side 
299) er forsvundet og erstattet 
af et etagehus fra 1896. Af Den 
grønbeckske Gård er der kun en 
stump af baghuset tilbage. I 
midten knejser den nye Privat
bank, der har afløst »De seks sø
stre«. Men hele dette lidet at
traktive billede forsvandt i 
1960erne, da den nye ministeri
al bygning »Tjæreborg« opførtes 
1961-68. Foto ca. 1920. -  Bymu
seet.

erhverv og bolig, derpå ingenting, indtil man passerede 
Proviantgårdens gavl.

På venstre side indledtes gaden med det pæne hus fra 
1780eme, hvor grosserer Adolph boede, men det for
svandt til fordel for en etageejendom, opført af Frederik 
Bøttger 1894. Det kan fastslås, at han gjorde det bedre, da 
han opførte Kartoffelrækkerne. Derpå fulgte en sølle rest 
af Den grønbeckske Gårds baghus. Nogle mure skjulte 
barmhjertigt bagsiderne af nogle mindre pakhuse, hvor
efter gaden løb ud til bryggen ved et stort pakhus med et 
firkantet tårn i gavlen.

Noget større antal beboere fik gaden aldrig. De første 
mange årtier tælles i Vejviseren fem sjæle. Først langt op 
i vort århundrede sættes rekorden med 14. Det var først i 
1880, at gaden fik sin egenartede berettigelse, nemlig da 
man opførte to broer. I den ene ende var det Biyghusbroen 
over Frederiksholms Kanal, i den anden Børsbroen over 
Slotholmskanalen til Havnegade på Gammelholm. Her
med var der skabt mulighed for at åbne godsbanelinien 
fra Københavns 2. banegård langs havnen over den før
ste bro gennem Christiansgade forbi Børsens østgavl og 
over den næste bro til kajen i Havnegade. I 1920rne ret
tede opførelsen af Thorvald Jørgensens ministerialbyg-
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Privatbanken er opført. Havnebanen er 
sløjfet. Der er kommet lidt mere stil over 
Christiansgades kryds over Slotsholmsgade. 
Den triste 1880er-afslutning på Hans 
Schacks mishandlede 1600-tals gård i nr. 12 
ses endnu til højre, og det tilsvarende 1880- 
etagehus ses til venstre. Pladsen mellem 
Børs og Bank er nu belagt med fliser. Foto 
ca. 1930. -  Bymuseet.

Til venstre:
Den nuværende Knippelsbro fra 1936 har 
med sin rampe umuliggjort trafik mellem 
Børs og Bank. Samtidig er Christiansgade 
omsider blevet nedlagt ved »Tjæreborg«s 
opførelse. Her er det store byggeri i gang i 
1960erne. Også Schacks gamle mishandle
de gård i nr. 12 forsvinder. »Tjæreborg« for
bindes direkte med Det württembergske 
Palæ i nr. 10. Foto ca. 1963. -  Politikens Ar
kiv.
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I 1950erne beslutter man at 
sløjfe Christiansgade og åbne en 
regulær forbindelse mellem en 
forlænget Christians Brygge, 
som skal føres under 1936-udga- 
ven af Knippelsbro, og så for
bindes med en ny bro -  overra
skende kaldet »Christian 4.s 
bro« -  over til Niels Juels Gade 
og derfra videre ad Bredgade til 
Østerbro. Det er en virkelig ra
dikal løsning af trafikproble
merne, for Christians Brygge 
bliver samtidig udfaldsvej fra 
København til Vestmotorvejen. 
Her er planen angivet. Det ko
ster hele det forældede pakhus
anlæg, og der åbnes plads for 
opførelsen af ministerialbygnin- 
gen »Tjæreborg«. Luftfoto 
1960. -  Politikens Arkiv.

ninger lidt op på den triste gade, men som så mange an
dre gadegennembrud, som for eksempel Landgreven 
mellem Store Kongensgade og Borgergade, blev det al
drig nogen succes, og ingen savnede gaden, da opførel
sen Tjæreborg udraderede den af københavnskortet.

Christians Brygge
Strækningen langs havnen fra Bryghusbroen til Christian 
4.s Bro over Slotsholmskanalen kaldes nu Christians Byg
ge. Det er en relativt ny foreteelse, at man kan passere 
Slotsholmens nordøstlige spids langs havneløbet. Denne 
yderste trekant af Holmen har oplevet talrige ændringer 
gennem tiden. En af forklaringerne herpå er, at det altid 
har været herfra, man satte over til Christianshavn, det 
er og var Knippelsbros brohovede. Dengang Børsgraven 
eksisterede, dvs. fra 1619 til 1868, kendtes Slotsholmsga
de ikke som adgangsvej til broen, der fortsatte fra Børs
gade til Christianshavns Brogade. Med Slotsholmsgade 
som en realitet flyttedes Knippelsbro hen for enden af 
denne gade. Med den voldsomt stigende trafik i vort år
hundredes første tre tiår slog Knippelsbro ikke til mere, 
og i 1935 åbnedes den nuværende langt bredere forbin-
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delse, som atter tog udgangspunkt i Børsgade. Ved den
ne lejlighed løftedes tilkørselsrampen på piller, beklædt 
med rustfrit stål op over gadeniveau, så der blev en mu
lighed for at færdes under broen også på Slotsholmen.

Dette medførte, at man senere, ved en opfyldning i 
havnen ud til den første bropille, kunne etablere en bred 
gade på dette sted, noget som fik aktualitet, da man be
sluttede at nedrive sukkerpakhusene. Som omtalt under 
Slotsholmsgade skete det i 1959, da opførelsen af de nye 
ministerialbygninger, Tjæreborg kaldet, blev vedtaget. 
Pakhusene havde i århundreder blokeret for trafik langs 
vandet. Som de pakhuse de var, havde de naturligt nok 
direkte relation til havnebassinet.

Med den øgede biltrafik efter 2. verdenskrig var det 
ikke nok, at trafikken til Christianshavn og Amager var 
blevet lettet, især var presset på Stormgade blevet 
stærkt. For at aflaste dette vedtog man at føre trafikken 
langs havnen ad Christians Brygge under Knippelsbro 
og over en ny bro til Niels Juels Gade. Så håbede man 
øjensynligt, at trafikkens problemer ville løse sig selv på 
Kongens Nytorv.

Før alt dette skete, førte Christians Brygge en ret vege
terende tilværelse. Faktisk eksisterede den, som man vil

Allerede, da den nuværende 
Knippelsbro blev opført som 
»halvhøj bro« i 1936, havde 
man forudset tværgående trafik 
under broen. Men det skulle 
vare 30 år, før der blev anven
delse for en sådan forbindelse. 
Det er til gengæld i dag blevet 
en af byens stærkt trafikerede 
ruter. Her passerer ca. 3-4.000 
biler døgnet rundt. Endnu i 
1950erne var denne passagemu
lighed blot en fredelig plads for 
lystfiskere. -  Politikens Arkiv.

365



SLO T S H O L M E N

Svenn Eske Kristensen
(f.1905). Arkitekt og kgl. byg
ningsinspektør. Sammen med 
Kay Fisker og C. F. Møller gen
nemførte han i 1940me opførel
sen af Borgergadesaneringens 
eneste vellykkede nyskabelse: 
Dronningegården og Christiansgår- 
den (bind 5). I 1954 indpassede 
han smukt Balticas nye bygning i 
Bredgade 40 ind mellem Bern- 
storffs Palæ og Hallanders Hus i 
nr. 38 (bind 6). 1959-60 opførte 
han med Thorvald Dreyer bo
ligkomplekset »Borgergården« 
mellem Borgergade 52-54 og 
Adelgade 27 samt en enetages 
fløj mod Sølvgade, rummende 
en brugsforeningsbutik (bind 
5). Det var på dette område, 
man tidligere ville have anbragt 
den »Christian lO.s Plads«, der 
aldrig blev til noget. 1961-68 
samarbejdede han med Thomas 
Havning om opførelsen af Bolig
ministeriets bygninger mellem 
Slotsholmsgade 12 og Chri
stians Brygge. Det store kom
pleks blev ved sin opførelse kraf
tigt kritiseret og døbtes i folke
munde »Tjæreborg« (se de føl
gende sider), men er vel siden 
accepteret i det københavnske 
bybillede.

forstå, kun på strækningen fra Frederiksholms Kanal til 
sukkerpakhusene. Endda må man sige, at den først op
stod som brygge, da havnevæsenet i 1860erne foretog ret 
omfattende opfyldninger netop på dette sted. Det var i 
den forbindelse, at Tøjhushavnen blev opfyldt.

Det areal, der blev inddæmmet, var ret stort. Man må 
erindre, at Christian 4.s Bryghus lå söm slutpunktet ved 
Frederiksholms Kanals udløb i havnen. Denne måtte 
derfor forlænges til sin nuværende udstrækning. Fra det 
nye endepunkt opfyldtes efter en lige linie hen til sukker
pakhusene.

Med professor Johan Henrik Nebelongs hjælp søgte man 
nu at pynte på den mildest talt uregelmæssige nye 
havnefront, man havde skabt af alle Tøjhus- og 
Proviantgårdskompleksets gavle og facader. Der rejses et 
meget langt jerngitter, bag hvilket et haveanlæg tilsyne
ladende skulle mildne overgangen til de barske militære 
bygninger, der jo nu havde mistet enhver berettigelse set 
i relation til havnen.

Det var allerede i 1862, at Nebelong havde startet sin 
forskønnelse af Tøjhuset ved at pynte dets gavle med, 
hvad man i dag ville karakterisere som røverromantiske 
tilføjelser af pinakler og spir. Bag gitteret lignede det hele 
en særdeles germansk ridderborg.

Ved århundredskiftet ændredes dette syn i høj grad af 
Hans J. Holms nybygning for Det kgl. Bibliotek, der 
ganske kom til at dominere billedet med sin fremskudte 
position. Thorvald Jørgensen pillede Nebelongs pynt af 
igen, og i nogen år kom Christians Brygge som tidligere 
nævnt til at hedde Christiansgade. I 1953 opførtes tre 
midlertidige perrontage for landbrugshandelen. De skul
le allersenest Qernes i 1979. De er der endnu, til gengæld 
er der ingen landbrugshandel og ingen tog.

Vi kan nu slutte ringen. I 1961-68 opførtes Tjæreborg 
på de nedrevne bygningers plads, og Det kgl. Biblioteks 
facade mod havnen dækkedes af en tilbygget kontorfløj. 
Christiansgade kunne føres forbi de nye ministerialbyg- 
ninger og i en bue ind under Knippelsbro. Christian 4.s 
Bro førtes 1960 over Slotsholmskanalens udmunding 
over til Niels Juels Gade på Gammelholm.

I 1966 kunne Slotsholms-udvalget afgive en betænk
ning om denne bydels fremtid. Udvalget havde bedt ar
kitekt Jørgen Bo give forslag til fremtidig behandling af 
Christians Brygge-arealerne. Det var et meget smukt for
slag, men forslaget forblev kun på papiret, og Christians 
Brygge ligner stadig en grisesti, selv uden landbrugshan
del.
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Siden 1700-tallet havde havnefronten været blokeret af pakhuse helt ud til vandet på strækningen fra Provi
antgården til Børskanalen. Sådan tog den omtalte strækning sig ud i 1901, da J.L. Ridter tegnede den. De 
gamle hvide pakhuse havde kun en smal kaj mod havnen og Herholdts lidt forlorne, røde pakhus med tak
ket gavl, som Sukkerfabrikken »Phønix« havde opført i 1869, havde en skærmet mur mod Slotsholmsgade 
helt ud til vandet. -  Bymuseet.

Samme motiv som ovenfor, fotograferet i 1949. Nu er Knippelsbro flyttet, og det hvide pakhus overfor del
vis erstattet af mere moderne, men dog stadig gammeldags udseende pakhuse fra 1910, og de blokerer 
fremdeles havnefronten. Men til højre kan man nu køre forbi Privatbanken og ind under den nye Knippels
bro. Men så -  endnu -  heller ikke længere! Foto 1949. -  Hassing.
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Det ligner en italiensk kystvej, men det er bare hjørnet af Slotsholmsgade og havnen, hvor man i 1960eme 
er i gang med at nedbryde Sukkerfabrikkernes bygninger fra 1869 og 1910 og gnave sig en ny vej langs hav
nefronten. Det ville man gerne have gjort tidligere, men 2. verdenskrig sinkede alle den slags planer. Foto 
1958. -  Stadsingeniørens Arkiv.

Samme hjørne. Endnu står det store etagehus fra 1896 på hjørnet afChristiansgade, men også det skal væk 
for at give plads til det nye ministerialhus, kaldet »Tjæreborg«. Det er Privatbanken, der anes til højre. 
Foto 1960. -  Stadsingeniørens Arkiv.
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Nu er havnefronten ryddet fra Christians Brygge bag Det kgl. Bibliotek og helt frem til Slotsholmsgade. 
Opførelsen af det såkaldte »Tjæreborg« med støbte elementer er i fuld gang. Bygningen skal lukke hullet 
ved Christiansgade i begge ender og skal i Slotsholmsgade slutte sig til Det württembergske Palæ i nr. 10. 
Foto ca. 1960. -  Politikens Arkiv.

Den forlængede Christians Brygge er ført igennem og i stedet for de gamle Sukkerfabrikkers pakhuse er det 
arkitekterne Sv. Eske Kristensens og Thomas Havnings bygning, der dominerer billedet langs denne 
strækning af havnefronten. Børsens tårn ses midt i billedet. Foto 1962. -  Politikens Arkiv.
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Det var et stort job at planlægge 
den nye »Christian 4.s bro« 
over den yderste ende af Slots
holmskanalen fra kørebanen 
under Knippelsbro til Niels Ju- 
els Gade på Gammelholmsiden. 
Det skete i 1960. Foto 1959. -  
Stadsingeniørens Arkiv.

I 1961 kunne man åbne broen 
og dermed en af de vigtigste ny
ere trafikårer i København. 
Samtidig skiftede Niels Juels 
Gade helt karakter, fordi den på 
den ene side fik Arne Jacobsens 
nye Nationalbank (se bind 2). -  
Nordfoto 1961.
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Det store trafikkryds ved Privatbanken er fuldført. Uden at forstyrre trafikken til og fra Christianshavn går 
nu den tværgående trafik fra Vestmotorvejen via Christians Brygge under Knippelsbro og videre over 
Kongens Nytorv nordpå. Vil man fra vest ind i centrum, kan man køre op ad Slotsholmsgade til Christi
ansborg. Luftfoto fra 1960. -  Politikens Arkiv.

371



V E JE N  T IL  C H R IST IA N SH A V N K N IP P E L SB R O

Christian 4.s i 1618 byggede 
bro, således som den så ud, efter 
at den i 1816 havde været un
derkastet en gennemgribende 
reparation. Længst til venstre 
ses Brogade på Christianshavn 
med Anchers Gård, Vestindisk 
Kompagni og dernæst Torvega
de og Grynmøllen med pakhus
gavlen ud til havnen. Bagved 
ses Christianskirken, derefter 
Engelskmandens Plads eller 
Appelbye Plads, hvor B&W an
lagde skibsværft. I baggrunden 
Christianshavns Vold og den 
gamle Langebro. Knippelsbro 
var ført over til Børsgade, forbi 
»De seks søstre« og Børsen, hvis 
hjørne her og på de følgende 
tegninger ses længst til højre. 
Bag »De seks søstre« ses Suk
kerfabrikken Phønix’ ældste 
pakhus, der senere blev nedre
vet og gav plads for det gotisk- 
takkede pakhus fra 1880, som i 
1960erne måtte vige pladsen for 
»Tjæreborg«. -  Tegning af 
P. Haagen Jørgensen i Politiken 
1937.

Her er den anden Knippelsbro, 
der byggedes af B&W i 1869 og 
benyttedes til 1909. Den var ført 
fra Slotsholmsgade bag ved »De 
seks søstre« og over til Torvega
de. Bygningerne på Christians- 
havnsiden har skiftet udseende. 
Dampskibenes tid er begyndt, 
og over broen ruller den gamle 
hestesporvogn, hvor man kunne 
sidde »ovenpå«. Den nye bro lå 
uheldigt for strømmen og blev 
ofte påsejlet af skibe, som 
strømmen bragte på afveje. Der 
var endnu ikke opført en sluse i 
Gasværkshavnen til regulering 
af strømmen. Broen havde hel
ler ikke forudset den stærkt vok
sende trafik og de nye tunge 
elektriske sporvogne. De to se
nere broer kan ses på side 374- 
75. -  Tegning af P. Haagen Jør
gensen i Politiken 1937.
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»Den amerikanske bro« 
(1909-36)
I 1909 åbnedes den tredje bro 
for færdslen. Atter var broens 
retning over »den stridige 
strøm«, som Christian 4. kaldte 
den, ændret. Broen gik nu fra 
Børsgade til Torvegade. Kajen 
foran Brogade er blevet regule
ret. Nr. 1 i Brogade -  der ses på 
forrige tegning (side 373) -  er 
revet ned og har afsløret en bin
dingsværksgavl. I Børsgade er 
»De seks søstre« revet ned og 
har givet plads for Privatban
ken. Færdselen fra Christians- 
gade går mellem Privatbanken 
og Børsen over den senere ned
revnejernbanebro til Havnega
de. I Børsgade kører en elektrisk 
sporvogn med en af de gamle 
hestesporvogne som bivogn, og i 
baggrunden har B&Ws store 
maskinhaller og De danske Suk
kerfabrikkers mægtige fabriks
anlæg rejst sig. Denne tredje 
bros levetid blev kun ca. 26 år; 
den var ikke i stand til at tage 
den stærkt voksende trafik. -  
P. Haagen Jørgensen i Politiken 
1937.

Den nuværende bro 
(fra 1936)
Da P. Haagen Jørgensen i 1937 
viste Knippelsbros historie i fire 
tegninger, sluttede han med 
denne tegning, hvor han gengav 
professor Palle Suensons nylig 
præmierede tegning til de to 
monumentale husblokke, der 
fremtidig skulle markere ind
kørslen til Christianshavn. Som 
det vil ses afbind 7, hvor Knip
pelsbros historie er mere detal
jeret gennemgået, blev den ene 
til B&Ws hovedsæde, i folke
munde kaldet »Ørkenfortet«, 
(nu Privatbanken). Først i 
1970erne blev Udenrigsministe
riet opført på den modsatte side 
-  stærkt afvigende fra Suensons 
forslag af arkitekten Halldor 
Gunnløgsson (se bind 7).
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Model af København ca. 1400, med Absalons Borg på Slotsholmen til venstre og byen med sine mure til 
højre. De to store kirker er Frue Kirke og Nikolaj Kirke med Helligåndshuset midtvejs imellem. Byens tre 
hovedgader ses tydeligt: Strøget løber fra Vesterport i toppen til ældste Østerport forneden. Mod højre ses 
øverst Nørregade og i midten Købmagergade, der begge løber mod Nørreport. Det store fæstningstårn ne
derst stod, hvor Magasin i dag ligger på Kongens Nytorv. Ikke længere eksisterende model af H. H. Eng- 
qvist. -  Foto fra Bymuseet.

Bo Bramsen:
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Hakon Lund: Bind 1, Slotsholmen.
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