SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

DANSKE SLOTTE
og HERREGÅRDE

Danske Slotte
og Herregårde

Danske Slotte
og Herregårde
ANDEN UDGAVE
Under redaktion af AAGE ROUSSELL

2

KØBENHAVN OG OMEGN

HASSINGS FORLAG
København 1964

Sætning og trykning er foretaget af P. J. Schmidts Bogtrykkeri A/S, Vojens. Far
vebillederne er trykt i offset af Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder. Illu-Grafia har
forestået klichéarbejdet og Petersen & Petersens Bogbinderi indbindingen. Den
grafiske tilrettelægning er varetaget af Viggo Naae.
1.-2. oplag

Redaktionen har revideret følgende forfatteres artikler:
Otto Andrup (f), Louis Bobé (t), Svend Brannov (f),
Axel Pontoppidan (t), Jørgen B. Hartmann.
De øvrige forfattere har selv revideret deres artikler.

INDHOLD

AMALIENBORG .........................................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
BERNSTORFF SLOT ..............................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
BERNSTORFFS PALÆ ..........................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
CHARLOTTENBORG .............................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
CHARLOTTENLUND SLOT ............................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
CHRISTIANSBORG .................................................
af redaktør, dr. phil. Erik Moltke
DEHNS PALÆ ..............................................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
EREMITAGEN .............................................................
af redaktør Kai Flor
ERICHSENS PALÆ ..................................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
FREDERIKSBERG SLOT ...................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
FREDERIKSDAL SLOT........................................
af kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé
GULE PALÆ ...................................................................
af museumsdirektør, mag. art. Otto Andrup
HOLSTEINS PALÆ ...................................................
af direktør, cand. polyt. Svend Brannov
HVIDØRE ..........................................................................
af kaptajn, hærarkivar, kammerjunker
Axel Pontoppidan
LERCHES GAARD ....................................................
af arkivar Bredo L. Grandjean
LINDENCRONES PALÆ .....................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
MARIENBORG .............................................................
af arkivar Bredo L. Grandjean
MOLTKES PALÆ .......................................................
af arkivar Bredo L. Grandjean

141
335

209
253
323

7
201

395
271
281
349

191
75
379

133
229

363
125

ODD-FELLOW PALÆET .......................................
af arkivar Bredo L. Grandjean
PRINSENS PALÆ ......................................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
ROSENBORG ................................................................
af museumsinspektør, cand. mag. Gudmund Boesen
SOPHIENHOLM ..........................................................
af kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé
SORGENFRI ...................................................................
af kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé
SØLYST ...............................................................................
af kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé
THOTTS PALÆ ............................................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann
WEDELLS PALÆ ........................................................
af arkivar Bredo L. Grandjean

221

57

85
357
369

387

237
67

Christiansborg med ridebanen i forgrunden (fot. Nowico).

Christiansborg
Absalons Borg, Københavns Slot, Christiansborg
Historien om Københavns Slot, det senere Christiansborg, er stort set
historien om landets hovedstad. Uden borg, ingen by, gjaldt det i
middelalderen, og bål og plyndring truede den bebyggelse, der ikke
forstod at sikre sig. Hvad var da naturligere, end at der opstod tætte
bebyggelser om de borge, der i årene omkr. 1200 rejste sig på de
strategisk og handelsmæssigt vigtige steder, eller at der byggedes
borge for at sikre allerede bestående samfund.
1167 lagde biskop Absalon, som Saxe fortæller i sin Danmarks
historie, grundstenen til en ny borg på en holm i Øresund. Nedbrudt
og brændt adskillige gange, atter genopbygget i ændret stilpræg, sidst
1907 - 28, står Københavns Slot stadig på samme sted, først bispens,
så kongens, nu folkets borg.------Valdemar den Store kom på tronen 1157, efter at slaget på Grathe
Hede havde sat punktum for de ødelæggende kongestridigheder.
Sørøveri hørte til dagens orden, Venderne sværmede tykt omkring
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kysterne, landets børn kunne ikke i tryghed færdes i farvandene
trindt omkring. Da er det, kongen og hans gode mænd griber ind og
sikrer landegrænser og sejlads, og i Valdemars regeringstid skyder
talrige stærke borge op, på Sjælland: Havn, Vordingborg og Kalund
borg. Absalons Borg ved Havn er således et naturligt led i Valdemartidens militære landesikring.
Det var som biskop af Roskilde, at Absalon, uvist når, af kongen
fik overdraget den lille, men vigtige Havn med det omgivende land,
formodentlig hovedparten af det gamle Støvnæs herred. Og hvor stor
pris han satte på denne jordegave, viser de talrige pavebreve, hvori
han fik stadfæstet sin personlige ejendomsret til by og borg samt et
brev, hvori han forbyder sine arvtagere, Roskildebisperne, nogen
sinde at skille borgen fra bispesædet. Skønt bisperne gjorde, hvad
de kunne for at holde sig dette bud efterretteligt, lykkedes det dem
ikke. Efter mødet i Odense februar 1245 tvang Erik Plovpennings
vrede Roskildebispen Niels Stigsøn til at gå i landflygtighed, og
kongen beslaglagde alle bispestolens ejendomme, deriblandt Borgen
i Kopmannahafn. I sommeren 1249 gjorde Lybeckerne imidlertid et
tog til staden under ledelse af Alexander Soltwedel; by og borg
indtoges, og den sidste siges at være blevet nedbrudt, et udtryk, der
dog næppe skal tages helt bogstaveligt.
Under den bitre strid med ærkebiskop Jacob Erlandsen besatte
Christoffer I igen bispeborgen, men i april 1259 landede ærkebispens
forbundsfælle, Jarimar af Rügen, på Sjælland med et stort troppe
kontingent. Da Christoffer ikke vovede at gå imod ham, trængte han
gennem Københavns palisadeværn fra vest, hvor det senere tårn
endnu bærer hans navn, og borgen faldt igen i fjendehånd og led
overlast. En længere, fredelig periode synes nu at være faldet i den
ofte hærgede borgs lod. Først 1329 kom den igen i fremmed eje, da
den holstenske grev Johan så at sige snappede den for næsen af sin
halvbroder, Christoffer II. 1341 fik Valdemar Atterdag Roskildebis
pen Johan Nyborg til midlertidig at overdrage sig Københavns borg,
som svenskekongen, Magnus Smék, dog besatte det følgende år; han
havde den dog kun inde nogle måneder, så fik Valdemar den tilbage,
og i november 1350 overdrog bisp Henrik af Roskilde Københavns
by og borg til Valdemar, »for vor Levetid« — som tak, fordi kongen
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havde udfriet kirke og folk af grevernes trællekår. Her fejrede Valde
mar 1363 sin datter Margrethes bryllup med Norges konge, Haakon ;
men 6 år efter slog den gamle borgs skæbnetime. Da Valdemar måtte
gå i landflygtighed, erobrede en hanseatisk flåde borgen efter halv
anden måneds belejring, og året efter kom der fra nordtyske byer,
Lübeck, Stralsund, Rostock m. fl. 47 stenhuggere, medbringende deres
værktøj, for endelig at udslette borgen og således fjerne denne torn
i Hanseaternes kød. År 1369 nævnes borgen som jævnet med jorden,
og denne gang er der ingen grund til at tvivle om resultatet: Absalons
Borg var tilintetgjort med mure, bygninger og kirke.
Absalons Borg. Da Absalon 1167, en tidlig forårsdag, lagde grun
den til en ny borg på en holm i Øresund og omgav øen med en mur,
blev, siger Saxe, dette hans ringe virke landet til stort værn; thi
sørøverne holdt ikke mere af at ligge der i nabolaget, og landets børn
kunne fra nu af trygt færdes i farvandene trindt omkring.
Kysten ved byen Havn, der fra arilds tid havde været Sjællands
udfaldsport mod øst, så da noget anderledes ud end nu. I det smalle
farvand mellem Sjælland og det flade Amager lå flere små holme,
hvoraf de vigtigste (med senere navne) kaldtes Strandholm, Store og
Lille Skarnholm, Bremerholm og Revshaleholm. Det var på Strand
holmen, Absalon byggede sin borg. Imellem den og Sjælland lå de
to Skarnholme og inden for dem igen (ved det nuværede Gammel
holm) byens skibshavn, der altså nu kom til at ligge godt beskyttet.
Sit nuværende udseende har stedet fået ved opfyldninger, først og
fremmest i Christian IV’s og Frederik IH’s tid, da Strandholmen
smeltede sammen med Skamholmene til Slotsholmen, og vandet ved
Gammel Strand blev til en kanal.
Muligvis har her, siden Saxe siger, at Absalon byggede en ny borg,
ligget en ældre, men intet spor af denne er fundet.
Absalons Borg kan studeres i de bevarede ruiner; planer af sam
tidige borge giver nødtørftige oplysninger, og endelig viser Køben
havns ældste segl, af hvilket aftryk fra 1296 og senere er bevaret, det
første billede af borgen.
Kendskabet til ruinerne såvel af Absalons som af hans efterføl
geres bygværker skyldes de udgravninger, der 1900-02, 1906-07 og
1918 foretoges af Nationalmuseet, første gang ved arkitekt C. M.
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Absalons Borg. Plan over de bevarede ruiner under det nuværende Christians
borg, hvis kontur er vist skraveret. De prikkede linier angiver omkredsen af
det middelalderlige Københavns Slot. 1. Bagers. 2, 7, 8. Absalons ringmur. 3.
Fundament af yngre ringmur, der senere har båret en del af riddersalsfløjen. 4.
»Hemmelighed«. 5. Vagttårn. 6. Rester af den lervold, der oprindelig omgav
ringmurens fundamenter. 9. Kældermur under kirkefløjen. 10. Vandrør af træ
til Christian VFs slot. 11. Voldrester efter ødelæggelsen 1369. 12. Blåtårn med
rest af den yngre ringmur. 13. Den væltede mur, der måske hidrører fra palatiet.
14. Fundamenter for hovedportalen til Christian Vl’s slot. 15. Økonomibygninger.
16. »Absalons Brønd«. 17. Holkbrønden. (Chr. Axel Jensen: Fra Ruinerne under
Christiansborg 1926).
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Smidt og museets senere direktør M. Mackeprang; de to andre
gange lededes udgravningerne af inspektør Chr. Axel Jensen, der
bistodes af arkitekt Charles Christensen. De sidste to udgravninger
vakte en uhyre interesse og foranledigede en regulær valfart af be
søgende, hvilket gav anledning til, at de fremgravne ruiner bevaredes,
og at der under det nye Christiansborg skabtes et enestående, under
jordisk museum, der viser rester af alle slottets forgængere lige fra
Absalons og til Frederik VI’s.
Meget er det nu ikke, der er bevaret af Absalons Borg, og dog har
general Ramsing i sit i øvrigt fortræffelige værk om det ældste Køben
havn ment at kunne rekonstruere den som en centralbygning med
ottekantet midttårn og fire korsfløje. Hvad udgravningen har af
dækket, er betydelige stykker af en smuk ringmur (sort på planen
s. 10), der har dannet en ikke helt regelmæssig cirkel med en ind
vendig diameter på 55 -56 m. Denne mur var efter middelalderlig
byggeskik en kassemur, d. v. s. den bestod af en fyldkærne, muret af
kampesten inden for to skaller af smukt tilhugne kridtstenskvadre fra
Stevns. Over en syld af rå marksten havde den, ligesom de sam
tidige, sjællandske landsbykirker, en skråkantsokkel, og herover var
kvadrene sat i regelmæssige skifter af varierende højder. Nu er det
højeste murparti kun ca. 3 m, men den færdige mur har med sin
vægtergang og kronende tinder (krenelering) været over dobbelt så
høj. Uden for denne mur løb en lav vold til beskyttelse mod bølge
slaget ; indenfor var der påkørt et fyldlag, hvorunder man fandt
sivplanter med forårsskud. Langs den indvendige, vestre murside var
bevaret ruiner af et par småbygninger, hvoraf den ene har været et
bagers (planen nr. 1). Et par spinkle mure lidt sydligere (planen nr.
15) er også økonomibygninger, men vistnok først opført i begynd
elsen af 1200’erne. Lige uden for bagerset fandtes en rund brønd,
sat af kridt- og kampesten, rimeligvis fra borgens ældste tid, men
hurtigt opgivet og tilkastet. 4,5 m øst for bagerset, frit i borggården,
lå den egentlige brønd, en mægtig holk (planen nr. 17), dannet af
svære, udhulede egestammer. Ned i den var, formodentlig ved bor
gens nedbrydning 1369, styrtet forskellige bygningsdele, to 1,15 m
høje søjleskafter af fint poleret granit, forskellige søjlehoveder i
trapezform, en enkelt lille søjlefod samt en del buesten af skånsk
11
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sandsten til en rundbue, hvis spændvidde må have været ca. 2 m ; da
stenene var tilhugget på begge sider, må de have hørt til en gjordbue.
Disse bygningsdele, især søjleskafterne, søger i finhed deres lige i
samtidens bygningsudstyr, selv om polerede søjler også kendes andet
steds fra, og netop på Absalons tid. Endelig afdækkedes mod øst,
mellem grundsten af det senere Blåtårn, 12-13 løbende meter af en
»fuld« munkestensmur, ca. 0,75 m tyk, efter sin karakter sandsynlig
vis tilhørende det ældste anlæg (planen nr. 13). Muren var væltet med
vold, sikkert ved Blåtårns opførelse. Men hermed er også alt op
regnet, som med rimelighed kan henføres til det Absaloniske borg
anlæg ; thi hele midtgrunden, partiet mellem den væltede østmur og
næsten over til holkbrønden, er totalt ryddet for ruinrester; de blev
sprængt bort med krudt, da Christian VI gravede kælder ud til sit
slot. Vi må altså gætte os til, hvilke bygninger der har stået her, og
hvorledes de har set ud. Hvad har da hørt til en bispeborg foruden
ringmuren og økonomihuse som bagers, bryggers o. lign.? Vi kan
ikke gøre noget bedre end at vende os til en anden gejstlig borg, der
er bygget i midten af 1100’erne, altså kort før Absalons, nemlig ærke
bisp Eskils Søborg, der lå på en holm i Søborg Sø. Her fandtes
inden for østmuren beboelseshuset (palatiet), et langstrakt munke
stenshus ; nordfor lå kirken og mod sydvest en lille, todelt økonomi
bygning, formodentlig et køkken. Det er naturligt at antage, at de
samme bygninger har eksisteret inden for Slotsholmens ringmur, så
meget mere som de i holkbrønden fundne, fine, polerede bygnings
dele næsten kun kan have hørt til en kirkebygning, et borgkapel. Den
væltede munkestensmur, der dels på grund af sin længde ikke kan
have tilhørt kirken, dels er alt for tynd til at have båret hvælvinger,
har da formodentlig været palatiets langmur, omend den er påfal
dende spinkel; beliggenheden svarer nogenlunde til Søborgs. Hvordan
kirken har set ud, får vi et begreb om ved at betragte Københavns
ældste segl, der måske stammer fra tiden o. 1250. Det viser den
krenelerede ringmur, flankeret af to runde, ligeledes krenelerede tårne.
Bag muren rejser sig en bygning med ottekantet midttårn, kronet
af et kugle- og korsprydet pyramidespir og omgivet af sidebygninger,
hvoraf man ser tre med sadeltage. Hvor meget man tør lægge i
denne temmelig stiliserede gengivelse af Absalons borg og kirke er
12
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Absalons Borg. Rester af ringmuren. Murens kærne af rå sten er klædt med
kridtkvadre fra Stevns over en enkel skråkantsokkel; hele muren hviler på en
syld af store kampesten (fot. Nationalmuseet).

vanskeligt at sige; men de to tårne er enten oprindelige og har da
stået i murens nord- og sydside, eller det kan være de nedenfor
nævnte, senere murstenstårne i vest og øst. Der kan næppe være
tvivl om, at den bygning, der ses bag muren, ikke er palatiet, men
kirken, der er fremstillet som en centralbygning med et uforholds
mæssigt stort midttårn. Hvor mange fløje den har haft, er ikke godt
at sige på grundlag af seglet; hvis det har været en korskirke med
centraltårn, da har den været enestående i Danmark.
Adgangen til borgen gik vistnok over den nuværende Højbro, idet
der i flugt med denne er fundet en belægning af flere lag ris, lagt på
den naturlige overflade; endvidere fandtes to rækker nedrammede
egestolper samt en del grundsten, der kan have båret en portbygning.
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Københavns Slot, efter at Blåtårn på Christian IV’s tid har fået sit nye spir.
Udsnit af stik af staden København efter J. van Wijck 1611 (Nationalmuseet).

Hvor lang tid Absalon har været om at udføre sit »ringe Virke«,
som Saxe kalder det, ved vi ikke, men ringmuren og formodentlig
beboelseshuset har vel delvis været færdige 1171, eftersom Absalon
dette år på hjemvejen gennem Øresund lægger ind under Stevns Klint
for at samle ammunition (glatte håndsten) på strandbredden til brug
ved forsvaret af sin nye borg; og samme år smykkedes muren med
afhuggede sørøverhoveder på stager.
De to ydertårne — måske er det dem, der er gengivet på det oven
for omtalte segl — er senere tilbygget. Fundamenterne af det vestre
(den senmiddelalderlige borgs Bagertårn) ses endnu velbevaret (planen
nr. 5), af det lige overfor liggende østre er kun bevaret nogle grund-
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sten. Efter murværkets romanske karakter at dømme er de kommet
til i 1200’erne og er sikkert opført af en af Absalons nærmeste efter
følgere på bispestolen. Til det vestre tårn har sluttet sig en senere
»Hemmelighed«, d. v. s. et kloset, formet omtrent som et trappehus,
men med en åben skakt i stedet for trappe. Hvad der ellers er sket
af byggeforetagender inden borgens nedrivning, unddrager sig vor
viden.
Middelalderborgen fra dronning Margrethes tid til Frederik IV’s
ombygning. Da Valdemar Atterdag kom tilbage fra sin landflygtig
hed, havde han for travlt med Holstenerne og de oprørske, jyske
adelsmænd til at tænke på borgens genopbygning, og København
føltes endnu ikke som den faste residensstad. I dronning Margrethes
tid faldt byen tilbage til Roskildebispen, der da var Peder Lodehat,
og ham skyldes derfor begyndelsen til borgens genrejsning. Da han
mæt af dage sov hen 1416, lagde Erik af Pommern uden videre hånd
på byen, og året efter fik han ved en nævnskendelse by og borg over
ført til kronen, og hermed indlededes byens æra som landets hoved
stad, hvor kongen og hans kancelli havde deres faste ophold. Her var
det, dronning Philippa ledede byens forsvar 1428 mod Hanseaterne,
der med misnøje havde set borg og by blomstre op påny. Her stod
dronning Dorotheas bryllup først med Christoffer af Bayern, senere,
1448, med Christiern I; her blev kongerne kronet og hofmændene
slået til riddere, her stod de store hoffester, der fik borgerne til at
strække hals, og her hensmægtede Eleonora Christine de mange år
i Blåtårns skidne fængsler.
Rigt og overdådigt blev det nye slot dog aldrig, og efterhånden
som det blev ældre, bidrog de stadige reparationer, ændringer og
tilbygninger, hver konge lod udføre efter sin smag, ikke til at gøre
borgen til en smuk og bekvem kongebolig. En gesandt på Christian
V’s tid skrev, at slottet med hensyn til beliggenhed, uanselighed og
ubekvemhed var det ringeste i verden. En ejendommelig, provinsiel
husholdning har dette senmiddelalderlige slot også ført. Slotsholmen
har snarest været en stor gård med egne kreaturer; der var både
kvier, plovøksne, stude, tyre, ungnød, heste, svin, får, gæs, høns og
ænder, og foruden de almindelige udhuse, som hørte til enhver gård,
har der været mølle, smelteovn, kalkbod, bødkerhus, slagtehus o. s. v.
15
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Københavns Slot. Plan af stueetagen. 1. Kongefløjen. 2. Drabantsalsfløjen. 3.
Kirken. 4. Køkkenet. 5. Riddersalsfløjen. 6. Radstuefløjen. 7. Blåtårn. 8. Dra
banttårnet. 9. Kirkens trappetårn. 10. Trappen til riddersalen. 11. Broen. 12.
Porthuset. 13. Graven. 14. Løngang til proviantgården. 15. Slotsporten. (C. Chr.
Andersen: Kjøbenhavns Slot). Syd opad.

og naturligvis en urtehave. Hvor jævnt det hele har været, ses bedst,
da Frederik II 1559 ville fejre sin kroning på slottet. Efter en hastig
reparation af »den store Sal«, der var brøstfældig på tag, spær og
loft, lader han udgå bud til navngivne, adelige fruer om at låne ham
flamske klæder, drætter, silkesparlagen. De skulle møde senest søn
dagen efter S. Jacobi apostels dag (30. juli) for at hjælpe til med at
drage den store og den lille sal samt nogle fyrsteværelser.
På Christian V’s tid var slottet så ubekvemt, at kongen besluttede
at lade det bygge om. Til den ende lod han sin bygmester, Lambert
van Hauen, give udkast til et nyt slot; men da Sophie Amalienborg
1689 nedbrændte, og kongen kom i forbindelse med den berømte,
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Københavns Slot. Plan af 1. sal. 1. Drabantsalen. 2. Kongens første forgemak
(røde gemak). 3. Andet forgemak. 4. Audiensgemakket. 5. Kongens kammer.
5a. Tårnkammeret. 6. Dronningens forgemak. 7. Dronningens eget gemak. 8.
Dronningens smykkekammer. 9. Drejerkammeret. 10. Blåtårn. 11. Rådstuen.
12. Trompeterstolen. 13. Riddersalen. 14. Trappen til riddersalen. 15. Køkken
fløjen. 16. Kirken. 17. Kirkens trappetårn. 18. Drabanttårnet. 19. Løngang til
stalden. (C. Chr. Andersen: Kjøbenhavns Slot). Syd opad.

svenske arkitekt, Nicodemus Tessin den Yngre, overdrog han ham at
bygge et nyt residensslot på Amalienborg Plads. Da Tessins planer
til dette slot var godkendt, lod han lave en stor, pragtfuld og meget
nøjagtig model. Den blev ført til København af den unge arkitekt,
Johan Conrad Ernst, der i over et halv år havde gået Tessin til hånde
i Stockholm og sat sig ind i hans planer, og opstillet i en særlig til
dette formål rejst bygning. Imidlertid fik Christian V aldrig udført
sit byggeforehavende, og hans søn skræmtes af de store omkostninger.
Han ville desuden blive i sin rede, og i stedet for at rive det gamle
hus ned, lod han det gennemgå en indgribende istandsættelse og for
nyelse. Dette hindrede ikke hans søn og efterfølger i at bryde det ned
til grunden og på stedet opføre et nyt, pragtfuldt barokslot 1732-40.
Hermed var det andet Københavns Slots saga ude; den tredie og
sidste fase indtræder; thi selv om både Christian VI’s slot og dets
2 DSH 2
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efterfølgere brændte, hviler den nuværende bygning dog på de samme
fundamenter, og planen er stort set den samme.------Som ovenfor nævnt, begyndte Peder Lodehat, uvist når, genrejs
ningen af bispeborgen; 12. december 1387, knap 20 år efter ned
brydningen, nævnes Niels Jensen fra Strø som høvedsmand, og 1398
overværede bispen fra sin borgmur kampen mod hertug Barnim fra
Barth. Hvad Erik af Pommern har foretaget af ændringer eller ny
bygninger, da han gjorde borgen til sin, melder kilderne intet om;
vi må atter søge til de udgravne ruiner: Efter Lybeckernes nedbryd
ningsarbejde 1369 har man over ruiner og murbrokker lagt et lag
af gult ler, således at terrænet jævnedes og blev hævet til ca. 4 m
over vandspejlet. Samtidig benyttede man lejligheden til at udvide
hele anlægget; en ny ringmur af munkesten rejstes lidt uden for
ruinerne af Absalons mur, idet den sluttedes til vesttårnets yderhjør
ner (side 10, nr. 5), hvor man mod syd endnu ser syldstenene bevaret.
Tårnet genopbyggedes og inddroges i det nye anlæg. Nordøst for
Blåtårn ses et andet stykke mur (side 10, nr. 12); den har med væg
tergang været ca. 10 m høj.
Det nyopførte slots indre murlinje var delvis bevaret endnu i
Frederik IV’s slot. Mod vest lå den lange fløj, der senere benævnes
riddersalsfløjen, og af hvilken fundamenter stadig ses (side 10, nr. 3).
På vestsiden var der spor efter et halvrundt mur fremspring. Senere
udvidedes slottet ud til ringmuren, der dog blev stående og indgik
som fodmur, mens slottets tidligere ydermur bevaredes som midt
skillevæg i kælderen. Det var enten Christoffer af Bayern eller
Christiern I, der foretog disse udvidelser, og den sidste konges våben
og navnetræk skal i følge den lærde Langebeks excerpter have stået
på bygningens gavl. Syd for vesttårnet, op ad ringmuren, ses kampe
stensfundamenter (side 10, nr. 15) af en bygning, der synes at have
haft samme størrelse som riddersalsfløjen; den har sikkert rummet
slotskapellet, således som den gjorde i senmiddelalderen. Mellem
disse to bygninger lå køkkenfløjen, og uden for denne ses en stensat,
10 m dyb brønd, der har været i brug også efter opførelsen af
Christian VI’s slot, og som fejlagtigt har været kaldt Absalons brønd
(side 10, nr. 16). Dens udseende svarer til talrige gotiske helligkilder
i Danmark, og den stammer formodentlig fra 14 eller 1500’erne.
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Bislagsten fra Københavns Slot. Med fremstillinger af kong Hans med årstallet
15031 udført af Westfaleren Adam van Düren, og af Christiern IPs dronning
Elisabeth, vistnok udført af københavner-stenhuggeren Morten Bussert efter 1515.
Stenene stod ved trappen til riddersalen (Nationalmuseet).
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Mod nordøst — mellem det nuværende slots facade og Frederik
VILs statue — rejste Blåtårn (d. v. s. det store tårn) sin vældige kolos.
Det er yngre end Peder Lodehats oprindelige anlæg, hvad der frem
går af murenes sammenstød. På den anden side må det være det
ældste nyanlæg i bispeslottet, og selv om vi første gang hører om
tårnet 1494, da kong Hans lod sin renteskriver sætte i dets fængsel,
er det ikke usandsynligt, at det netop er en af de ændringer, Erik af
Pommern foretog, da slottet fra bispeborg blev kongeborg. Den
nederste, vældige murmasse, man nu ser i det underjordiske museum,
indeholder et aftrappet rum, der dog næppe har været i brug, men
lige herover har fangekælderen været; dens dør sad så højt oppe, at
fangerne måtte hejses ned; de øvrige fængsler omtales s. 22.
De skriftlige kilder begynder nu at flyde rigeligere end før; men
det er stadig sparsomt, hvad vi får at vide. Christoffer af Bayern og
Christiern I skal, som ovenfor nævnt, have udvidet eller bygget
riddersalsfløjen. Ved opgangen til denne fra gården stod to 3,30 m
høje bislagsten af kalksten, den ene fra 1503, med et relief af kong
Hans udført af Westphaleren Adam van Diiren, kendt bl. a. fra
Lund Domkirkes hovedrestaurering, den anden med Elisabeth af
Habsburg, Christiern II’s dronning, hugget efter 1515, vistnok af den
københavnske stenhugger, Morten Bussert. Hendes våbenskjold er
aldrig blevet fuldført. Begge sten er nu i Nationalmuseet.
Et stykke værdifuldt inventar er bevaret fra kirken; det er den
smukke gamle, sengotiske fløjaltertavle, som Frederik IV 1728 skæn
kede til Viborg søndre sogns kirke, hvor den endnu findes. Den er,
som det indbrændte mærke, en afhugget hånd, viser, skåret i Antwerpen omkring 1520. En rigdom af reliefskårne figurer viser epi
soder fra Kristi liv samt hans stamtræ.
Frederik I forsynede slottet med volde og grave. Dette tyder på,
at udvidelsen, som måske allerede Christoffer af Bayern foretog med
riddersalsfløjen, som han udvidede til den ydre ringmur, også var
gennemført for de øvrige bygningsafsnits vedkommende, således at
bygningernes mure nu overalt, som vi ser det på senere billeder,
hvilede direkte oven på den gamle ringmur; med vanlig middelalder
lig nonchalance indbyggede man den i de nye udvidelser uden at
fjerne overflødige dele som vægtergangen, som man derfor ser på
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Københavns Slot 1698, set fra Højbro. Til venstre ses den gamle kancelli- og
rentekammerbygning. Gouache på Rosenborg af I. J. Bruun fra ca. 1740 efter
ældre maleri. I forgrunden til højre står slottets træhest.

de i 1707 foretagne opmålinger, hvor den indgår både i riddersals
fløjen, i rådstuen og andetsteds.
Christian III foretog flere ændringer og udvidelser; foruden at
han 1550 byggede et tøjhus uden for graven mellem stegerset og
stranden, fornyede han kongefløjen, »det nye Hus, der bygges paa
Københavns Slot«, fra 1552-56, og vistnok også den tilstødende
drabantfløj og kirkefløjen; på Blåtårn satte han et spidst tag med
en på en forgyldt kugle stående Fortunafigur, der i øvrigt blæste
ned allerede 1563.1 sine sidste regeringsår syslede kongen meget med
tanken om en »vandkunst« (et springvand) med brønd i slottets urte
gård ; det blev dog først hans søn og efterfølger, der kom til at ud
føre denne finesse.
I Frederik IFs tid skete der intet af større interesse (ombygning af
hestestald og ladegård), og selv den byggelystne Christian IV foretog
ikke større ændringer. 1595 befalede han sin bygmester, Hans von
Andorffen, at forhøje Blåtårn 6 alen og afslutte det med et højt,
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gennembrudt spir, der prangede med tre forgyldte kroner. Under
Frederik III opførtes der to »løngange«, kommunikationsfløje fra
konge- og diabantsalsfløjen, den ene over til staldene, den anden, på
piller, over til provianthuset, senere ombygget af Frederik IV i 1701.
Under Christian V ombyggede van Hauen 1674-75 porthuset, men
ellers skete der intet videre, idet kongens samarbejde med Tessin blev
resultatløst. Først med Frederik IV kom den store ombygning. Men
inden vi går over til at omtale den, vil vi gå en rundtur i det gamle,
maleriske kongehus, der var bygget kort efter 1369, derefter lappet,
flikket og ændret gennem 300 år.
Indgangen var fra nordøst, hvor Lambert van Hauens splinternye
porthus af bindingsværk lå, omtrent hvor Frederik VII’s statue nu
står, og lige inden for broen kom man til en smal portbygning med
tre buede renæssancegalve. Nord for den hævede det dominerende
Blåtårn sig, en massiv middelalderbygning forneden, delvis dæk
ket af en påklistret bindingsværkskamap, der hvilede på skråbjæl
ker. Til dets gårdside sluttede sig et polygonalt trappetårn med
spir, og det ganske tårn kronedes af Christian IV’s gennembrudte
renæssancespir. Selve tårnet var, som det fremgår af billederne, 5
etager højt, i 4de var Eleonora Christines fangehul, 7 af hendes
skridt langt og 6 bredt, 9 alen højt, hvælvet og øverst oppe med et
vindue, der var en alen i firkant, spærret med »dobbelt tykke Jern
trailer« og et sprinkelværk så tæt, at »icke en liden Finger kan stickes
i Hullerne« ; ved siden af dette rum lå et andet af lignende karakter.
Her, i dette lusede og bemøgede hul levede den energiske kongedatter
sit liv i 21 år, 9 måneder og 11 dage, fra 8. august 1663 til 19. maj
1685, i det samme slot, hvor hun havde fejret sin ungdoms triumfer
som en »af Sirenerne paa Drukkenskabets Hav«. I etagen ovenover
var der ligeledes to kamre; det inderste benyttedes som fængsel, i
det yderste stod pinebænken. Nedenunder Eleonora lå den berygtede
Mørke Kirke, hvor dr. Otto Sperling sad fængslet samtidig med kon
gedatteren. Rummet fik kun lys gennem et hul i døren ud til det
yderste kammer ved trappen. Bag Sperlings fængsel lå »Troldhullet«,
og også de to nedre etager benyttedes som fængsler.
Syd for porten strakte den 8 stokværk høje og 9 fag brede konge
fløj sig. Dens tunge, fæstningsagtige facade ses bedst på Heimbachs
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Arvehyldningen 1660. Københavns Slot ses til højre, den massive kongefløj med
sit »vælske« tag. Maleri af W. Heimbach 1666 på Rosenborg.

maleri herover; af snittet (s. 24) fremgår tydeligt, at den svære
gårdmur og skillemuren i kælderen er middelalderlige (jf. s. 10).
Over taghøjde ser man de fra herregården Hesselager kendte rund
gavle, og hele huset dækkes af et kølbuesvejet kobbertag. Til gården
var den smukke, toetages karnap, som Christiern I kælede så meget
for, samt gallerier i første og anden sals højde. Ved siden af karnap
pen var der indrettet en slags elevator, af hvilken Eleonora Christine
engang fra sit fængsel så, at hendes hadske forfølgerske, enkedron
ning Sophie Amalie, faldt »neeszkrus need oc støtte sig paa Knæ
erne«, fordi stolen løb for hastigt ned på trisserne. Huset indeholdt
kongefamiliens gemakker.
Går vi videre mod syd, kommer vi til drabantsalsfløjen, en lang
strakt, ganske lav bygning med polygonalt trappetårn, drabanttårnet,
til gården. Drabantsalen, der var slottets næststørste, 31 X 8 m, lå i
stuen og var overhvælvet med 3^ fag krydshvælv, der hvilede på frie
søjler. I salene herover indrettede Frederik III sit kunstkammer. Vi
passerer forbi løngangen til proviantgården og kommer da til slottets
sydfløj, kirken, der optog to fulde etager og ligeledes havde tårn til
gården. Til kirkens vestside stødte køkkenbygningerne, der domine-
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Københavns Slot. Tværsnit af kongefløjen. Opmaling 1707 i Nationalmuseet.
De svære kældermure stammer fra det ældre borganlæg.
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redes af det svære Bagertårn. Slottets vestfløj var riddersalsfløjen, en
udpræget gotisk bygning med aftrappede blændingsgavle i nord og
syd. Uden for den havde træhesten sin plads. Fløjen var tre stokværk
høj, det mellemste indeholdt den mægtige, 40 X 16 m store og 5,3 m
høje ridder- og dansesal. Til denne var der adgang ad en trappe, hvis
fod flankeredes af de førnævnte bislagsten. Mellem riddersalsfløjen
og Blåtårn lå rådstuefløjen, en noget uregelmæssig bygning uden
særlig udsmykning, men med to udbygninger mod Højbro. På første
sal, der var »med fiint rødt Engelsk omdraget oc omkring sæt med
Contrafeyer oc andre Konst-Stycker og Historier«, var salen, hvor
herredagen holdtes. Stueetagen optoges i Christian IV’s tid af Mønten.
Malerisk har det været, det gamle slot, hvor middelalder og renæs
sance mødtes, hvor hver enkelt bygning var individuelt udført uden
småligt hensyn til de andre fløjes højde, drøjde eller art, hvor tagene
var tækket med tegl, skifer eller kobber. Det eneste, disse uensartede
bygninger havde tilfælles, var, at de alle var hvidkalkede. Det er
ikke underligt, at denne besynderlige kongebolig faldt de udenland
ske gæster for brystet, der o. 1700 besøgte staden. Thi det var på
den tid, det øvrige Europas fyrster og stormænd kappedes om at
opføre pragtpalæer og -kirker i storbarokkens stil, hvor symmetri
i linjer og opstalt, i plan og anlæg var en selvfølgelighed.
Frederik IV’s ombygning. Ernst - Krieger. Hertil kom, at det vir
kelig knagede i fugerne på det 300 år gamle hus; de forskelligartede
bygninger kunne ikke mere hænge sammen. Men Frederik IV næn
nede trods alt ikke at rive det ned, fordi han ville beholde noget af
den gamle rede, hvori han og hans forfædre var opvoksede. Han
nøjedes med en restaurering, der dog til sidst formede sig som en
ombygning. Da J. C. Ernst — den arkitekt, der havde ført Tessins
slotsmodel til København, og som nu var kongens generalbygmester
— og J. C. Krieger — oprindelig gartner, men siden en af vore mest
energiske arkitekter — 1727 var færdige med restaureringsarbejdet,
stod der, over den gamle, skæve, fem- eller sekskantede grundplan,
en mærkelig bygning. Blåtårn var bevaret, når undtages, at der var
brudt en hovedport igennem det, men tårnet lå nu indeklemt mellem
nabofløjene, hvis taggavle nåede dets murkrone. Alle slottets fløje
var nu gjort lige høje, 3 hovedetager med mezzaniner mellem 1. og
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Københavns Slot efter Frederik IV’s ombygning. Gouache af J. J. Bruun fra ca.
1740 på Rosenborg.

2. og over 3.; de glatpudsede mure var uden pryd, bortset fra vin
duernes »romerske« indfatninger med spidse frontoner i 2. og 3.
hovedstokværk og Didrik Gerckens skønne marmorportal, kort sagt
et ikke helt vellykket kompromis mellem van Hauens slotsprojekt fra
1680’erne og Tessins Amalienborgmodel fra 1696. Der kan dog næppe
være nogen tvivl om, at med de givne forudsætninger var den Ernst
Krieger’ske løsning den bedst mulige ; men hele foretagendet var i vir
keligheden kunstnerisk urealisabelt, og for en tid, hvor symmetri og
regelmæssighed var hovedkrav i arkitekturen, har slottet ingenlunde
været en skønhedsåbenbaring til sindets opløftelse.
Christian VFs Christiansborg. Hausser - Le Clerc - Eigtved - Thurah.
1730 blev Christian VI konge, denne mærkelige, mavesvage, folkesky
regent, hos hvem sans for det store og monumentale var inderlig
forbundet med forkærlighed for de mindste petitesser, egenskaber,
der i høj grad giver sig udslag i alle hans byggeforetagender, og især
i hans eget slot. Uden at være en alt for sikker smagsdommer havde
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han dog »gout« til at vælge de rigtige mænd og myndighed nok til
at skære igennem sine sagkyndiges kævlerier.
To år før hans tronbestigelse var København brændt, og en meget
stor del af byen lå endnu i ruiner. Murere, tømrere, snedkere og
arkitekter var derfor i højkonjunktur. Alligevel tog kongen ikke i
betænkning at rive sine fædres rede ned til grunden i oktober 1731
for at skaffe plads for sin nye pragtborg, der skulle strække sig så
meget ud over sine forgængeres domæne, at gravene måtte opfyldes,
og alle de på Slotsholmen rejste nyttehuse og de talrige fremmede
bygninger, som eksproprieredes, blev sløjfede.
Vel betegnes Christian VI og hans dronning som Danmarks mest
byggelystne kongepar, men der må dog have været vægtige grunde,
til at de påbegyndte dette kæmpeforetagende på en så kritisk tid. Og
det var der. I en lille, nu ret sjælden bog, trykt i Århus 1794 med
titlen: »Grundtegning over det Kongelige Residentz-Slot Christians
borg, tilligemed Beskrivelse over sammes Mærkværdigheder« og ud
kommet samme år som Christian VI’s slot brændte, fortælles det, at
det gamle slot, trods Frederik IV’s ombygning, dog var »en irregulair
Bygning, opført i en Sexkant, hvoraf ikke noget ordentligt eller ligeformigt kunde tilveiebringes, og da man havde betient sig af den
gamle Grund uden stærkere at befæste den, saa kunde den ei bære
den nye Bygning, som paa alle Sider var 5 Etager høi, men Muurene
begyndte hid og did at rævne og synke ...«. Ernst og Krieger havde
med andre ord forsømt at konsolidere den sumpede grund, slottet
var atter ved at falde fra hinanden.
Da den »irregulaire« bygning var nedbrudt, pladsen jævnet og
grunden udgravet, blev der til konsolidering nedrammet 9225 pæle,
hvis længde varierede fra 3 til 24 alen, alt efter grundens beskaffen
hed. Den første nedrammedes 1. oktober 1732, og 21. april 1733 lagde
kongen selv den første grundsten under hovedbygningens søndre
hjørne ud mod ridebanen. Selv dens vægt er opnoteret, 448 pund, og
oven i den indesluttedes en guld- og en sølvskuepenge. Grundstenen
til tårnet lagdes 9. juli samme år. 18. juni 1738 hejstes kransen på
slottets vestre hjørne, 26. november 1740 flyttede kongefamilien ind
med pomp og pragt, og byen var illumineret i 3 dage. 27. november
indviedes slotskirken af biskop Hersleb, og tre medaljer prægedes
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»til Afmindelse om Slottets Fuldførelse«. Det var dog langtfra fær
digt. Først i slutningen af 1745 var det ydre i orden, og riddersalen
toges i brug så sent som 1766.
Som slottet var opført, rummede det en ustandselig fare for ilde
brand på grund af de mange varmekanaler og trækrør, der lå tæt
bag væggene. Natten mellem 9. og 10. december 1774 var det kun
agtpågivenhed og åndsnærværelse, der hindrede en katastrofe. 1779
erklærede bygningsdirektionen, at den ikke kunne angive noget sik
kert middel mod brandfaren; alligevel levede man sorgløst videre,
og om eftermiddagen 26. februar 1794 udbrød der ild i prins Chri
stians gemakker i fløjen ud mod ridebanen, efter at man i flere dage
havde hørt en buldren og brølen på slottet. Branden greb om sig med
en heftighed, der gjorde ethvert slukkeforsøg omsonst. Redde, hvad
reddes kunne. Især Holmens folk viste et sandt heltemod, 50 af dem
omkom i flammerne. På trods af situationens alvor forekom dog også
pudsigheder; i et samtidigt brev om branden fortæller brevskriveren,
der selv deltog i redningsarbejdet, at en kaptajn Ahrenfeldt påtog
sig at redde kongens sølvtøj, men »Sølv Poppen« turde ikke overlade
ham sølvet uden højere ordre. »Ahrenfeldt forestilte ham, at Flam
merne vilde snart fortære det — Sølv Poppen udbad sig hans Navn
og skrev det i sin Betuttelse op paa Døren. — A. biergede med sine
Matroser Sølvtøjet, men hans Navn brændte med Døren ...«.
Branden standsede næste dag, da der ikke var mere for flammerne
at fortære. Hele slotskarreen med kirken og tre af løngangene var
brændt, uerstattelige værdier gået tabt. Tilbage stod murene, »aldeles
opreyste og ubeskadigede« ; endvidere var oberhofmarchallens løn
gang (til teaterfløjen) og alle udbygningerne, stalde, ridehus etc. gået
fri af flammerne.-----Christian VI’s »Christiansborg« — dette blev fra 1. januar 1741
residensslottets navn — har været et af landets skønneste slotte, i alt
fald det prægtigste; ikke underligt, da landets betydeligste arkitekter
foruden en mængde indkaldte kunstnere og håndværkere af fremmed
oprindelse arbejdede med, efterhånden som bygværket skred frem.
Den mand, i hvis hænder kong Christian lagde det kæmpebygværk,
som han ville gøre til perlen blandt kontinentets slotte, var — efter
at han først forgæves havde søgt en svensk arkitekt af den Tessinske
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Christian VFs Christiansborg. Facade mod slotspladsen. Gouache af J. J. Bruun
fra ca. 1740 på Rosenborg.

skole — hans generalbygmester, brigadér, chef for fortificationen
og generalkvartermester, Elias David Hausser. Han var født i Erfurt
som søn af en Ober-Stadt und Landbaumeister og blev selv ingeniør
officer. 1711 kom han til København, hvor han trådte ind i den
danske hær og samtidig blev kronprins Christians lærer i civil og
militær bygningskunst. Af hans arbejder før slottet kendes kun kom
mandantboligen og fængslet i Kastellet.
Hans første udkast til det nye slot, hvoraf en plan og en signeret
facadetegning fra 1731 er bevaret, var ikke godt og blev hurtigt
kasseret. Det var, som om ingeniørofficeren ikke havde løsrevet sig
fra småbyggeriet; enkelthederne i hans facader var vel kønne nok,
taget for sig, men sat op på de mægtige murflader viste de sig alt
for små og spinkle. På den anden side var der adskillige gode ting,
som går igen i de følgende udkast, og som i høj grad blev bestem
mende også for slottets efterfølger: orienteringen, karréplanen, stok
værksdelingen og tårnet. Allerede året efter melder Häusser sig med
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nye udkast, der er dateret 10. maj 1732, og her finder vi et over
raskende, fra det første vidt forskelligt projekt, der samtidig giver os
et tydeligt fingerpeg om, hvor forbillederne for hele den arkitektoni
ske udformning skal søges. Som påvist af Chr. Elling så sent som i
1941, står Haussers andet udkast helt i Wienerbarokkens tegn. Det
er vel ikke lykkedes arkitekten med det samme at tilegne sig dennes
raffinerede og elegante udtryksmåde, men han har fattet dens idé,
den tiltaler ham, og han næsten forsluger sig på den ; han bliver mere
wiensk end wienerne. Også dette projekt havde imidlertid forskellige
skavanker, som mishagede Christian VI og hans rådgivere; men der
var dog ikke mere at rette (undtagen ved tagkonstruktionen), end at
det endelige projekt forelå approberet i november samme år, det, vi
kender fra Thurahs Danske Vitruvius, og 14. november samme år
sluttede Häusser kontrakt med hofsnedker Didrik Schäffer om en
træmodel af slottet. Den leveredes færdig 1734.
Efter Häussers plan blev den egentlige slotsbygning opført som
en karré med indre slotsgård; det viser arkitekten som en mand af
den gamle skole, idet denne form var ved at gå af mode i det øvrige
Europa. Til denne karré sluttede sig mod vest det endnu stående
ridebaneanlæg med lavere bygninger og afrundede hjørner mod
Frederiksholms Kanal. Karréform og orientering er den samme som
på van Hauens model fra 1680’erne, fra hvilken vistnok også tårnet
var lånt. Etagedelingen, tre hovedstokværk med mezzanin over første
og andet samt over tredie stokværk, ganske som i det Ernst-Kriegerske slot, går tilbage på Tessins Amalienborgmodel fra 1696. Den
vestlige fløj var hovedfløjen, med hovedindgang fra ridebanen; men
også fra øst, fra slotspladsen, var der indgang gennem en søjleportal.
Til denne side har fløjen haft en imponerende længde, idet stokværks
delingen fortsatte på de to løngange og mod nord på kirken, der
ikke i det ydre skilte sig fra den øvrige mur flade.
Facaderne, der helt var klædt med sandsten, betoner fortrinsvis
de lodrette linier ved en rig dekoration med »romerske« pilastre
(kompositkapitæler) i den kun svagt fremspringende midtrisalit, der
krones af en trekantfrontispice med relieffer, og i de to smalle side
fremspring, hvis rundede fronstispicer ligeledes var reliefdekorerede.
De nederste stokværk fik den fornødne vægt ved en kraftig rustik30
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Christian Ws Christiansborg. Hovedfacaden mod ridebanen og Marmorbroen.
Gouache af J. J. Bruun 1743 på Rosenborg.

behandling, idet murværket her var dybt kvaderrillet. Det ganske lave
tag skjultes næsten af en balustrade, der var rigt udstyret med friskulpturer (måske også et lån fra Tessin). Vinduesindfatningerne,
der ligeledes var af sandsten, var forskellige ikke blot i de forskellige
etager, men også i de fremspringende og tilbageliggende partier.
Kongeetagens vinduer, der var rigest udsmykkede, havde sålbænke
med små balustrader, og under fordakningerne var de smykket med
ornamenter i regencestil med tilløb til rokoko. Portalerne havde søjler
med joniske kapitæler. Hovedportalen mod ridebanen flankeredes af
to legemsstore figurer, Klogskaben og Styrken (under udgravninger
ved Domhuset 1941 fandtes et overdimensioneret kvindehoved af
sandsten. Da talrige sten fra Christiansborg netop anvendtes ved
Domhusets opførelse, er det sandsynligt, at man her har fundet et af
det gamle Christiansborgs dydehoveder); endvidere sås to siddende
figurer, den ene med et barn, forestillende Danmark, den anden med
en løve, forestillende Norge. Tårnet, der var anbragt over hoved-
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portalen og riddersalen, var fra gesims til spids 50 alen, tækket med
kobber og smykket med tre forgyldte kroner. Fra slotskarreen førte
fire løngange, oberhofmarchallens, der endnu delvis er bevaret, mod
sydvest til Tøjhuset med bibliotek og kunstkammer, kavalerløngangen mod sydøst til kancelligården, kirkeløngangen mod nordøst og
endelig damernes løngang mod nordvest. Endvidere sluttede der sig
nogle stald- og remisebygninger til kirkens vestside, hvor nu Thorvaldsens Museum ligger.
Naturligvis har brigadér Hausser ikke været ene mand om denne
kæmpebygning. Han var lederen. Hans øverste tilsynsførende var
den gamle, velfortjente generalløjtnant Hans Heinrich Scheel. Des
uden havde han flere ingeniørofficerer, der havde indseende med de
2000 mand, der stadig var i arbejde. Et par udenlandske arkitekter,
J. A. Soherr og J. P. Oettinger havde også en tid beskæftigelse ved
slottet, men kom ikke til at øve større indflydelse; de tre vigtigste
var den franske billedhugger Louis Augustin Le Clerc (indkaldt 1735)
og to unge, højtbegavede arkitekter, dansk baroks og rokokos to
store navne, Laurids Thurah (1706 - 59) og Nicolai Eigtved (1701 - 54),
den første hofbygmester fra 1733, den anden fra 1735. Begge, især
dog Eigtved, har øvet en vidtgående indflydelse på slottets udseende,
først og fremmest dog på interiørerne, mens Le Clerc 1736 blev ud
nævnt til at lede alt billedhugger- og stukkatørarbejde, hvorved han
ikke har kunnet undgå at sætte sit præg både på det ydre og det
indre. Kongen var nemlig en bygherre med stadig nye ideer. Der er
talrige eksempler på, at han approberer og derefter kasserer tegnin
ger, at han forlanger nye udkast, som derefter må gennemløbe flere
ændringsstadier for måske igen at blive fortrængt af noget helt nyt,
så selv om der forlængst var udført en nøjagtig model af slottet,
betød det ikke, at den blev fulgt i ét og alt, tværtimod, kongen var
i høj grad modtagelig for nyt. Det ydre blev der nu næppe rørt
meget ved. Kun portalerne og tårnet blev ændret efter den nye
»gout«, idet Eigtved indgav forslag, som blev approberet. Portalerne
er hans og Le Clercs. Vinduernes motiver, der for en stor del synes
at have været i en noget tungtvirkende regence, skyldes utvivlsomt
Le Clerc, som kun havde teoretisk kendskab til rokokoen, den nye
usymmetriske stil. Balustraderne 'med de mange statuer er ligeledes
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hans ligesom i alt fald udsmykningen af de indre frontispicer. Sam
tidig benyttedes den flittige kunstner i høj grad til den indvendige
udsmykning, således af det ordinære audiensgemak, kongens conseilgemak etc.; han forfærdigede stole, spejlrammer, konsolborde, et
relief på alterbordet i slotskirken etc., etc.
Thurah fik sammen med Eigtved tildelt interiørudsmykningen i kon
gens og kronprinsens etager; for at der ikke skulle komme strid
mellem de to ivrige bygmestre, der i øvrigt altid synes at være kom
met godt ud af det, tildelte kongen dem hver sit bestemte afsnit,
hvorved Thurah bl. a. fik de daglige værelser og dronningens gemak
ker i nordfløjen. 1743 var han færdig med sit arbejde på slottet, da
han aldrig kom til at tage fat på riddersalen, hvis udsmykning var
betroet ham. Kongen fattedes penge.
Eigtved indrettede kongens værelser ud mod slotspladsen og de
tilstødende sale i sydfløjen. Da han først 1735 var kommet hjem fra
sin sydeuropæiske studierejse, havde han lige nået at tilegne sig den
netop dette år nyopdukkede rokoko, som hverken Le Clerc eller
Thurah kendte af selvsyn. Hans bevarede udkast og tegninger viser,
at hans stilopfattelse er langt mere beslægtet med den mådeholdne
franske form end med den tyske, hvor fladerne ofte er overlæssede,
og hvor enhver ret linje er bandlyst.
Da kongen var lige så begejstret for den nye stil som hans byg
mester, blev Eigtved naturligvis mere og mere anvendt, og da han
samtidig var en meget praktisk mand, der kunne få tingene fra
hånden på en bekvem måde, kunne det ikke undgås, at han stadig
steg i kongens gunst, og det på bekostning af generalbygmesteren,
der jo nu hørte til den gamle skole; hertil kom, at hans arbejder
skred betydelig langsommere frem end de unge, energiske bygmestres.
Gang på gang ser vi kongen klage til sin gode rådgiver, oversekre
tæren i de udenrigske affærer Schulin, over Häussers langsomhed og
dårlige dispositioner; og det synes også, som om hele foretagendet
var vokset ham over hovedet. Eigtved var desuden uimodsigeligt den
dygtigste af de to, og det var ikke blot på grund af den nye stil, at
hans projekter altid blev foretrukket for Haussers. Ved en konkur
rence om hovedtrapperne sejrede Eigtved over Häusser, Scheel og
Thurah; det var ligeledes Eigtveds projekt til kirkens indretning, der
3 DSH 2
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gik igennem, ligesom den monumentale vestindkørsel, Marmorbroen
med pavillonerne, nu en af Københavns fornemste prydelser, til
Häussers store ærgrelse blev gennemført af Eigtved.
Blandt andet for at skynde på Häusser og for at aflaste general
løjtnant Scheel, der med kongens egne ord var »noget gammel og
svag«, nedsatte kongen 1738 en slotsbygningskommission, der kom
til at bestå af Scheel, Schulin samt professor i matematik J. Fr.
Ramus. Da Scheel døde, blev han afløst af Løvenørn, Eigtveds
patron og velynder. Alle planer og udkast blev nu forelagt denne
kommission til godkendelse, hvorefter de som regel uden videre vrøvl
fik kongens approbation, og arbejdet gik nu raskere fra hånden.
Indretningen af slottets 348 værelser blev dog langtfra fuldendt i
Christian VI’s tid, bl. a. stod riddersalen ufærdig, indtil den indret
tedes af Jardin til Christian VII’s formælingsbal 10. november 1766;
men Christian VI nåede dog at købe inventar for 88.000 rdlr.
Interiørerne var indrettet med rokokostilens lette elegance. Lofterne
var alle gipsede, med rocailleornamenter, og kun enkelte steder som
højesteretssalen havde loftsmalerier (Miani: Lasternes og Uretfærdig
hedens flugt for Guds åsyn). Hvidt og ægte forgyldning mødte øjet
overalt. De brogede farver, som før havde været på mode, var band
lyst. En forestilling om indretningen får man ved et besøg i National
museets (det gamle Prinsens Palæ) riddersal, der endnu har bevaret
en stor del af sin oprindelige rokokoudsmykning, eller ved at studere
interiør billeder fra Amalienborgpalæerne. 1741 kom der fra Paris
139 dørstykker og kaminbilleder, som den kunstelskende legations
sekretær, Wasserschiebe, med besvær havde tilvejebragt. Der knyttede
sig nemlig den klausul til den fromme konges bestilling, at man skulle
»alle Nuditaeten sorgfältig vermeiden« ; og der er vel næppe tvivl
om, at Wasserschiebe havde ret i, at med den begrænsning fandtes
der ikke i hele Paris 10 malerier, der var egnede til dørstykker.
Femogtredive forskellige kunstnere havde ydet deres bidrag, her
imellem van Loo og Natoire, der leverede allegoriske billeder, Boucher
med la poésie héroique, lyrique, satyrique et pastorale og Låneret
med fire billeder af årstiderne. Endvidere kan nævnes Aurora og
Diana af den da 80-årige Joseph Christophe, syv dyrebilleder af
Oudry, mytologiske billeder af Detroy, et rytterbillede af Christian
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Christian VTs Christiansborg. Riddersalen. Indrettet efter Jardins tegning i an
ledning af Christian VII’s bryllup 8. nov. 1766. Billedet viser hofballet under
bryllupsfestlighederne. Kobberstik af J. Bradt 1768 efter Jardins tegning.

VI af Parrocel, der også havde bidraget med nogle slagbilleder. Et
stik af Duflos efter Boucher og I. M. Preislers stik efter Parrocels
kavaleriduel på kårder er et par af de få erindringer om slottets
maleriske udsmykning. Af de talrige franske gobeliner skal kun næv
nes Telemaks hændelser, scener fra Alexander den Stores liv, fra
Ovids metamorphoser og La Fontaines fabler. Mange franske møbler
og kunstgenstande fandt vej til Christian VI’s slot, ja, dronningen
sendte endog sin kammerfrøken til Frankrig for at købe ind. For at
vise, at intet blev sparet af Øresundstolden for at gøre slottet så
pragtfuldt som muligt, kan endelig nævnes, at hele kongens etage
monteredes med franske spejlglasruder, thi, som Wasserschlebe skri3*
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ver, om de end kaster meget falsk og skarpt lys ind i værelserne,
gør de dog større parade.
Om slottets indretning og værelsernes fordeling skal ikke siges
mange ord. I dameetagen boede hofdamerne med deres betjente, men
der var også værelser for officerer af vagten, for oberhofmarchallen, for zahlkassen, particulairkassen o. m. a. I nederste mezzanin
etage var bl. a. kongens håndbibliotek samt værelser for biblioteka
rerne og de kongelige sekretærer samt for pagerne.
Beletagen, kongens etage, rummede først og fremmest kongens
opholdsstuer ud mod slotspladsen med udsigt over Sundet, samt
kavaler-, audiens-, retiradegemakkerne og gehejme-statsrådskabinettet;
bag kongens værelser, ud mod slotsgården, var den 9 fag store
apartementssal. Riddersalen, der var 64 alen lang og 31 bred, var
ligeledes på 9 fag og gik igennem tre etager, kongens, kronprinsens
og øverste mezzaninetage. Den blev, som ovenfor omtalt, først fuld
endt af Jardin 1766. Langs væggene løb et galleri, der hvilede på 24
korintiske marmorsøjler. Et kæmpestort loftsmaleri af Mandelberg
forestillede Danmark og Norge. Væggene dækkedes bl. a. af gobeliner
med Telemaks eventyr samt 22 måneskins-, aften-, middag-, lynildsetc. og ildebrandsstykker, malet af den ikke særlig fremragende kunst
ner, J. P. Lund, og herover sås Wiedewelts Oldenborgske konger om
hængt med trofæer. Endvidere var der et billede af kongen i fuld
legemsstørrelse samt senere en række historisk-allegoriske malerier
af Abildgaard (Holsten ophøjes til hertugdømme, Kronborg anlægges
etc.), af Pilo og af Peder Als. Foruden Wiedewelt havde også Stanley
deltaget i billedhugger- og stukkatørarbejdet. Kaminer og borde var
af blåt marmor, og kostbare spejle med forgyldte rammer var ind
fattet i hveranden pille. I denne etage var også rosen- eller marskaltaffelgemakket for de opvartende damer og kavalerer. Højesterets
salen var ligesom gardersalen i fløjen ud mod proviantgården.
Kronprinsens etage beboedes af kongelige familiemedlemmer, den
øverste mezzanin af tjenerskabet. I tårnet hang 5 klokker: kongens,
dronningens, prinsens, prinsesserne Louises og Charlotte Amalies.
Da slottets ydre i det væsentlige var færdigt, skilte kongen sig på
en lempelig måde af med Hausser, der 1. januar 1742 udnævntes til
kommandant i Nyborg. Stillingen som generalbygmester blev ind-
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Christian Ws Christiansborg. Interiør fra staldene (fot. Elfelt).

draget, men Eigtved fik ordre til alene at overtage det arbejde, som
generalbygmesteren tidligere havde haft; samtidig forfremmedes han
til oberstløjtnant. Foruden interiørarbejdet påhvilede det ham at
udføre ridebaneanlægget, af hvilket kun nordsidens bygninger var
rejst, idet Hausser før sin afsked blot havde nået at få murene lidt
over jorden på sydsiden, og allerede 3. juni 1739 havde Eigtved
specielt fået ordre til at »exekvere Broen og de to Portaler« mod
Wigandtsgade (det senere Ny Vestergade), men dette arbejde var
gået i stå på grund af pengemangel.
Sydfløjen ved ridebanen skulle efter barokkens regler om symmetri
svare nøje til nordsidens bygninger. Her lå det to stokværk høje
ridehus flankeret af lange, lave staldbygninger, der mod vest endte
i »den runde Stald«, som ved en mellembygning sattes i forbindelse
med indgangspavillonen. Alle bygningerne var kædet sammen ved
en overhvælvet buegang, der oventil afsluttedes med en balustrade,
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Christian VI*s Christiansborg. Branden 1794, set fra Bremerholm. Tegning af
Carl Fr. Stanley 1794 på Frederiksborg.

det hele så enkelt, rent og smukt, at man bestandig har haft ondt ved
at tilkende Häusser dette projekt. Der er imidlertid ikke fremdraget
noget, der peger bort fra Hausser som hovedmanden, og en skønne
dag finder man utvivlsomt hans kilde; naturligvis har planerne til
dette bygningsafsnit ligesom alle de andre været forelagt kollegerne
til udtalelse og kritik — således var nemlig kongens fremgangsmåde
— og på denne måde har både Eigtved og Thurah kunnet gøre en vis
indflydelse gældende, der dog ikke har været så gennemgribende som
ved de stalde og vognremiser, der lå på det nuværende Thorvaldsens
Museums plads. Her blev Häussers planer blankt kasseret og de to
hofbygmestre fik ordre til at udføre andre tegninger.
Da nu Eigtved skulle til at færdigbygge ridebanens sydside, kunne
han ikke dy sig for at forbedre på Häussers plan, ikke i det ydre,
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der var fastlagt af symmetrien; men han fik kongen til at sætte
marmorkrybber op i staldene, og de 76 marmorsøjler, der er bevaret
i dag, kom til at erstatte Haussers sparsommeligere murstenspiller.
Eigtveds betydeligste arbejde ved anlæggets ydre var imidlertid
Marmorbroen med dens to pavilloner. Inden arbejdet kunne gå i
gang, måtte de tilstødende gadepartier for en stor del hæves. Broen,
der hviler på to piller mellem kurvehanksformede buer, byggedes
1741 og følgende år af mursten; den beklædtes med dresdener- og
bremersandstensblokke, mens fortovene blev af norsk marmor. Over
pillerne anbragtes på hver side to portrætmedailloner, af hvilke de
nordlige nu næsten er fortærede af tidens tand, der har handlet ret
ilde med den skøre sandsten. Også de to pavilloner, der skulle flan
kere slottets hovedindgang, påbegyndtes 1741. Man kan næppe tænke
sig en lykkeligere afslutning på Haussers smukt afrundede anlæg
end de to massive og alligevel elegante småbygninger med deres
slanke, rundbuede gennembrydninger, og svejede afdækning. Tidens
patina har ikke skadet dem, som de nu står med vejrbidte sten, hvor
de fire skjoldholdere med kongens og dronningens navnetræk efter
hånden har antaget en helt sort farve. 1742 var arbejdet så vidt
fremskredent, at Eigtved kunne slutte kontrakt med billedhugger
Petzhold — Le Clerc var for langsom for Eigtved — om den ydre
udsmykning: spirkroner, skjoldholdere, palmegrene og guirlander
samt rocailleornamenter over portalerne. Det indvendige arbejde blev
overtaget af stenhuggermester Fortling, der skulle udsmykke hvæl
vene med jagt- og krigsarmaturer, muslinger, blomster og rosetter.
Mellem pavillonerne blev i svære stabler ophængt en pragtfuld (og
dyr) gitterlåge af smedejern; for dens solide skønhed borgede kleinsmedene J. G. Schwartz og J. J. Mentzel med deres gode navne.
Lågen, der fjernedes o. 1815, siges nu at prange for indgangen til et
engelsk herresæde. Broen og pavillonerne med tilhørende arbejde stod
kongen i den nette sum af 50.600 rdlr. Senere blev bolværket mod
slottet beklædt med marmorflager og kanalen reguleret.
Af større ændringer ved Christiansborg må omtales indretningen
af et teater i ridebanens sydfløj i den til ridehuset svarende bygning,
hvis første sal indtil da havde tjent som rustkammer. Det var den
sindssyge Christian VII, der selv elskede at optræde, som 1766 lod
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Jardin omdanne rustkammeret til teater. Loftet blev, til skade for
udsigten, båret af 22 joniske søjler. Prosceniet var perlefarvet med
en gylden roset foroven og elefanthoveder i hjørnerne. I sin loge,
der med de røde fløjlsdraperier og guldkvaster lignede »en af Baby
lons hængende Haver«, tilbragte kongen mange timer og altid med
sin yndlingshund »Gourmand«, der lyttede til skuespillerne med stor
andagt, men hylede, når heltefremstilleren, monsieur la Tour gik
bersærkergang i Voltaires tragedier. Selv optrådte kongen bl. a. som
sultan Orosman i Zaire. Tilskuergulvet kunne hæves til scenegulvets
højde, og i den således opståede dansesal fejredes talløse maskeballer,
hvor kongens elskerinde, den sprælske Støvlet-Katrine spillede en
fremtrædende rolle. Her fejredes også det ominøse maskebal 17.
januar 1772, der endte med Struensees og Brandts arrestation og
påfølgende henrettelse. Det nuværende teater, der rummer teater
museet, skyldes en gennemgribende ombygning, som Christian VIII
lod hofbygmester J. Hansen Koch foretage ; kun scenens baggrund og
påklædningsværelserne husker endnu den letsindige rokokotid.
Frederik VFs slot. C. F. Hansen. Straks efter branden 1794 ind
kom der ved frivillige gaver ca. 900.000 rdlr. til slottets genopførelse.
Holmens folk gik til kongen med ansøgning, om der måtte indeholdes
2 skilling daglig af deres lønning som bidrag. De indsamlede penge
blev imidlertid i de fattige tider, der fulgte, brugt til andre formål.
Den brand, der udbrød i skibsværftet 5. juni 1795, og som lagde en
stor del af byen i aske, sinkede yderligere slottets genopførelse; de
husvilde flyttede nu ind i slottets kældre, og på slotspladsen rejste
sig en hel by af barakker og skure.
Efter at Harsdorff, som havde fået overdraget nyopførelsen, var
død (1799) uden at have fået udarbejdet planer, indgav arkitekterne
Meyn, Magens og C. F. Hansen et forslag, der bevirkede, at Hansen
kom til at udarbejde tegninger og overslag. Da de var færdige og
godkendt 1803, blev der nedsat en slotsbygningskommission, og man
begyndte at rive den del af murene ned, som ikke var tjenlig til
fornyet brug. Men det gik langsomt med arbejdet i krigens år, og
statsbankerotten gjorde ikke forholdene lysere. Man måtte spinke og
spare på alle punkter; alt, hvad der kunne bruges af de gamle sten,
blev brugt, ja, man gik så vidt, at man vendte de gamle vinduesind-
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Frederik VFs Christiansborg. Hovedfacaden mod slotspladsen, set fra Højbro
Plads. Farvelagt stik af H. G. F. Holm (Nationalmuseet).

fatninger, huggede dem til på bagsiderne og benyttede dem igen.
14. maj 1826 indviedes kirken, men først 1828 var man så langt
fremme med det egentlige slot, at 130 værelser stod færdige, således
at slottet kunne indvies 1. november ved prins Frederik Christians
(Frederik VII) formæling med Frederik VI’s datter Vilhelmine. Ind
retningen gik imidlertid langsomt videre, 1838 havde byggeriet kostet
2.249.800 rdlr. 1848 standsede arbejdet helt, og slottet blev egentlig
aldrig helt færdigt; men der blev foretaget en del ændringer i stueeta
gen for at give plads for rigsdagen. Frederik VI og Christian VIII op
holdt sig ikke meget på slottet, men under Frederik VII blev det
brændpunkt i de politiske begivenheder. Her vedtoges Grundloven
5. juni 1849 og den reviderede af 1866, her tørnede Højre og Venstre
sammen i den store forfatningskamp. Under Christian IX, hvor det
ikke var kongeresidens, men kun benyttedes til større hoffester, flyt
tede højesteret igen ind på slottet, hvor den havde haft sæde til 1794.
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Brandfaren ved det nye slot var ikke væsentlig mindre end ved
det gamle; også her vrimlede det med varmeledninger tæt op ad
træpaneler, og fra en af disse udbrød der 3. oktober 1884 brand
omtrent på samme sted som i 1794 (i sydfløjens stueetage ved folke
tingssalen), og næste morgen var hovedbygningen brændt. Häussers
ridebaneanlæg (og løngang) samt slotskirken undgik ødelæggelse.
Også denne gang udfoldedes store anstrengelser for at redde det vær
difulde inventar, og rådsnarhed og heltemod lagdes for dagen. Så
at sige hele malerisamlingen reddedes, fordi man resolut skar de
store lærreder ud, og mange skulpturer bragtes i sikkerhed; derimod
gik mange arkivsager til grunde.-----Frederik VI’s — eller, om man vil, C. F. Hansens — slotsplan var
givet med de stående mure. Slottet bestod derfor som dets forgæn
gere af fire fløje, men ved det nye slot var hovedfløjen lagt mod
slotspladsen, og den parallelle fløj mod ridebanen blev afbrudt, mens
midtpartiet erstattedes af en kolonnade med 32 doriske søjler, ordnet
i 4 rækker, således at der kom lys og luft til de øvrige fløje. Begge
sidefløjene sprang mod ridebanen frem som endepavilloner. Mens
kirken hos Häusser så at sige gik i ét med slottets østmur, hvorved
der skabtes en overmåde lang, ensartet facade, greb C. F. Hansen
den heldige løsning at lade kirken hæve sig som en selvstændig
tempelbygning, der sattes i forbindelse med hovedfløjen gennem en
lav, tilbagetrukken forbindelsesgang, hvorved facaden blev brudt. Thi
mens Häussers rigt smykkede barokbygning virkelig kunne bære så
lang en facade, så Hansen klart, at den i hans nyklassiske, ornament
løse stil ville være blevet tør og uudholdelig. Tilsvarende kommuni
kationsgange fandtes ved slottets tre andre hjørner.
Betragter man C. F. Hansens slotsfacade (s. 41), ser man, at det
er Tessins vinduesordning, der går igen ; dette forklares dog delvis af,
at murene stod tilbage; men det er ikke blot her, de to store ånds
frænder, for hvem antikkens rene stil var det fælles ideal, mødtes. I
udformningen af den brudte vestfløj er der tydelige træk fra Tessins
Amalienborgmodel, som Hansen naturligvis har kendt.
Det nye slot byggedes i streng, nyklassisk stil med de reneste og
enkleste linjer, og skønt det opførtes på de samme mure som
Häussers, var den arkitektur, der trylledes frem af Hansens egen-
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Frederik, VFs Christiansborg. Facaden mod ridebanen med Eigtveds pavilloner
og Marmorbroen i forgrunden (fot. Nationalmuseet).

mægtige hånd, dog en ædlere og finere end den, enevoldskongens
generalbygmester magtede. Men dette gjaldt kun det ydre. I det indre
har Christian VI’s slot med Eigtveds rokokoudstyr og de bedste
franske kunstværker været Hansens og Hetsch’s langt overlegent.
Lige så lidt som gips og malet træ kan konkurrere med marmor og
skønne metaller, lige så lidt har Danmark nogensinde kunnet måle
sig med Frankrig på kunstens område — og slet ikke med Ludvig
XV’s Frankrig.
Slottets hovedfacade sprang frem med en kraftig midtrisalit, hvis
korintiske søjler bar en fronton, der 1847 smykkedes med et terracottarelief af Jupiter omgivet af Minerva, Nemesis, Oceanos og Gæa,
udført af G. Borup efter Thorvaldsens for råd- og domhuset bestemte
skitse. Også endepartierne havde frontoner. En kraftig kordongesims
over nederste mezzanins vinduer skilte virkningsfuldt den nedre,
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Frederik VFs Christiansborg. Tronsalen. Farvelagt tegning af F. C. Lund på
Frederiksborg.

rustikke murflade fra de øvre etagers glatte. Vinduerne var enkle,
kun lidet varierende. Den rundbuede hovedport flankeredes af to par
nicher, hvori senere anbragtes 4 bronzefigurer: Herkules, Minerva,
Nemesis og Æskulap, den første af Thorvaldsen, de andre modelle
rede af V. Bissen efter Thorvaldsens skitser. Over dem var der 4
medailloner med Thorvaldsenske relieffer og over porten en minde
tavle med latinsk indskrift. Mod slotsgården havde hovedindgangen
(jvf. s. 48 og 54) 4 joniske søjler med fronton af dresdener sand
sten, og over kordongesimsen var facaden delt ved kannelerede,
korintiske pilastre.
Værelsernes placering og indretning er godt kendt og udførligt
beskrevet af Fr. Schøitt (Architekten VI), og vi skal derfor ind
skrænke os til nogle få antydninger. Hvad der slår en, når man læser
om indretningen, er den overvældende brug af gips og stuk, stuk og
gips samt staffering gråt i gråt; men tiderne har ikke været til dyrere
materialer, og gråt i gråt var den tone, der mentes at harmonere
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Frederik VFs Christiansborg. Riddersalen med de korinthiske søjler. Akvarel af
C. V. Nielsen på Frederiksborg.

bedst med de klassiske friser. I et norm-værelse som første kavaler
gemak var væggene beklædt med gråt atlask, der var dekoreret af
J. L. Lunds blegsottige skildringer af Nordens religionsdyrkelse gen
nem tiderne; loft og frise var malet gråt i gråt, kun med enkelte
forgyldte stukornamenter. I kongens trongemak møder vi Eckersberg
som historisk og allegorisk maler, og denne genre var som bekendt
ikke hans speciale. Den kongelige trone var hvidlakeret og forgyldt,
sæde og ryg betrukket med rødt fløjl. Den fløjsdraperede baldakin
blev båret af Thorvaldsenske marmorfigurer, Almuen og De højere
Stænder. C. A. Lorentzen havde smykket kongens daglig værelse med
malerier fra Søndermarken, Christianssted, Tranquebar og Geisir; i
kabinettet sås Gebauers dyremalerier. Igen historiske malerier af
Eckersberg i kongens parolsal samt en grisaille frise af H. Eddelien,
forestillende et krigstog. I kongens daglige spisesal var stolene af
mahogni med rødt safiansbetræk, gardinerne af taftforet chamois,
kantet med silkeagramaner. Drabantsalen i sydøsthjørnet havde my-
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tologiske relieffer, malet af D. C. Blunch og 5 medailloner af Constantin Hansen, som »stod i Harmoni med Blunchs Malerier«. I
mellemværelset sad Thorvaldsens marmorfrise, Alexanders indtog i
Babylon, oprindelig udført til Napoleons bolig i Qvirinalpaladset i
Rom. Riddersalen, 60 X 25 alen, havde et galleri, der blev båret af
korinthiske søjler af stukmarmor med forgyldte kapitæler og baser.
Frisen prydedes med Bissens Ceres- og Bacchustoget, og det forgyldte
jernbrystværn afbrødes af store kandelabre. Loftet var kassetteværksdelt med forgyldte ornamenter, gulvet var ege- og mahogniparket.
Endelig kan nævnes Bissens gipsrelief, Homer synger for hyrderne,
i spillesalen og H. E. Freunds Ragnarokfrise i andet marskalstaffel,
fuldført af hans elever. Dronningens gemakker var kun sparsomt
udstyret med malerier; her kan nævnes dørstykker med landskabs
billeder af Elias Meyer, Gebauer og H. A. Grosch i lakajgemakket,
blomsterstykker af J. L. Camradt i toiletkabinettet. — Kronprinsens
etage blev aldrig fuldendt; i en del af værelserne indrettedes den
kongelige malerisamling. I stueetagen var værelserne for hofmarskal
len, direktionen for statsgælden, tjenerskabet og endelig højesterets
salen ; den lå i sydfløjen og strakte sig gennem stue og første mezza
nin. Væggene havde antikke arkadedekorationer af stuk, og her stod
den hvidlakerede trone samt ved højesterets åbning Rosenborgs 3 sølv
løver. Mezzaninerne anvendtes ellers dels til aftrædelsesværelser for
fornemme gæster ved højesterets åbning samt for tyendet. I kælderen
var der korridor rundt om hele slottet; her var i øvrigt køkken
regionen, og under den indre gård fandtes den såkaldte Absalons
brønd, der forsynede alle køkkenerne med vand.
Christian IX’s Christiansborg. Thorvald Jørgensen. Der kom straks
en indsamling i gang til slottets genopbyggelse, halvanden million
kroner blev indsamlet af to frivillige komiteer, og regeringen over
drog den gamle Theophilus Hansen, der i en menneskealder havde
virket i Wien, at udarbejde projekter. Det gjorde han — mange
endda — hvoraf det fremgår, at han var vant til at arbejde under
større forhold og med større pengemidler, end den danske stat kunne
stille til rådighed. Rigsdagen kunne derfor ikke tiltræde hans planer,
hvorimellem bl.a. var en rigsdagsbygning i venetiansk-maurisk stil,
og de følgende år blev der stadig forhandlet og udarbejdet planer.
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Det nuværende Christiansborg set fra Højbro Plads, hvor Bissens rytterstatue
af biskop Absalon afsløredes 1902 (fot. Erik Hansen),

Der gik politik i sagen, og den trak ud. Mest afvigende var et forslag,
de socialdemokratiske folketingsmedlemmer lod uddele 1895 ; det gik
ud på intet mindre end at nedrive hele slotsruinen og lade Slotshol
men bebygge med almindelige huskarreer. Endelig 15. november 1903,
Christian IX’s 40 års regeringsjubilæumsdag, vedtoges loven om Christiansborgs genopførelse med plads til landets tre myndigheder: den
udøvende, den lovgivende og den dømmende. Ved den herefter ud
skrevne konkurrence indkom 28 projekter, hvoraf tre udvalgtes til
fornyet gennemarbejdning: A. Clemmensens, Thorvald Jørgensens og
Martin Nyrops. Endelig sejrherre blev Thorvald Jørgensen, hvis pro
jekt vedtoges 5. april 1906. Der nedsattes en kommission med re
præsentanter for civillisten, rigsdagen og højesteret med lensgreve
F. Raben-Levetzau som formand. Som medhjælpere fik Jørgensen
Svend Koch som ingeniør og Erhardt Petersen som konduktør. 15.
november 1907 nedlagdes grundstenen til det nye slot af Frederik
VIII. — Grundplanen i Thorvald Jørgensens slot er bestemt af de
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stående mure, der så vidt muligt blev bevarede, og svarer altså til
Haussers; men medens C. F. Hansen gennembrød vestfløjen med sin
kolonnade, fjernede Jørgensen helt vestfløjen, hvorimod han udvidede
og omdannede de to endefløje mod ridebanen. Nyt i forhold til Han
sens slot er tårnet, der knytter det til Haussers barokslot, med hvilket
det stilistisk er beslægtet. Oprindelig var facaderne projekteret med
sandstensklædning, men midt under arbejdet — tilskyndet dels af
økonomien, dels af folkeligt-nationale grunde — fattede arkitekten
den for slottet skæbnesvangre idé at skalmure facaderne med granit.
750 danske kommuner skænkede ca. 7000 store blokke, der brugtes
til slottets sokkelparti, mens de øvre etager er dækket af glatte kvadre.
Spillet mellem disse forskellige, jordfundne granitter under bælte
gesimsen er varmt og broget, men ikke livligt nok til at fjerne det
indtryk af massivitet og tyngde, som materialet har givet murene, og
hertil kommer en — fatal, kan man sige — ændring af den tessinske
facade: sænkningen af kordongesimsen og fjernelsen af den nederste
mezzanin. Herved øgedes det trykkede udseende yderligere, og bygnin
gen skaber fornemmelsen af en kæmpe med dværgunderkrop.
I modsætning til sine forgængere har slottet kun tre »løngange« ;
herved bliver også C. F. Hansens kirke udskilt som særlig bygning.
Hovedfacaden er mod slotspladsen, med indgang gennem den søjle
prydede kongeport, der krones af rigsvåbenet; dens midtparti er
bevaret fra C. F. Hansens slot. I højesteretsfløjen, slottets nordfløj,
der sammen med kirken og Thorvaldsens Museum omslutter Prins
Jørgens Gård, er der ligeledes brugt materialer og enkeltheder fra
forgængeren, først og fremmest den store portal. Altanen over syd
portalen mod rigsdags- eller kavalergården bæres af 4 muskelsvul
mende atlanter, hugget af A. Bundgaard, der ligeledes har gjort
mandehovederne over stueetagens vinduer, som forestiller landets
kendte mænd gennem tiderne, samt herreds- og byvåbnene under og
over 1. sals vinduer. I Prins Jørgens Gård er opstillet de 4 bronze
figurer fra C. F. Hansens slotsfacade. Tagene var længe beklædt med
sortglaserede tagsten, idet krigen 1914-18 forhindrede tækningen
med kobber, som dog gennemførtes i 1930’erne. Tårnet, der vender
mod ridepladsen, bærer et 81 m højt spir af jernbeton klædt med
kobber. Billedhugger A. Lochers otte, over 3 m høje figurer, der
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Det nuværende
Christiansborg.
Drabantsalen
med de 6
atlanter, udført
af billedhugger
Axel Hansen
(fot. Elfelt).

forestiller landets erhverv, kranser spiret, som afsluttes med en 5 m
bred krone. Ved fløjstangen med de tre kroner hæves slottets højde
ca. 1 m over byens højeste spids, Rådhustårnets.
Af de tre slotsfløje indeholder den nordvestre (mod Prins Jørgens
Gård) kongens og ministeriernes repræsentationslokaler, der også op
tager den nordlige halvdel af hovedfløjen, samt udenrigsministeriet.
Resten af hovedfløjen samt hele den sydøstre fløj rummer rigsdagens
sale og værelser. Højesterets lokaler er i tilbygningen mod Prins
Jørgens Gård.
Adgangen til repræsentationslokalerne sker gennem C. F. Hansens
gamle portal i Prins Jørgens Gård, hvorved man føres ind i den
store, treskibede dronningeport, hvis piller er af norsk marmor fra
4 DSH 2
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Det nuværende Christiansborg. Forværelset til kongens håndbibliotek med stuk
loftet fra det gamle kgl. bibliotek (fot. Elfelt).

det gamle slot. I porten står Bissens 4 marmordronninger, Thyra
Danebod, Dagmar, Margrethe og Philippa. Marmortrappernes sme
dejernsgitre er tegnet af A. Hou og udført af J. P. Chr. Jensen.
Drabantsalens tunge hvælv bæres af 6 kæmpeatlanter, der er udført
i fransk kalksten af Axel Hansen. Barokstolene er fra Frederiksborg,
en porfyrvase er en gave fra Carl XV af Sverige til Frederik VII.
Fra drabantsalen kommer man til et overhvælvet venteværelse for
audienssøgende med kongebilleder på væggene. I det hertil stødende
adjudantværelse, hvor regimentsfanerne opbevares, er der fire billeder
af Erik Henningsen (episoder fra krigen i 1864). I audiensværelset
hænger fire billeder af Eckersberg fra Frederik VI’s trongemak. Over
kaminen ses en bronzebuste af Christian IX, skænket af dansk
amerikanere. Statsrådsværelset rummer 5 af J. L. Lunds s. 45 om
talte malerier samt to dørstykker af A. Hou. Stolene stammer fra
den grundlovgivende rigsforsamling. Hermed forlader vi stueetagen
og går ad kongetrappen til festlokalerne på første sal. Ved foden af
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trappen står en marmorstatue af Christian IX, udført af Pedersen
Dan, og her ses også Jerichaus Herkules og Hebe fra det gamle slot
sammen med en rigsfane på et højt, nygotisk malmstavær, skænket
1919 og tegnet af Harald Slott-Møller. Over dørene i stue og på
første sal er der relieffer af Sv. Rathsack. På 1. sal ses bl. a. fire gamle
gobeliner (af Léger), hvoraf det ene forestiller Christian VI, der
hyldes af de danske landsdele. Stole og borde er fra det gamle slot.
Fra trappen kommer man til modtagelsessalonerne, der vender mod
slotspladsen. Dronningens modtagelsessalon er dog under tårnet til
ridebanen. Her er 12 gamle stole fra Fredensborg og lampetter fra
Vestindien; på væggene hænger Joakim Skovgaards gobeliner med
motiver fra danske folkeviser. Går vi videre til værelserne mod slots
pladsen, træder vi først ad en sidedør ind i den 1933 indrettede
tronsal, hvis udstyr er skænket af Ny Carlsbergfondet. Væggene er
over panelet hængt med hvide silketapeter, ligesom det tidligere trongemaks vævet i Lyon efter tegning af Thorvald Jørgensen. Plafond
maleri (Om Dannebrog jeg ved —) af Kræsten Iversen. Kandelabrene
og tronstolene er fra det gamle slot. I den tilstødende Christian IX’s
salon hænger »Christian IX modtager Kong Georg paa Fredensborg
Slotstrappe 1903« af Aug. Jerndorff, samt Dohms stemningsfulde
»Christian X overskrider 1920 Sønderjyllands Grænse paa sin hvide
Hest«. Fredensborgsalen rummer bl. a. L. Tuxens berømte maleri fra
1883 af Christian IX og dronning Louise og deres slægt (ill. bd. 1,
s. 163). I det smalle Frederik VI’s gemak ses Eckersbergs fire male
rier fra den gamle parolsal og over døren Thorvaldsens marmor
relief: Kunsten og den lysbringende genius. De gamle møbler og
lysekroner er fra Vestindien. Herfra træder vi ind i den tidligere
tronsal, fløjlsgemakket, der har rødt, vævet Lyontapet med det danske
våben. Over de tre portaler, som er af grønt, græsk marmor, ses 3
marmorrelieffer af J. Bjerg (landets og byens erhverv, kunst og viden
skab). Fløjdørenes udskårne træfyldinger er af Hou. I hjørnegemak
ket må fremhæves L. Tuxens maleri: De fire generationer. Fra dette
gemak kommer man til det 39 m lange Danske Galleri, med bl. a.
billeder fra Frederiksborg Slot (motiver fra de oldenborgske kongers
regeringstid). Side om side med galleriet, mod ridebanen, ligger den
40X14X10 m store riddersal, hvis ene væg prydes med dejlige,
4*
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gamle gobeliner, der er vævet til Rosenborgs riddersal på bestilling
af Christian V; de er udført i Stokhuset under ledelse af Bernt van
der Eichen og forestiller episoder fra Den skånske Krig. Det sort
hvide marmorgulv stammer fra det gamle kgl. bibliotek. I Emil
Hansens stukloft sidder tre malerier af Kræsten Iversen: Kong Skjold,
Nornerne samt Balder fordriver Avind og Ondskab. De seks store,
venetianske lysekroner er tegnet af Th. Jørgensen. Ved siden af rid
dersalen ligger ligeledes Svenske Galleri med rytterbilleder af Carl
Gustav, Carl IX og Carl XII, alle fra Frederiksborg samt bl. a.
Abildgaards Hamlet ved det engelske hof. To døre fører fra galleriet
til taffelsalen, der vender mod Prins Jørgens Gård. Døre, paneler
og møbler er af massivt mahogni fra slottets gamle trappetrin. På
væggene hænger malerier af Christian VI, Frederik VI og Christian
VIII. Ved salens ene ende er der en musiktribune, hvis smedejerns
gitre er skænket af danske musikere og tegnet af Hou. Mens slots
arkitekten selv har stået for dekorationer og tegninger til møbler i
de ovenfor omtalte lokaler, er det professor Hans Tegner, der hoved
sagelig har dekoreret og møbleret de øvrige festrum. Op til taffel
salen støder de to mindre spisesale, der begge vender mod ride
banen. I den ene, Abildgaardsalen, findes de tre eneste malerier fra
Christian VI’s riddersal, alle af Abildgaard: »Christian I med Kong
Hans som Prins«, »Christian III« og »Frederik II bygger Kronborg«.
Her findes også Thorvaldsens Danserinden. Empirelysekronerne stam
mer fra Bernstorffs Palæ i Bredgade. Salen er i øvrigt dekoreret
af Valdemar Andersen. Gennem to døre kan man komme ud til
dronningetrappen, fra hvilken der er adgang til Alexandersalen, med
udsigt til ridebanen. Navnet har den fra Thorvaldsens marmorfrise,
Alexandertoget, der reddedes fra slotsbranden. Salen benyttes til kon
certer og baller. Gennem et med sort og rødt silkestof beklædt galleri
kommer man til kongens håndbibliotek med omløbende balkon og
reoler med rigt udskåret træværk. Det rigt ornerede stukloft er udført
af Lamberg Petersen og Carl Mortensen og indrammer et maleri af
Johannes Larsen. Stolene er fra Kronborg. Loftet i biblioteksværelset
med Frederik III’s og Sophie Amalies initialer er fra det gamle kgl.
bibliotek, stolene fra Fredensborg. Udsmykningen af alle repræ
sentationslokalerne er afholdt af de penge, nationalkomiteen ind-
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Det nuværende Christiansborg. Riddersalen. I loftet malerier af Kræsten Iversen.
På væggen t. v. og på endevæggen t. v. gobeliner, vævet på Christian V’s bestil
ling til Rosenborgs riddersal af Bernt van der Eichen. Gulvet i sort og hvidt
marmor fra det gamle kgl. bibliotek. Glaslysekroner tegnet af Thorvald Jørgen
sen (fot. Elfelt).

samlede umiddelbart efter slotsbranden. Salen med Skovgaards gobe
liner og håndbiblioteket er dog bekostet henholdsvis af komiteer
i Århus og Fyns stift.
I mellemetagen er der værelser for hoffets personale m. m. På 2.
sal og i mansardetagen over repræsentationslokalerne har udenrigs
ministeriet til huse. Det var her, i »den lille spisesal«, ud mod slots
gården, departementscheferne holdt »ministermøder« under besæt
telsen i verdenskrigens sidste 20 måneder.
Til venstre for kongeporten ligger rigsdagens lokaler. Portens
midtparti er bevaret fra det gamle slot, og her findes 4 relieffer af
Thorvaldsen fra dette slots hovedfacade. Her findes endvidere et
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monument af Martin Nyrop til minde om stormen på København
samt et monument for Kalmarunionen af Utzon-Frank.
Ad en høj trappe kommer man gennem granitportalen i rigsdags
gården ind i en stor forhal, fra hvilken der er adgang til tilhører
pladser, bureauet, snapstinget og biblioteket m. v. Den er dekoreret af
Valdemar Andersen. En mindre forhal fører til højre over til folketingets store trappe. Mod slotspladsen ligger fællessalen med et stort
freskobillede, Oscar Mathiesens »Den grundlovgivende Rigsdag af 5.
Juni 1915«. På 1. sal indtages den midterste del af rigsdagsfløjen af
de to store trappeanlæg, der danner den 83 X 11 m store vandrehal,
hvor den 22-årige billedhugger, Helge Christoffersens tre relieffer
om besættelsen og befrielsen 1945 opsattes 1950. Folketingssalen
ligger for den nordre ende af hallen, den tidligere landstingssal for
den søndre. Folketingssalen vender ud mod slotspladsen. Den stræk
ker sig gennem tre etager og er klædt med høje egetræspaneler.
Overvæggene og stukloftet er af Carl Mortensen. Den tidligere landsDet nuværende Christiansborg. Alexandersalen. Med den fra slotsbranden 1884
reddede marmorfrise af Bertel Thorvaldsen: Alexandertoget. Væggene klædt med
gråt, norsk marmor fra Frederik VFs Christiansborg. Benyttes som koncert- eller
balsal (fot. Elfelt).
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Det nuværende
Christiansborg.
Vandrehallen i
rigsdagen
(fot. Elfelt).

tingssal, der er betydelig mindre og kun går gennem to etager, be
nyttes nu ved Nordisk Råds sessioner. Tilhørerpladserne er omdannet
til kontorer for folketingsmænd. Den tidligere landstingsformands
lejlighed, i løngangen nærmest ridebanen, indrettedes efter grundlovs
ændringen 1953 til kontorer for folketingets ombudsmand.
Højesteretssalen, til hvilken man kommer gennem en større forhal
med adgang fra Prins Jørgens Gård, vender mod ridebanen. I samme
etage ligger lokaler for advokater, assessorer, justitiarius etc. samt
kæremålssalen mod Prins Jørgens Gård. 1953 deltes højesteret i to
afdelinger, og Th. Havning indrettede 1956 - 57 den nye retssal i ind
gangspavillonens øvre etage.
Hele slottet opvarmes af et uhyre kedelanlæg, udført af ingeniør
Svend Koch; det opvarmer de fleste bygninger på Slotsholmen samt
Nationalmuseet og har plads bag Staldmestergården.
55

KØBENHAVN

På slotspladsen står en rytterstatue af Frederik VII, modelleret af
H. V. Bissen og fuldendt af hans søn V. Bissen, afsløret 6. oktober
1873. På ridebanen står Anne Marie Carl Nielsens rytterstatue af
Christian IX, afsløret 15. november 1927.
ERIK MOLTKE

BYGNINGER
1167 Absalons Borg med ringmur
påbegyndes
1200erne De to ydertåme opføres
1369 Borgen nedbrydes
o. 1380 Københavns Slot
genopbygget og udvidet
o. 1416 Blåtårn opført
Riddersalsfløj opført og forskel
lige udvidelser
Slottet befæstet med volde og
grave
1552-56 Kongefløjen, drabantsals
fløjen og kirkefløjen opført
Mindre ombygninger
1595 Blåtårn forhøjet og udstyret
med et spir ved Hans v.
Andorffen
o. 1650 To løngange opført
1674 Porthuset ombygget ved
Lambert van Hauen
1727 Ombygninger ved J. C. Ernst
og J. C. Krieger
1731 -32 Københavns Slot nedrevet
og gravene fyldt

1733-45 Det første Christiansborg
opføres ved E. D. Hausser
1736 Indvendige arbejder ved
Laurids Thura og Nicolai
Eigtved
1741 Pavillonerne med Marmorbroen
ved Nicolai Eigtved. Slottet kal
des nu Christiansborg
1766 Riddersalen indrettes og rust
kamret ombygges til teater (nu
teatermuseum) ved N. H.
Jardin
1794 Christiansborg brænder ned til
grunden med undtagelse af
ridebaneanlægget
1803-28 Det andet Christiansborg
opføres ved C. F. Hansen
1884 Hovedbygningen nedbrændt

1907 -16 Det tredie Christiansborg
bygges ved Th. Jørgensen
1938-39 Taget beklædt med kobber

Prinsens Palæ, set fra Christiansborg (Nationalmuseet).

Prinsens Palæ
Frederiksholms Kanal 12, København
I årene 1743 -44 ombyggede Nicolai Eigtved »Palæet i Kalvebo
derne« — på hjørnet af »Canalen« og »Wigandtsgade« (Ny Vester
gade) — til bolig for det nyformælede tronfølgerpar, Frederik (V)
og Louise af England. I sin tid havde kronprinsens bedstefader er
hvervet købmand Michelbeckers anselige gård, der lå på samme sted,
og opførte her »det kongelige Palæ« til sønnen, den senere Christian
VI. Vi ved såre lidt om dette hjørnehus, men kan dog danne os et
skøn om dets udseende, ved hjælp af de endnu eksisterende vindues
indfatninger, der af Eigtved pietetsfuldt blev anvendt på det nye
palæs havefront, ligesom han bevarede indgangsportalen. Man må
forestille sig en yppig barokdekoration af den ældre bygnings midt
og enderisalitter, i smag med den nuværende Håndværkerforenings
sandstensprydelser af I. C. Krieger. »Men da dette Palais« (altså
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kronprinsens), skriver Thurah »siden den Tid er befunden baade at
mangle den behøvende Størrelse og den fornødne Bekvemmelighed,
er Hovedbygningen i Grunden bleven afbrudt, Pladsen bleven forøget
med et nært derved staaende Huus og ... en langt smukkere Facade
gandske af nye igien opbygget.« Kanalsiden målte nu ca. 60 m, og
grunden grænsede umiddelbart op til slotsforvalter Röschs Vaaning.
Prinsens Palæ er Eigtveds første selvstændige arbejde og betegner
samtidigt rokokoens entré i Danmarks arkitektur. Dette vigtige »Op
drag« tildeltes ham i egenskab af de københavnske slottes arkitekt,
medens Thurah forestod provinsbyggeriet. De to rivalers departemen
ter var blevet omlagt i 1742 som følge af brigadér Häussers afske
digelse fra general bygmesterembedet. Eigtveds opgave var bunden,
men han løste den med suveræn overlegenhed og aflagde således en
smuk prøve på sit talents omfang og sin modne smag. Det lave for
hus, samt hovedbygningen og det nordre gårdparti opførtes fra ny.
Kun den lange fløj nedad Wigandtsgade og kanalhjørnet bibeholdtes
i kernen, men skiftede klædebon. Prinsens Palæ er helt igennem
fransk, både i type og anlæg — et sjældent rendyrket eksempel på
et parisisk adels-»Hotel«, importeret til vore breddegrader. Selve
skemaet: étetages portgalleri med balustrade, statuer og »Potter«,
»cour d’honneur« og hovedblokken — corps de logis — fornemt til
bagetrukket, kendes fra Pariserpalæer i Robert de Cottes kreds.
Også facademotiverne har fransk proveniens, de vandrette sokkel
fuger å réfends, lisenerne, der binder etagerne sammen, de høje,
diskret ornamenterede riddersalsvinduer, frontispicen (med rigsvåb
net) og stokværksinddelingen — parterre, beletage, mezzanin. Det
ydre formsprog er den akademiske »rokoko-klassicisme«s, der flo
rerede i Seinestaden i 1720’erne og 1730’erne og udbredtes i Blondels,
Briseux’s og Boffrands kobberstukne publikationer. Det er sandsyn
ligvis fra sådanne illustrerede værker, at Eigtved har hentet sine ideer.
Dog bærer hans noget stive og tørre plandisposition nordboens stem
pel til forskel fra den galliske elegance og utvungenhed. Chr. Elling
understreger slægtskabet mellem Eigtveds nyligt opførte slot Fried
richsruhe i Holsten og Prinsens Palæ, der »egentlig mere ligner et
Landslot, hvis basse-cour er skaaret bort, end et moderne fransk
Rokokohotel.« Den fronton-kronede midtrisalit behersker i begge
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Prinsens Palæ 1857, Farvelagt tegning af H. G. F. Holm i Nationalmuseet,

tilfælde gårdfacaden. Samme forsker har påvist et direkte mønster
for det kongelige palads i Kalleboderne, nemlig »Japanisches Palais«
i Dresden inden ombygningen 1728. Dette bygværk kendte Eigtved
af selvsyn fra sin sachsiske læretid. En af arkitekterne var den fran
ske emigrant Jean de Bodt, under hvem danskeren en overgang tjente
som konduktør. Det bereder os altså ingen vanskeligheder at frem
drage forbilleder for Prinsens Palæ, som bygmesteren dog har vidst
at give en original og fornem udformning.
Ikke blot i sin ydre skikkelse, men også i henseende til indre ud
smykning er palæet et enestående eksempel på rokokoens tidlige
interiørkunst herhjemme og opvejer en del af det, vi mistede ved det
ældste Christiansborgs brand. Rumgrupperingen var ikke strengt
symmetrisk — det skyldtes forholdene — men som helhed fulgtes
barokkens reglement. Bag hovedbygningens portal lå den smalle
vestibule med trapper på begge sider, som det fremgår af »Danske
59

KØBENHAVN

Audiensgemak, nu Det kgl. Landhusholdningsselskabs mødesal, før gobelinerne
blev fjernet (fot. S. Bengtsson).

Vitruvius«; fra forstuen førte en dør ind i havesalen, der gik igen
nem resten af husets dybde og havde direkte adgang til anlægget
udenfor, i lighed med den italienske »sala terrena« og »salionen« i
Pariser-hotellerne. Ad den treløbne trappe i nordfløjen foregik —
og gør det den dag i dag — trafikken mellem parterre og beletage.
Stadsgemakkerne heroppe var riddersalen og det bagved liggende
galleri, der tilsammen udgør hovedblokkens dybdeakse. En ganske
tilsvarende plangivning praktiserede Eigtved nogle år senere i Moltkes
Amalienborgpalæ. Riddersalens kaminvæg har som prototype Cuvilliés’
»Reiche Zimmer« i Münchens residens, hvad Chr. Elling med rette
fremhæver i sin førnævnte bog. Men den germaniserede franskmands
vegetativt-naturalistiske décor indgik en lykkelig alliance med parisi
ske ornamentstik fra Blondels »De la distribution des maisons de
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plaisance«. Eigtved havde jo opmålt de bayerske landslotte, og hans
højre hånd, billedhuggeren Le Clerc, havde lært hos Cuvillés. Chri
stiansborg var en »Planteskole for Rokokoen i Danmark«, og her
udklækkedes en hel koloni af fremragende håndværkere i alle fag.
Prinsens Palæ er altså en »aflægger« af det kolossale slotskompleks,
om hvis indre pragt vi kun kan gøre os vage forestillinger. Ridder
salen har fem fag vinduer mod gården, dens vægfelter har været
prydet med gobeliner, af hvilke syv for nylig er genfundet og bragt
på plads. I det hele taget dominerede tekstilerne palæets lokaler.
Imidlertid fandtes der også tapeter, opklæbede på lærred, og en del
af de gamle gyldenlæders vægbeklædninger benyttedes af økonomiske
grunde. I de repræsentative sale blev lofterne rigt dekorerede, medens
de underordnede rums stukkatur holdtes i en enkel og reserveret stil.
Døre, spejle og rammelister har lige og sobre konturer (jfr. audiens
gemakket, nu mødested for Det kgl. Landhusholdningsselskab).
Opførelsen af Prinsens Palæ forløb ikke gnidningsløst og uden
bryderier. Bygmesteren blev tvunget til at indgå kompromis’er og
var åbenbart utilfreds med resultatet. Fr. Weilbach har, ved hjælp
af en pakke aktstykker i rigsarkivet, redegjort for arbejdets gang.
Efter Christiansborgs kostbare byggeperiode fulgte en fattig tid, der
yderligere prægedes af krigsforberedelser mod Sverige. Partikulær
kammerets revisor, justitsråd Christlieb v. Clausberg var den personi
ficerede sparsommelighed. Denne mand fungerede som en slags ad
ministrator for det kongelige bygningsvæsen og havde en betydelig
magt i pekuniære spørgsmål. Den 15. juni 1743 afleverede Eigtved
en »general-beregning«, hvori alle udgifter til palæets rejsning var
indbefattede. Med mur- og tømmermesterfirmaet Zumpe & Zuber
som entreprenører ville byggesummen andrage ca. 40.000 rdlr. Til
budet fandtes for dyrt, og Clausberg så sig om efter en billigere
håndværksmester. Hans anstrengelser bar frugt. Tømrermester, senere
brandmajor, Johan Boye Junge, der var velstillet og en alvorlig
konkurrent til Zumpe og Zuber, tilbød at påtage sig opmuringen med
2000 rdlr’s »Menage«, d. v. s. besparelse. Eigtved foreslog i mellem
tiden at lade det gamle palæ stå og bygge et helt nyt i Amalienborg
Have, hvor Frederik IV’s Pavillon med »Nebengebäude« endnu lå.
Tanken var tiltalende og ville have givet arkitekten lejlighed til
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friere udfoldelse end ved ombygningen af paladset i Kalleboderne.
Planen strandede, heldigvis tør vi sige, thi Eigtved skulle snart
dokumentere sit talent i langt videre omfang ved Frederiksstadens
bebyggelse.
Formålet med Clausbergs hemmelige licitation var at »presse«
entreprenørerne og spille den ene op mod den anden. Indbyrdes
jalousi og næringshad satte vind i sejlene. Zumpe & Zuber jamrede
sig, men skruede fordringerne så langt ned, at deres tilbud lå 1200
rdlr. under Junges.
Denne var dog a priori den foretrukne, og han gik også af med
sejren, skønt hans definitive beregning oversteg rivalens med 550 rdlr.
Den 9. juli 1743 sluttede Eigtved kontrakt med Boye Junge. Arkitek
ten mistænkte Junge for at opnå balance i regnskabet ved at forringe
arbejdets kvalitet. Eigtved sorterede både bjælker og mursand til
Junges harme. En ny strid opstod med hidkaldelse af fagfolk, hvis
udsagn for snedkermaterialernes vedkommende gav bygmesteren
medhold. Clausberg tog parti for Boye Junge, men striden rasede
videre, og Eigtved skrev klagebreve. Omsider faldt gemytterne nogen
lunde til ro, idet Clausberg på kongens vegne optrådte som mægler.
De næste bevarede dokumenter er dateret 1745, året efter palæets
fuldendelse. Skærmydslerne mellem arkitekten og håndværkeren var
atter blusset op. Nu drejede det sig om Junges resterende tilgode
havende, som de tvende herrer ikke kunne komme overens om.
Omsider, i juni 1747, udbetaltes den sidste termin.
Mod haven var facaden dekoreret med det ældre palæs pyntelige
vinduesindfatninger; navnlig beletagens fordakninger, som man sta
dig kan betragte i Nationalmuseets store gård, har sirlige orna
menter. I den kronede, af løver bevogtede kartouche ses Christian
VI’s og Sophie Magdalenes spejlmonogrammer. Muslinge- og elefant
motiverne er os fortrolige fra J. C. Kriegers ombygning af grev
Danneskiold-Laurvigens (Moltkes) Palæ i Dr. Tværgade (1720’erne).
Her er formsproget mere bastant og plastisk, men sandsynligheden
taler for, at hofgartneren også er ophavsmand til vinduesrammerne
på kronprins Frederiks vinterbolig ved kanalen. Den livlige, rytmisk
bevægede havefront danner en iøjnefaldende kontrast til gårdfaca
dens tilknappede værdighed. Så sent som i marts 1745 indleverede
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Riddersalen med David Teniers gobeliner (fot. Niels Elswing).

Eigtved tegninger og rids til haven, der var komponeret på fransk
manér å la Le Notre — en miniature. »Danske Vitruvius« gengiver
anlægget, dog ikke i sin fulde udstrækning, og Thurah beskriver det
således i »Hafnia Hodierna« (1748): »Ved Paladset er en smuk Have,
som vel er ikke af synderlig stort Begreb, men desuagtet lystig og
behagelig, og indbefattet af Buegange, Lystkvarterer, Springvande,
Billeder og deslige Zirater, saa meget som dens Størrelse kan tillade«.
Nic. Jonge omtaler endvidere (1783): »Gevægsthuse« af glas »med
Laurbærtræer, Oranger og Granater, Oleander, Jasminer.« Nærmest
palæet lå parterrehaven med sine kunstfærdigt arrangerede blom
sterrabatter, fontæner og pyramidebuxbom. Hinsides hækkemuren
havde man fra beletagen Volden i sigte. De kongelige herskaber
måtte tage til takke med den begrænsede plads, haven frembød.
Formodentlig var den snarere tænkt som pryd og nødvendigt tilbehør
end som promenadeanlæg. Men kønt har her været, inden de snorlige
gange sløjfedes, beplantningen forsømtes og den forfaldne have blev
»omlagt« i engelsk smag (o. 1800).
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Statssekretær Ove Høegh-Guldberg med familie i salen i sydfløjen af Prinsens
Palæ. Tegning af Wilh. Haffner 1782 i privateje.

Længe har tronfølgeren og hans unge gemalinde ikke dvælet i deres
stilfulde »Interims-Bolig«, over hvis hovedindgang man læser »Anno
1744«. Knapt to år efter besteg han tronen som Frederik V og tog
residensslottet i besiddelse. Nu flyttede hans elskede tante, enkefyrst
inde Sophie Caroline af Ostfriesland, med en husstand på 44 personer
ind i palæet og brugte det som vinterdomicil til sin død 1764. I
hendes tid ombyggede Thurah slotsforvalter Roschs bindingsværkshus,
der var en slags appendiks til nordfløjen ved kanalen. Generalbyg
mesteren benyttede tidligere udkast af Eigtved (d. 1754) som grund
lag ; forvalterboligen, i hvis stueetage herskabskøkkenet installeredes,
fik organisk forbindelse med palæet, der samtidig mistede sit sym
metriske eksteriør. Tilbygningens afvalmede tag hævdede sig i begyn
delsen selvstændigt, men blev senere forenet med fløjtaget. Efter
fyrstindens bortgang boede Frederik VI’s svigerforældre landgrev
Carl af Hessen-Cassel og prinsesse Louise i det statelige hus vis å
vis kongeslottet; fra deres ophold synes betegnelsen »Prinsens Palais«
at stamme. 1766 - 67 foretog C. F. Harsdorff en gennemgribende og
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Grundplan af
Prinsens Palæs
stueetage og
haveanlæg o.
1745 (Danske
Vitruvius).

bekostelig restaurering og ny-indretning af rummene. Ved denne
lejlighed blev en kongelig gård i Ny-Vestergade omdannet til stalde.
Den fyrstelige familie måtte dog dele plads med nogle højtstående
embedsmænd og rangspersoner, der havde fribolig i paladset, blandt
hvilke var grev C. C. Stolberg, hofmarskal C. F. Moltke, kammer
herre F. C. v. Warnstedt og statssekretær Ove Høegh-Guldberg. Et
morsomt interiør og genrebillede fra sidstnævntes ophold er bevaret
5 DSH

2
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i et datidigt stik. Guldbergs logerede i stueetagen langs Ny-Vestergade og Frederiksholms Kanal. 1777 fik Harsdorff ordre til at istand
sætte og modernisere appartementerne, hvad gengivelsen vidner om.
I riddersalen havde malerne Abildgaard og Juel en overgang atelier. I
årenes løb har Det kgl. Landhusholdningsselskab samt Videnskaber
nes Selskab haft mødelokaler i bygningen, og efter Christiansborgs
brand rykkede Højesteret midlertidigt ind, i hvilken anledning Juel
måtte tømme riddersalen for målegrejer. Endvidere har Det kongelige
nordiske Oldskriftselskab siden 1854 samlet sine medlemmer i palæet,
indtil selskabets vækst nødvendiggjorde en flytning.
1845 rykkede etnografisk samling, som fire år før var åbnet som
verdens første etnografiske museum, ind i Prinsens Palæ, hvor der
i de følgende år desuden blev oprettet en antiksamling. I 1855 blev
det gamle »Oldnordisk Museum« flyttet over hertil fra Christians
borg Slot, og 1892 blev navnet Nationalmuseet officielt fastslået. Med
den enorme udvidelse af museet efter kgl. bygningsinspektør Mogens
Clemmensens planer (1929 - 38) forsvandt resterne af det gamle have
anlæg, og komplekset fik omtrent det firedobbelte omfang. Herved
ophørte palæets eksistens som isoleret kunstværk, men København
blev beriget med en pompøs museumsbygning.
JØRGEN B. HARTMANN

EJERE

BYGNINGER

1684 V. Michelbecker

1684 Købmandsgård opført
1685 Kapel for den tysk-reformerte
menighed
ca. 1730 Ombygget ved J. C. Krieger
1743 - 44 Nuværende palæ opført ved
Nicolai Eigtved med bibehold
else af vinduesindfatninger og
indgangsportal
1745-46 Ombygning af slotsforval
terbolig til køkkenbygning ved
Laurids Thurah
1757 Køkkenbygningen forhøjes ved
Laurids Thurah
1766-67 Nyindretninger og restaure
ring ved C. F. Harsdorff
1929-36 Det nuværende National
museum bygges ved Mogens
Clemmensen

1712 W. Edinger
ca. 1730 Frederik IV

1849 Staten

Wedells Palæ, set fra nord (fot. Holt & Madsen).

Wedells Palæ
Ny Kongensgade 1, København
Når talen er om Københavns palæer, går tanken uvilkårligt til de
rige adelshoteller i »Frederiksstaden«, der kendes som »Perler fra
Rokokotiden«, eller til Moltkes Palæ i Bredgade, i hvis selskabsloka
ler de fleste har været til en eller anden festlighed. Den anselige
hjørneejendom ved Frederiksholms Kanal, der med sine røde mure,
gulpudsede pilastre og sit karakteristiske tag værdigt hævder sig som
genbo til den gamle Staldmestergaard, har imidlertid ikke ret formået
at gøre sig gældende i folks bevidsthed som palæ betragtet, måske
først og fremmest fordi den stadig tjener som privatbolig. Og dog er
huset et af vore smukkeste og bedst bevarede palæer, en interessant
og karakteristisk repræsentant for senbarokken, der konservativt hold
tes på mode side om side med den fremtrængende rokoko.
Bygherren var en borger, justitsråd Jacob Barchmann (død 1764),
en velanset embedsmand i et af kollegierne. Han var tillige en mand
med god forstand på bygningskunst, en dyd som Christian VI sikkert
5*
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Wedelis Palæ. Facaden mod Ny Kongensgade ca. 1750. Maleri af Rach og
Eegberg på Nationalmuseet.

har ladet tælle dobbelt, da han i 1742 gjorde Barchmann til medlem
af den nyoprettede bygningskommission, hvor også hofbygmestrene
Eigtved og Thurah havde sæde. Byggegrunden købtes i 1740 af overlandbygmester Johan Cornelius Krieger for 1300 rdlr.
Huset, der er trefløjet med 7 fag mod kanalen, 9 mod Ny Kon
gensgade og en tværfløj på 5 fag til gården, rejser sig med to lige
høje stokværk over høj kælder og afsluttes af et svært mansardtag
med kviste i to etager. Facaden er opdyrket således, at der skabes
relief ved en additiv proces: pilastrene i forbindelse med bjælkeværk
oventil og et horisontalt bånd, der forbinder pilasterbaserne, danner
en slags rammeværk, der er sat udenpå facaden. Pilastrene i toskansk,
»stor orden«, de to midterste aftrappet, bærer forkrøppet bjælke
værk — arkitrav, frise og gesims — og tjener til at skabe en tredeling
af facaderne med skemaet: 2-3-2 og 3-3-3. Oprindelig smykkedes
facaderne af balustrader af Bremersten over begge midtfag. I en
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brandtaksation foretaget 1741, da huset stod under tag, men endnu
manglede »alle indvendige Pertinentier«, siges det udtrykkeligt, at
fløjen mod kanalen er hovedbygningen. Det er da også den dybeste,
og her ligger de fleste opholdsrum. Fløjen mod Ny Kongensgade er
smallere og indeholder vest for porten to stalde uden kælder under.
Facaden er dog her komponeret i overensstemmelse med den øvrige;
udsparede blændinger gør det ud for kældervinduer, ligesom 1. salens
vinduer, der sidder i en mezzanin over stalden, er anbragt i den øvre
halvdel af murblændinger af samme størrelse som husets øvrige fag.
Staldvinduerne er små, lidet iøjnefaldende glugger. Vinduesindfat
ningerne er af sandsten, ligesom pilastre og gesimser. Porten smykkes
mod gaden af en enkel sandstensportal, en rundbuet hulkehl med
vindue over døren, flankeret af glatte pilastre, der bærer en kurve
hanksbue. Under hovedfløjen løber en kælder med flisegulv; tvær
fløjens nedre stokværk var indrettet til vognremise.
Den gamle rumfordeling med det oprindelige udstyr er i nedre
stokværk mod kanalen særdeles vel bevaret. Fløjen er inddelt i over
ensstemmelse med facaden i en trefags stue med et kabinet på to fag
på hver side; i disse rum findes smukke stuklofter i rokoko ; døre,
vinduer og skodder har de karakteristiske afhjørnede fyldinger og
forgyldte lister, og endvidere er her bevaret enkelte malede dørstyk
ker. Til venstre i porten ligger trappen, bred, magelig og med store
repos’er. Thurah omtaler huset meget rosende og siger: »Eyeren har
anvendt store Bekostninger paa denne Bygning, og er en Deel deraf
formedelst sin Rummeligheds, Bequemmeligheds og ziirlige Meublerings Skyld næsten altid beboet af en af de fremmede Puissancers
Gesandter«.
Selv om det ikke er arkivalsk dokumenteret, kan der ingen tvivl
være om, at palæet skyldes arkitekten Philip de Lange. En sammen
ligning med et af dennes bedste arbejder, Asiatisk Kompagnis Palæ
i Strandgade fra 1739, virker uhyre overbevisende herfor; de to byg
ninger er stærkt beslægtet med hinanden både i henseende til facade
skemaet og materialevirkningen. Barchmanns Palæ er den hollandske
pilasterstiis sidste repræsentant i københavnsk barok; i provinsen
holdt den sig endnu i nogle år, indtil den omsider besejredes af
rokokoen, der med Eigtved som arkitekt prægede Frederiksstaden.
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Justitsråd Barchmann var stolt af sin nye gård og fik lyst til at
bygge videre. 1742 købte han nabogrunden, der stødte op til den
civile Materialgaard, for 2000 rdlr. og lod snart efter påbegynde op
førelsen af en ny ejendom i samme stil som hjørnehuset og af samme
materiale, dog er pilastrene her opmurede af almindelige røde sten.
Huset har 7 fag mod kanalen og port i nedre midtfag. Endvidere
var der, og er endnu, et sidehus og et baghus begge i to etager. Bag
huset eller havehuset, som det kaldes i brandtaksationen, vendte ud
mod en lille have, hvorfra der var udsigt og indgang til Material
gaarden; i 1748 havde justitsråden erhvervet en smal strimmel af
dennes grund. Det nye hus’ indre udstyr svarede til hjørnehusets; et
par meget smukke stuklofter er bevaret.
Endnu et hus lod Barchmann bygge, nemlig på nabogrunden i Ny
Kongensgade, som han købte i 1747; dette hus, Ny Kongensgade 3,
er på tre fag til gaden, to etager højt med gavlkvist og med sidehus
mod gården. Han har sikkert haft store lejeindtægter, og blandt
lejerne findes flere kendte folk. Således i 1743 de to dygtige kleinsmede Schwartz og Menzel, der begge arbejdede på Christiansborg,
og i 1763 konferensråd Braem, generalkrigskommissær Wodroff og
kammerjunker greve Holck. Huset er helt sammenbygget med palæet,
som derved har vundet i bredde, men tabt noget af monumentaliteten.
Jacob Barchmann døde som etatsråd i 1764 og efterlod sine ejen
domme til enken Christine Berg, der kun var 37 år gammel. Hun
ansøgte straks rentekammeret om tilladelse til, at »Vandfaldet, Ind
gangen og Udsigten« fra hendes gård til Materialgaarden måtte
forblive »saaledes som samme nu befindes«, og 1765 får hun kongens
tilladelse med det forbehold, »at bemeldte Bygnings nuværende og
efterkommende Eyere ey nogen Tid derpaa fanger Hævd saa og med
Vilkaar: at de ey hindre Indkiørselen til Materialgaarden og ikke
heller betiener sig af Tilgangen dertil uden paa den Tid samme
Gaards Port holdes aaben«. Hun havde i de følgende år en god leje
indtægt, men i 1779 solgte hun dog ejendommene. Køberen var inde
haverne af et stort skibsrederfirma, John og William Brown, fader
og søn. Deres firma havde gjort store forretninger under den nord
amerikanske frihedskrig, men efter freden kom en handelskrise, som
det, trods støtte fra den danske regering, ikke kunne klare. 1787 gik
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Salen på 1. sal med Pilos portræt af dronning Juliane Marie og rokokomøbler
(ca. 1750), stammende fra Wedellsborg, med betræk i petit point (fot. Holt
& Madsen).

Brown fallit og måtte sælge husene, der nu kom på forskellige hæn
der. Hjørnehuset skiftede i de følgende 23 år ejer 7 gange, ejerlisten
er følgende: justitsråd Hansten 1788 - 95, højesteretsadvokat Wilster
1795 - 1800, skibskaptajn Philip Ryan og efter ham kaptajn John
Christmas 1800 - 04, Jens Friedenreich Hage 1804 - 09, grosserer Jacob
Salomon Meyer 1809 - 11, kammerråd Jacob Roested og hørkræmmer
Johannes Pienge 1811. De to sidstnævnte, der havde givet 28.000 rdlr.
for palæet, solgte det straks med en fortjeneste på 15.000 rdlr. til
etatsråd Jacob Brønnum Scavenius (1749-1820).
Den ny ejer havde som faktor i Asiatisk Kompagni opholdt sig
15 år i Bengalen og var i 1792 vendt hjem med en uhyre formue,
man sagde 2 tdr. guld. Året efter havde han købt Gjorslev, Erikstrup,
Søholm og Klintholm for tilsammen 301.000 rdlr. Palæet ved Frede71
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Store galleri på 1. sal i Louis Seize-stil. På den store konsol tre kinesiske
vaser, der har tilhørt A. G. Moltke. Dørstykkerne forestiller elementerne (fot.
Holt & Madsen).

riksholms Kanal beholdt han til sin død, hvorefter det gik over til
hans enke, der døde 1825.
Boet efter hende solgte ejendommen to år efter til justitsråd, senere
gehejmekonferensråd Willum Frederik Treschow (1786- 1869), der
her indrettede et særdeles stilfuldt hjem, fyldt med kunstværker af
forskellig slags. Her fandtes således flere skulpturer af Thorvaldsen
samt en fin malerisamling med arbejder af Kiichler, Constantin Han
sen og I. C. Dahl. Willum Frederik Treschow var i 1811 blevet
højesteretsadvokat, 1828 generalfiskal; i to overgange virkede han
som kongevalgt medlem af stænderforsamlingen i Roskilde. Han var
tillige en ivrig og dygtig godsejer og indførte flere forbedringer på
Brahesborg, som han købte 1828. På grevskabet Laurvig i Norge,
som han erhvervede 1835, opholdt han sig ofte. Blandt lejerne i Treschows tid var Adam Oehlenschlåger, der boede her 1842 - 47, i
hvilken periode han skrev tragedierne »Amleth« og »Kjartan og
Gudrun«. Ved gehejmekonferensrådens død blev en skifteudskrift
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Loggia med fransk gobelin (fot. Holt & Madsen).

læst som adkomst for hans adoptivsøn, kammerherre Frederik Vil
helm Treschow til Brahesborg; denne døde imidlertid samme år, og
hans enke arvede palæet, hvor hun nu boede til sin død 1885. Boet
skødede palæet til den kendte politiker, lensgreve Mogens Chr. KragJuel-Vind-Frijs til Frijsenborg (1849 - 1923), hvis dattersøn, lensgreve
Tido Wedell til Wedellsborg og Frijsenborg, nu ejer huset.
I lensgreve Frijs’ ejertid foretoges forskellige byggearbejder i palæet
med bistand af slotsarkitekt Thorvald Jørgensen. I fløjen mod Ny
Kongensgade indrettedes den øverste etage til en stor festsal i fløjens
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hele dybde, og en karnap blev udbygget på gårdsiden. Salen smyk
kedes med et rigt stukloft i gammel stil. Siden har lensgreve Julius
Wedell ladet foretage en gennemgribende modernisering af øverste
etage i fløjen mod Kanalen; her er indrettet et pragtfuldt galleri i
Louis seize stil med vægpilastre og boiserier, udført af franske kunst
håndværkere. Hovedtrappen har fået nyt gelænder, forfærdiget af
smeden på Wedellsborg.
Naboejendommen, Frederiksholms Kanal 24, gik efter firmaet
Browns fallit i 1787 ligeledes fra hånd til hånd. Ejerlisten ser således
ud: pakhusforvalter Ole Christensen 1787- 1819, hans døtre 1819 30, Eggert Christian Busch 1830-42, Kreditkassen 1842-47, etatsråd
Theodor Suhr 1847 - 58, Den Suhr’ske Stiftelse 1858 - 61, brændevins
brænder Anton Brønnum 1861 - 73, hans enke 1873 -74, grundlæg
geren af Burmeister og Wain, C. C. Burmeister 1874-92, lensgreve
Mogens Frijs 1892- 1923, Borups Højskole fra 1926.
Straks efter højskolens overtagelse af ejendommen påbegyndtes en
ombygning af baghuset under arkitekt Henning Hansens ledelse. Her
indrettedes bl. a. den kendte foredragssal.
BREDO L. GRANDJEAN

EJERE

BYGNINGER

1740 J. Barchmann

1740 - 41 Opført ved Philip de Lange
1742 - 47 Nabogrundene bebygget

1779- 1811 Forskellige ejere
1811 J. B. Scavenius
1827 W. F. Treschow
1885 M. Krag-Juel-Vind-Frijs
1923 J. Wedell

Naboejendommen
Frederiksholms Kanal 24
1787-1892 Forskellige ejere
1892 M. Krag-Juel-Vind-Frijs
1926 Borups Højskole

1903 Byggearbejder ved
Th. Jørgensen
Modernisering

1926 Bagbygning ombygget ved
Henning Hansen

Holsteins Palæ, facade mod Stormgade (fot. V. Hermansen).

Holsteins Palæ
Stormgade 10, København
Efter fredsslutningen i København i 1660 tog man fat på at fuld
ende de fortifikationsanlæg vest for Slotsholmen, som var blevet
påbegyndt i Christian IV’s tid. På de samtidig inddæmmede arealer
mellem fæstningsværkerne og Slotsholmen blev der projekteret et nyt
bykvarter ved navn »Frederiksholm«. Det skulle være et fornemt
kvarter med store og reelle grunde, og gaderne fik fine navne, såsom
Churfyrstegade, Cardinalgade, Abbedgade, Munkegade og Kejser
gade, men på Resens kort af 1674 har de allerede skiftet navn til
henholdsvis: Stormgade, til minde om stedet hvor stormen på Køben
havn 1659 blev afslået, Ny-Vestergade, Ny-Kongensgade, Bryghus
gade og Philosofgangen, der er den nuværende Vester Voldgade.
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I dette nye kvarter købte hofmarskal, senere stiftamtmand over
Lolland-Falsters stift, Henning Ulrik Lützow en grund i Stormgade,
på hvilken han lod opføre et énfløjet, to-etages palæ med en af
toskanske pilastre opdelt 9-fags facade, hvoraf midtrisalitten optager
5 fag. Det antages, at Lützow som arkitekt har benyttet den i Storm
gade boende arkitekt Lambrecht v. Haven, der også menes at have
tegnet det med Lützows palæ beslægtede Juelske Palæ på hjørnet
af Kongens Nytorv og Bredgade (Thotts Palæ).
Bygningen kom til at danne kernen i det senere Holsteinske Palæ.
Fra Stormgade var der to indkørsler til den bagved liggende gård,
én ved hver gavl. Grunden strakte sig helt ud til Løngangsstræde,
hvor der var opført nogle mindre lejevåninger. Indkørslerne har
formentlig været lukkede med monumentale porte, og palæet har haft
en lignende fremtræden som det Harboeske Enkefruekloster, Storm
gade nr. 14. Palæet har rejst sig monumentalt mellem de to lave
portpartier og har med de røde mure og lyskalkede pilastre givet en
smuk virkning i det daværende gadebillede. Gårdfacaden var deri
mod enkel og glat. Bag i gården på et areal, som formentlig var
udskilt fra ejendommen Stormgade nr. 12, fandtes en bindingsværks
staldbygning. At ejendommen har været fornem, kan man slutte af
en linie i rim-avisen »Mercurius«, fra nov. 1687, hvor det hedder
»at hendes Majestæt en Bal vil gøre i Marskal Lützow’s Gaard«.
Efter udnævnelsen til stiftamtmand solgte hofmarskallen ejendom
men år 1700 til oversekretær E. U. Dose, der besad denne til 1711.
Det næste trin i palæanlæggets udvikling er opførelsen af to fritlig
gende sidebygninger, hvoraf den østlige kort efter bygges sammen
med hovedbygningen, formentlig af den næste ejer gehejmeråd og
oversekretær ved krigsetaterne Valentin von Eichstedt. I 1718 over
tages ejendommen af direktør ved Generalpostamtet for Danmark
og Norge Andreas Weyse, som ifølge krigsstyrslisten er indflyttet
med et barn, en fuldmægtig, 3 lakajer, 5 piger, en kusk, en karrosse
og 2 heste.
Efter Weyses død tilskødedes ejendommen den 11. juni 1726 ge
hejmeråd Johan Georg von Holstein for derefter at forblive i slægtens
eje indtil 1807. I »Københavns Huse og Indvaanere efter Branden
1728« anføres det, at palæet har haft følgende beboere: gehejmeråden
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Holsteins Palæ 1749, facade mod Stormgade. Maleri af Rach og Eegberg i
Nationalmuseet.

og gehejmerådinden med 4 børn, 13 karle og drenge samt 5 piger,
2 porteurs, som samtidig var grenaderer, dernæst 2 kammerjunkere
med 5 karle samt endelig prins Friderichs informator Mons. Lytgens
med 1 karl, i alt 30 beboere. Forholdet mellem antallet af herskabs
personer og tyende har været stærkt afvigende fra vor tid, for hver
person af stand: 5 tjenende, d. v. s. en tjener på hver finger af en
hånd. Det har været en stor og selvforsynende husholdning, hvoraf
der endnu ses spor i hovedfløjens kælder, idet der er rester af et
røgekammer og af en humletørreovn til ølbrygningen.
I 1730 døde gehejmeråd Johan Georg von Holstein, og nu blev
hans søn Johan Ludvig von Holstein, Christian VI’s berømte stats
minister og senere lensgreve til Ledreborg, ejendommens ejer. Det er
i dennes tid, at palæet omkring 1756 efter hof bygmester Jacob Fortlings planer får sin endelige udformning som et karakteristisk barok
anlæg med strengt gennemført symmetri såvel i plan som i facader.
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Holsteins Palæ 1763, facade mod Stormgade. Efter Pontoppidans Danske Atlas.

Engang mellem 1711 og 1740 er facaden blevet helt udbygget fra skel
til skel, hvilket har krævet en flytning af indkørslen til en gennembrydning midt på facaden, hvorved det nuværende portrum er opstået.
Ved ombygningen i 1756 og følgende år forhøjes hovedfløjen med
en etage, og den vestre sidebygning forbindes med hovedbygningen.
Der fremkom nu en fornem »Cour d’honneur«. Bag denne lå haven,
adskilt ved en mur og forsynet med dekorative sandstensfigurer;
senere er haven desværre frasolgt og figurerne sporløst forsvundne.
Hovedbygningens forhøjelse med et tredie stokværk giver forkla
ringen på det svære vandrette sandstensbånd, cordongesimsen, der
på den nuværende facade adskiller anden og tredie sal. Påbygningen
gav anledning til udførelsen af en imponerende tømmerkonstruktion,
idet festsalens svære pommerske loftsbjælker, der var fritbærende fra
ydervæg til ydervæg, blev ophængt i en gennem 2 etagehøjder gående
sprængværkskonstruktion, der atter blev båret af 2 tværgående hænge78
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værker i tagværket. Gesimsen over det nye stokværk blev smykket
med en pragtfuld sandstensdekoration, forestillende det holsteinske
våben flankeret af to tyre, samt 8 vaser og 2 positurer, en Herkules
og en kvindeskikkelse, der begge senere er blevet erstattet med vaser.
Som portindfatning opførtes en overdådig portal med altan og
pragtvindue i norsk marmor, som vi ser på stikket fra Pontoppidans
Atlas af 1763. Foran portalen stod to postamenter ligeledes i norsk
marmor med glaslygter »hængende udi et Løvværk af Smedejern«.
Af disse herligheder er nu intet tilbage, udover gesimsdekorationen.
Som et led i ombygningen blev den i facadens østligste fag værende
altan flyttet ind til gården og anbragt over porten, hvor den endnu
findes som det karaktergivende element i gårdfacaden.
Palæets indre var også genstand for omfattende ombygning. Til
venstre for porten indrettedes mod gården den herskabelige italienske
vestibule og trappe med gulv, trin, brystningspaneler, balustre og
dørindfatninger af norsk marmor. Materialet skal ifølge en gammel
overlevering stamme fra det nedbrudte Københavns Slot. Vestibulen
og trappen er selv for sin tid, teknisk og dekorativt set, et pragtstykke
af dansk kunsthåndværk. Som sædvanlig i datiden blev der ofret mest
på palæets 1ste sal, der dog nu er en del omdannet, men hvis oprin
delige rumfordeling foreligger fuldt oplyst. Det indre udstyr beskrives
i dr. phil. Vilh. Lorenzens værk: Københavnske Palæer II (1926):
»Etageplanen er — efter Barokkens Fordringer — fuldkommen sym
metrisk, med den store trefags Altansal, Husets Festrum, i Midten
og to mindre dybe trefags Gemakker, hver med sit Kabinet, til begge
Sider for Festsalen. Neden under denne fornemme Repræsentations
lejlighed var Rum til daglig Beboelse og Brug, og i Kælderen fandtes
bl. a. det mægtige Køkken, en trefags Vinkælder og Borgstuen. Oven
over, i den paabyggede Etage, var der Plads nok til Gæsteværelser
og Domestikkamre. Men dertil kom endvidere de to Sidefløjes mange
Rum nede og oppe. Værelserne i Stueetagen var ret enkelt holdt.
Over Brystpanelet var Væggene betrukne med uldent Stof, med Taftog Papirtapeter eller med malet Voksdug. Kun eet af Lofterne (i en
oprindelig Gavlstue mod Gaden) var rigere udstyret. Vindovne i alle
Værelser bekræfter dog Indtrykket af en vis borgerlig Jævnhed i
denne Del af Palæet.
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Port parti, set fra gården (fot. Svend Brannov).

Anderledes i Etagen ovenover. Den store Altansal i Midten havde
Parketgulv, og over Brystpanelet var Væggene betrukne med Gobe
liner ; i al denne mørkladne Pragt lyste Kaminen i italiensk Marmor
med Spejlopsats indfattet i Gipsstukkaturer; den stærke Forgyldning
paa Panel- og Dørlister skinnede muntert og festligt. Malerier over
Dørene og i det hvide Stukloft livede yderligere op i dette pompøst
farverige Rum. Ogsaa Sidesalene har været skønt udstyrede. Den tre
fags Sal mod Gaden foran den store Trappe havde Tapeter af »per
spektivisk malet Lærred«. Ogsaa her var pyntelige Dørstykker, hvis
Lister var forgyldte. Som saa ofte var der ofret meget paa Stukloftet
med et ovalt Maleri »forestillende Musikken«. En Porcelænsovn var80
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Gårdinteriør
(fot. S. A.
Bistrup).

mede Gemakket op ved Vintertid. Kabinettet bagved, der endnu har
sit smukke Gipsloft med de lette Rokokorammer og sirlige Orna
menter, var lækkert udstyret med grønt Silkedamask og megen For
gyldning paa Lister og Panelværk. Paa den anden Side Altansalen
var den trefags Sal mod Gaden atter prydet med Gobeliner, og der
over bredte sig det hvide, endnu bevarede Gipsloft; Loftmaleriet her
er dog forsvundet. Kabinettet bagved har været ganske kuriøst! Over
Brystpanelet var Væggen kun gipset; men der var her til Gengæld
en Kamin i norsk Marmor med Stukkaturopsats, hvori sad to Spejl
glas. Og i Gipsloftet kunde man se »den kgl. Oldenborgske Stammes
Familie malet paa Lærred« — i alt 18 smaa Billeder — et af de
mange Vidnesbyrd om, at loyale Undersaatter i Enevældetiden i een
af deres Stuer havde hele den høje Familie med Forfædre repræsen
teret i mere eller mindre vellykkede Portrætter.
Medens Værelserne i Hovedbygningens øverste Etage var meget
jævnt udstyrede, gælder dette ingenlunde altid Værelserne i de to
6 DSH

2
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Vestibule og trappe (fot. Hude).

Sidefløje. I begge var der i mange af Gemakkerne i de to nederste
Etager skønne Tapeter, endog i rødt eller grønt Silkedamask; der
fandtes flere Kaminer med rige Opsatser med Spejle eller Portrætter,
og der kunde ogsaa her forekomme Stuklofter med Malerier. Hans
højgrevelige Excellence har raadet over en uhyre Plads, og Palæet
forudsætter en næsten fyrstelig Husholdning med talrigt Tjenerskab.
Hele Herligheden — Hovedbygning med Sidefløje, Staldbygning,
Vognremise, Vaskehus og Have blev ved en Taksation i 1766 sat til
en Værdi af 24.000 Rdlr.« Nu er ejendommen minus den frasolgte
have sat i ejendomsværdi til 2.500.000 kr.
Fra år 1742 holdt det kongelige Videnskabernes Selskab sine møder
i palæet, idet statsminister Holstein var selskabets medstifter og præ
sident. Ved et møde i selskabet holdt hans begavede 16-årige søn
grev Christian Holstein en på latin affattet tale for medlemmerne.
I 1807 gik ejendommen ud af Holsteinernes eje og overtoges af
den berømte reformven, conferensråd Christian Colbjørnsen, der dog
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kun beholdt den til ca. 1810, efter året forud at have frasolgt haven.
Colbjørnsen blev dog boende i palæet indtil sin død i 1814. Den
følgende ejer skibskaptajn Amond Ammondsen, en stor københavnsk
grundejer, afhændede allerede året efter palæet til grev K. Bille
Schack, der atter samme år videresolgte det til kammerherre C. Cor
nelius Lerche. I 1827 overtoges palæet af Frederik VI, »der i længere
Tid lod det benytte til naturhistorisk Museum. Det havde først været
Meningen, at Palæet skulde benyttes til Bolig for Arveprins Ferdi
nand, og i den Anledning blev det overdraget Arkitekten Jørgen
Hansen Koch at omdanne Palæets Indre, der nu fik den Indretning,
det i alt væsentligt har beholdt den Dag i Dag. Fra Kochs Ombyg
ning stammer den sirlige Empireudsmykning af den nuværende tofags
Sal mod Gaden, hvor de malede Loftsdekorationer dog maa skyldes
Tiden umiddelbart efter 1872. Det samme gælder den nuværende
Udsmykning af den tilstødende Trefagssal. Det maa beklages, at
Palæets Pragtportal er blevet fjernet. Da Tanken om at overlade
Prins Ferdinand Palæet blev opgivet, skulde Portalen have været
flyttet til hans Bolig i Bredgade. Men Resultatet blev kun, at Portalen
hverken fik Plads det ene eller det andet Sted og desværre nu er
totalt forsvunden.« Det naturhistoriske Museum forblev imidlertid i
palæet lige indtil 1870, da det nuværende Zoologiske Museum i
Krystalgade var færdigbygget.
I 1872 tilskødedes ejendommen Den almindelige Brandforsikring
for Landbygninger (oprettet ved kongelig anordning af 1792), der lod
det af kgl. hof-bronzestøber Rasmussen udførte danske rigsvåben
anbringe over porten ud mod Stormgade. Siden da har selskabet haft
hovedsæde i det statelige palæ. I 1939 var brandforsikringens admini
stration blevet så omfattende, at der var brug for samtlige lokaler i
ejendommen; der påbegyndtes da forskellige ombygnings- og restau
reringsarbejder. Herunder blev de nuværende bronzeindfattede spejl
glasporte indsat i gennemkørslen, således at det grønne gårdparti
kunne indgå som et frisk glimt i Stormgades grå stenbillede. Ved
ombygningen blev en del skæmmende skillerum, som var indsat i den
tid, hvor en del af lokalerne havde været udlejede til en privatbolig
og til kontorer, fjernede, og samtidig søgte man, så godt som for
holdene tillod det, at bibringe rummene noget af fortidens præg.
6*
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I det daglige liv danner palæet nu et travlhedens centrum, hvorfra
interessetråde spredes ud over hele landet til herregårde, gårde, hus
mandssteder, fabrikker og beboelsesejendomme.
Selv om det gamle palæ således nu er præget af vor tids tempo,
hviler alligevel baroktidens atmosfære over det indre. Når selskabet
ved enkelte særlige anledninger har budt til fest i palæet, er salene
atter kommet til deres fulde ret. De har skabt en strålende ramme
om sammenkomsterne og givet et pust af fordums festivitas.
SVEND BRANNOV

EJERE

BYGNINGER

1683 H. U. Lützow

1683-87 To etages palæ antagelig
ved Lambrecht van Haven
1706 To fritliggende sidebygninger,
muligvis ved J. C. Ernst

1700 E. U. Dose
1711 V. v. Eichstedt
1718 A. Weyse

Facaden udbygget, hvorved nu
værende port er opstået

1726 J. G. v. Holstein
1756 Hovedbygning forhøjet og side
fløj forbundet med hovedfløj
ved Jacob Fortling

1807
1810
1811
1811
1827

Chr. Colbjørnsen
A. Ammondsen
K. Bille Schack
C. Cornelius Lerche
Frederik VI

1872 Den almindelige Brandforsik
ring for Landbygninger

Ombygning ved J. Hansen
Koch til palæets nuværende
indretning
Pragtportalen fjernet
1939 Indvendig sanering

Rosenborg, vestfacaden (fot. Elfelt).

Rosenborg
Øster Voldgade 4A, København
Næsten skjult bag træernes kroner og voldgadens husrække ligger
Rosenborg i dag som en bortgemt idyl i hovedstadens hjerte, i den
gamle have, der gennem generationer var københavnernes yndlingsmødested, den eneste park i staden inden for voldene.
Da haven med dens lysthus, det senere Rosenborg, blev grundlagt
for halvfjerde hundrede år siden, skete det uden for Københavns
volde. Østervold strakte sig den gang fra Østerport ved det senere
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Kongens Nytorv til Nørreport ad en linje, der på en længere stræk
ning omtrent falder sammen med den nuværende Gothersgade. Uden
for volden mellem de to porte havde en del af byens borgere haver,
enkelte af dem med huse til sommerbeboelse. I februar 1606 begyndte
Christian IV at opkøbe disse haver, og i september samme år købte
han resten, således at han blev ejer af hele området mellem volden
og Teglgaarden (d. e. mellem nutidens Gothersgade og Grønningen),
et anseligt areal, der til slut stod ham i en sum af henved 14.000
daler. Kongens hensigt med erhvervelsen af dette areal var dels at
benytte det til en kommende udvidelse af København, dels her at
anlægge en ladegård til bekvem forsyning af husholdningen på
Københavns Slot og en lysthave til afløsning af den gamle kongelige
have inden for voldene (omkring nuværende Vingaardsstræde), der få
år senere blev udlagt til bebyggelse. Ladegården fik ikke nogen lang
levetid, men blev snart nedlagt og flyttet til sin senere noksom be
kendte plads uden for St. Jørgens Sø. Anderledes med lysthaven.
Dens anlæg blev fremmet med stor iver, og allerede i marts 1606
gravedes i haven her også grunden til et stort lysthus. Det synes at
være bragt under tag inden årets udgang, selv om der arbejdedes på
husets indre endnu i 1607. Dette lysthus var begyndelsen til det nu
værende Rosenborg.
Sådanne lysthuse har da og siden været bygget ved adskillige resi
densslotte herhjemme og udenlands. Ved Frederiksborg ligger endnu
som et typisk eksempel Badstuen, det lille enfløjede to-etages hus med
vindeltrappetårn, der skjuler sig ved en lille dam i Indelukket ikke
langt fra hovedslottet; det indeholdt vel, som navnet siger, en bad
stue, men var tillige et intimt lille lysthus, hvor både dets bygmester
Frederik II og adskillige af de senere konger har trukket sig tilbage
fra Frederiksborgs store hof, for med en snæver kreds af fortrolige
under mere utvungne former at tilbringe en glad aften eller i stilhed
føre fortrolige forhandlinger. »Dett Nye Løsthuus udj hans Maij:
Løsthaffue«, som huset i Kongens Have i begyndelsen kaldtes, be
varede, selv efter at det efterhånden var udvidet til det slot, vi nu
kender, stadig præget af at være et sådant lysthus, hvortil kongen
eller kongefamilien kunne tage hen fra det gamle slot inde i den
beklumrede by for med en mindre kreds at nyde landluften i lyst86
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Christian IV i samtale med en ingeniør uden for Rosenborg. Maleri på Rosenborg.

haven. Noget egentligt hof tillod pladsen aldrig kongen at holde på
Rosenborg.
Det første lysthus i Kongens Have mindede ikke så lidt om Bad
stuen ved Frederiksborg. Som dette var det et enfløjet to-etages hus
med et vindeltrappetårn midt for den ene langside; fundamentet til
dette tårn blev fundet ved en udgravning i 1929 ud for midten af
den sydlige halvdel af Rosenborgs vestfacade. Midt på østfacaden
fandtes en kvadratisk tilbygning (i en fortingning, d.v. s. akkord,
med kongens murermester fra 1606 kaldet karnap), der ved bygnin
gens senere udvidelse er vokset til at blive et af slottets to mindre
tårne. Oprindelig har den sikkert kun været på én etage, og ovenover
har der været en altan, idet en for nogle år siden funden tilmuret dør
på første sal sikkert må have ført ud på karnappens flade tag. Lyst
huset rummede i stueetagen et »Smøckekammer« (påklædningsvæ87
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relse) i karnappen, et større gemak mod syd for dronningen og rime
ligvis to mindre mod nord for kongen. Det mindste af disse rum var
holdt i den oldenborgske kongeslægts farver, idet bræddeloftet var
gult, medens bjælkerne var røde (med hvide kanter). I det større
kongelige gemak var også bjælkeloft, malet med en brun bundfarve,
men rigt dekoreret med malede beslagornamenter, frugtklaser og
blade. Begge disse lofter, der formentlig stammer fra slottets første
periode, er for få år siden fundet skjulte af stuklofter, der senere er
anbragt under bjælkelaget. I overetagen var der kun ét stort rum,
en sal, der fyldte lysthuset i hele dets længde (godt 18 meter). Også
her har muligvis været træloft. Man har i alt fald fremsat den for
modning (V. Wanscher), at et bevaret loft med fremstillinger af
svungne renæssance-gavle, menneske-figurer (et brudepar, de 9 muser)
og fugle i panelfelter med rød grund oprindelig har hørt hjemme i
denne Christian IV’s første lille festsal, som senere kaldtes den røde
sal. Det findes nu (fra Frederik IV’s tid) fordelt i tre værelser på
første sal, men danner ganske øjensynligt en oprindelig helhed. Er
det rigtigt, at det fra først af har prydet festsalen, må man dog tænke
sig omtrent en tredjedel af dettes loft helt forsvundet, da de tre nu
værende lofter tilsammen ikke kan dække mere end godt to tredjedele
af salens areal. — Salen har iøvrigt haft gulv af sandstensfliser ; både
ovenpå og nedenunder i lysthuset har endvidere kongens snedker
ifølge regnskaberne opsat paneler, og på salen desuden en »Skænke
stol«, en slags buffet til brug ved fester i lysthuset.
Dette lysthus blev imidlertid snart kongen for lille og beskedent.
Allerede i 1608 og 1609 foregik der bygningsarbejder, hvorved bl. a.
værelserne i stueetagen fik udskårne stuklofter, der gav interiørerne
et prægtigere udseende end de malede bjælkelofter. Muligvis var det
også i disse år, at kongen lod foretage en forstærkning af husets mur
værk. De gamle ydermure var kun ca. % meter tykke, men er på et
tidligt tidspunkt blevet styrkede ved påmuring af en ydre skal på %
meters tykkelse. Denne skalmuring står i forbindelse med kongens
planer om at bygge huset større, idet den nordlige endemur ikke blev
skalmuret. Mod nord forlængedes lysthuset nemlig 1613 -14 til over
sin dobbelte længde (i alt 45 meter); den oprindelige nordlige gavl
mur står endnu som en særlig svær indre skillevæg i stueetagen.
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Rosenborg ca. 1672. Tegning i en schweizisk rejsende J. A. Tribolledos stambog.
På den dilettantiske tegning bemærker man de udvendige trapper til trappetårnets
anden etage samt galleriet over tagrygningen. Forrest til højre et lysthus, til ven
stre rimeligvis køkkenbygningen. Tegningen er i privateje.

Rimeligvis i 1615 tilføjedes foroven endnu en etage. I de samme eller
umiddelbart følgende år forhøjedes endelig den oprindelige karnap
til et tårn, og et lignende opførtes symmetrisk dermed ud for midten
af den nybyggede nordlige halvdel af bygningen, medens der ud for
den nye lange vestfacades midte rejstes et tredje, langt højere, lige
ledes firsidet tårn med en ottekantet afslutning opadtil under spiret
(højde til spirets top: 45,5 m). I en udbygning til dette tårn findes en
snæver sten-vindeltrappe, der i henved en snes år dannede hoved
forbindelsen mellem etagerne, indtil Christian IV i 1633 - 34 lod op
føre et særligt ottekantet trappetårn midt for østfacaden. Dette
trappetårn, der står i forbindelse med slottet ved korte sandstens
ornamenterede gallerier, var af en ejendommelig konstruktion:
tårnets stueetage optoges af et hvælvet rum, medens den brede
vindeltrappe kun gik fra 2. til 3. etage og derfra videre til en »Trom
peterstol« over indgangen til den lange sal i 3. etage. Til 2. etage kom
man da ad brede udvendige trapper, der langs facaden fra begge sider
førte op til galleriet mellem trappetårn og slot. Forbilledet for dette
trappeanlæg har Christian IV muligvis fundet på slottet Hartenfels
i Torgau (i Sachsen).
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Som det samtidige Frederiksborg er bygningen opført af røde mur
sten med vandrette sandstensbånd, samt hjørnekvadre, gesimser, gavl
forsiringer og vinduesindfatninger af sandsten; i vinduernes trekantfrontoner findes reliefhugne sandstenshoveder og på gavlene desuden
fritstående statuer af sandsten. Trappetårnets gallerier har en rigere
sandstensudsmykning end det øvrige slot; den minder så meget om
værker af arkitekten Hans Steenwinckel den Yngre, at det kan an
tages, at trappetårnet og gallerierne er opført under dennes ledelse.
Derimod har man hævdet, at Christian IV selv har været arkitekt for
resten af slottet. Med opførelsen af trappetårnet stod det færdigt,
omtrent som det står den dag i dag.
I slottets ydre er der i de forløbne århundreder kun sket mindre
ændringer. I Christian V’s tid nedtoges et oprindeligt udsigtsgalleri
på tagryggen (ses på tegningen s. 89). Ved en hovedistandsættelse
1758 - 59 under ledelse af Thurah fjernedes dernæst de udvendige
trapper til 2. etage (og vindeltrappen indvendig i trappetårnet forlæn
gedes helt ned til stueetagen); samtidig blev de to karnapper, der
findes på hver af gavlene, og som oprindelig kun sprang frem for de
to øvre etager, ført helt ned til grunden.
Hvad slottets indre angår, er stueplanen den dag i dag i det væsent
lige uændret fra Christian IV’s tid, medens 2. etage er helt omkalfatret; 3. etage optages endnu af den store festsal, »den lange sal«.
Ligesom det énlængede lille slot i sit anlæg minder meget om en
hel række af tidens herregårdsbygninger, er også stueplanen typisk
for tiden. På mange samtidige herregårde finder vi en større sal i
hver ende af bygningen; mellem disse ligger nogle mindre rum langs
bygningens ene side, medens den anden side optages af en (under
tiden delt) sidekorridor, der forbinder de to gavlværelser. Således
også på Rosenborg. Den samme plan, som Christian IV anvendte
her, havde han få år i forvejen benyttet i hovedetagen i kongefløjen
på Frederiksborg. Her beboede kongen den ene endesal, Sommersalen
med et par tilstødende rum, og dronningen den anden, Vintersalen
tilligemed det nærmeste af de mellemliggende værelser; mellem kon
gens og dronningens »lejligheder« lå et rum, der var afskåret fra
direkte dagslys ved en foran det opmuret karnap. Tilsvarende be
boede kongen på Rosenborg den nyopførte nordlige del af slottet,
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med det derværende store gavlværelse, medens Kirsten Munk resi
derede i sydenden ; mellem kongens og hans gemalindes to store værel
ser lå tre mindre mod vest, nemlig et sovegemak til hver og — som
på Frederiksborg — et mellemliggende gennemgangsrum bag det
store tårn med opgang til de øvre etager gennem tårnets stenvindel
trappe. I tårnets stueetage fandtes en badstue, hvis vægge var klædt
med tin (det samme kendes fra samtidens orlogsskibe); her var fast
kedel til opvarmning af vand og indbygget badekar i gulvet. I en
tilbygning til tårnet lå kongens »Hemmelighed«, et WC med en særlig
anordning til vandudskylning. I de to mindre tårne var værelser, der
stod i forbindelse med og hørte til hver sin af de to kongelige lejlig
heder, Kirsten Munks kabinet og kongens skrivestue. Sidekorridoren
har vistnok ved en tværvæg været delt i to dele, en gang hørende til
hver af lejlighederne. Fra den ene gang var der rimeligvis ad en frit
stående trævindeltrappe adgang til anden etages midterste rum, et
forværelse med døre til en sal i hver ende af slottet og ud til trappe
tårnets sandstensgalleri. Mod syd lå på denne etage »den røde sal«,
festsalen fra det oprindelige lysthus, og mod nord vistnok »den bunte
(d. e. brogede) sal«, hvis vægge prydedes med familieportrætter. Om
indretningen af tårnværelserne og i det hele taget benyttelsen af rum
mene i anden etage vides meget lidt, og det samme gælder forøvrigt
kamrene i tårnenes øvre etager. Anderledes med den store festsal i
slottets tredje etage. Endnu står fra Christian den Fjerdes tid en
mægtig marmorkamin i hver ende af salen, den ene bærende kongens
navnetræk og oprindelig smykket med hans buste; i enkelte af vin
duerne er også bevaret rester af en mangefarvet stukdekoration fra
salens første udsmykning. Denne bestod iøvrigt i en gyldenlæders
vægbeklædning og et højst ejendommeligt billedloft. Den nærmere
konstruktion af dette kendes ikke, men det siges, at loftet var hvælvet,
og at hvælvingen var smykket med billeder fremstillende menneskets
beskæftigelse og adspredelser i de forskellige aldre. Af billederne, der
var malet på Christian IV’s bestilling af Frants Cleyn, Reinhold
Thim, Peter og Isaac Isaacsz, er adskillige bevaret i offentlig eje (især
på Kronborg og Frederiksborg); det er store lærreder på omkring 2
meters højde og 3 meters bredde. Der var ialt 30, så de må have
siddet ret tæt, og virkningen må have været mærkelig pragtfuld.
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Christian IV’s Vinterstue. Over kaminen årstallet 1615. 1 panelerne indfældede
flamske malerier. 1 vinduesnichen et maleri af Bernt Hilwaerts: Christian IV på
dødslejet (fot. Elfelt).

Medens størstedelen af alle de nævnte rum forlængst har mistet
deres udsmykning fra opførelsestiden, har de tre værelser i stueetagen,
der udgjorde kongens lejlighed, endnu stort set det samme udseende
som dengang. Det største af dem, det nordlige gavlværelse, var kon
gens »Vinterstue« og fungerede som forgemak. Væggene er her fra
gulv til loft dækkede af et egetræspanel, inddelt i fag ved halvsøjler
med udskårne fodstykker. I panelet er indsat nogle og halvfems
malerier af forskellig størrelse, malede på træ og indkøbt af Christian
IV fra Nederlandene. Det er væsentligst landskabsstykker, men der
er dog også enkelte billeder med andre emner. Selv om der ikke findes
store kunstværker iblandt, er det dog en interessant prøve på en tidlig
1600-tals samling af samtidig flamsk kunst, der her er bevaret i sin
oprindelige placering. En udhuggen sandstenskamin på gavlvæggen
bærer Christian den Fjerdes navnetræk og årstallet 1615, det år, da
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denne ende af slottet må være taget i brug. Dengang havde værelset
stukloft, der senere er erstattet af et andet loft, flyttet hertil fra
værelset ovenover, men også stammende fra opførelsestiden, helt
dækket af malede mytologiske scener i en (senere) malet dekorativ
indramning. I sin helhed er rummet et af de skønneste interiører, vi
kender i nordeuropæisk renæssance.
I tårnværelset ved siden af er Christian den Fjerdes arbejdsværelse,
hans »Skrivestue« med et fint kassetteret egetræsloft, hvori bl. a. er
indsat et stort hyrdebillede, der tilskrives Frants Cleyn. Brystpane
lerne og døren er ligeledes smykkede med indsatte malerier af samme
maler. En hjørnekamin med marmortopstykke prydes af bygherrens
monogram. Med vinduer mod vest ligger endelig ved siden af vinter
stuen kongens sengekammer, der ligeledes har helt panellerede vægge,
og hvis fine stukloft (med 3 indsatte malerier) bærer navnetrækket
C. 4. Panelerne her er også fra Christian IV’s tid og består af et ram
meværk med dekorerede fyldinger. Dekorationen er udført som en
gylden konturtegning på en turkisfarvet lakgrund, og den imiterer
kinesiske fremstillinger af skibe, landskaber og personer, delvis i in
teriører ; på et enkelt af felterne findes tegn, der er forvanskede gen
givelser af virkelige kinesiske skrifttegn. Sandsynligvis er denne deko
ration dog først udført o. 1670, måske af hollænderen J. de Bray og
i al fald delvis på grundlag af kobberstik i en hollandsk Kinabeskrivelse. Hvordan fyldingerne har været malet i Christian IV’s tid
vides ikke. Rammestykkerne er malede som skildpadde med (nu over
malede) forsølvede lister om fyldingerne. Det hele leder tanken hen
på et af 1600-tallets fine kabinetsmøbler med skildpaddefinering og
sølvlister, her sat op i stor målestok med anvendelse af imitationer.
I Christian IV’s tid har rammestykkerne stået i egetræets naturlige
farve med en malet rankedekoration i sort og rødt. Den nuværende
bemaling har imidlertid haft en ganske anden magnifique virkning,
som den i sin første tid har stået med strålende sølvlister omkring de
lysende lakfelter med deres gyldne tegninger.
De nævnte tre værelser giver nogle indtryk af den oprindelige indre
udstyrelse af slottet, som Christian den Fjerde selv tog levende del i,
således som det fremgår af adskillige steder i hans breve. Men også
slottets omgivelser beskæftigede hans tanker. Slottet var, da det jo
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Portbygningen fra 1610. Sidefløjene (af mursten) er tilføjet af Christian
V. På begge sider af porten ses endnu trisser til vindebroen, der fjernedes
1783 ved gravens opfyldning. Over porten sten med Christian IV’s
navnetræk (fot. S. E. Jespersen).

lå uden for byens volde, omgivet af et befæstningsanlæg med grave.
Mod nord var hovedtilkørslen over en vindebro ind gennem et lavt
porttårn, der eksisterer endnu, men i Christian den Femtes tid har
fået tilbygget en kort toetages fløj til hver side langs voldgraven. I
rummet over porten er for nylig afdækket rester af en kalkmalet
dekoration med grotesker fra ca. 1610-20, måske malet af Frants
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Cleyn. På porttårnets facade er engang efter 1625 anbragt en sand
sten med Christian den Fjerdes udhugne forgyldte navnetræk i et
kronet skjold, der holdes af to løver. Inden for gravene lå formentlig
også allerede dengang på den sydøstlige bastion en særlig bygning
med slottets køkken ; den blev senere ombygget og til sidst nedrevet
i 1859. Mod syd førte en smal gangbro, »Grønne Bro«, som den nu
og i hvert fald så tidligt som i det 18. århundrede kaldes, over graven
til »Kongens Have«. Som andre slots- og herregårdshaver herhjemme
på den tid (og tidligere) var den anlagt, uden at slotsbygningens
beliggenhed har spillet nogen rolle for udformningen af havens plan.
Fra Grønne Bro førte en bred gang tværs igennem haven omtrent i
forlængelse af slottets længdeakse, men havens hovedakse var nok
allerede dengang som senere den endnu bevarede »Kavalérgang« ;
den skar den førnævnte gang vinkelret et halvt hundrede meter syd
for Grønne Bro og havde som point de vue mod øst »det blaa lyst
hus« (den nuværende »Herkulespavillon«, ombygget af Harsdorff
1773). Spredt i haven lå flere mindre lysthuse; her var også et hus
til tropiske fugle. Langs gangene var opstillet talrige skulpturer, de
fleste dog udførte af letforgængelige materialer, så de forlængst er
forsvundne. Fra Christian IV’s tid står i haven endnu kun bronze
gruppen »Hesten og Løven« (fra o. 1618), medens bronzeløverne ved
Grønne Bro, de to ringridningssøjler og de 17 store marmorkugler
om »Matzens Plæne« nok er lidt senere, men dog fandtes i haven før
1673. I Christian IV’s tid var her også et solur og en fontæne. Om
havens beplantning kan man skønne noget, når man i regnskaberne
læser om indkøb af æble- og pæretræer, morbær og vin, nellikebuske
og lavendel. Foruden en prydhave var her også en stor nyttehave
og desuden en botanisk urtehave.
Der kendes fra Christian den Fjerdes tid navne på flere kongelige
gartnere, der efter hinanden har haft tilsyn med Kongens Have. I al
fald nogle af dem synes også at have fungeret som slotsforvaltere;
en af dem lover i sin embedsed 1623, at han »ingen hans Mayestæts
Sedler, Breve eller saadant, som paa Bordet kan blive liggendes, skal
besee eller Nogen besee lade, eller Nogen som ikke bør, tilstede paa
saadanne Steder og Gemakker at komme«. Man får her et lille glimt
af livet på Rosenborg i de dage, den meget skrivende konge, der lader
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skrivebordet flyde med sine »Sedler og Breve«, og de borgerligtintime forhold på det lille haveslot, hvor det er gartneren, der passer
på, at ingen kigger majestæten i papirerne. Ved en gennemgang af
Christian den Fjerdes egenhændige breve finder man, at det virkelig
ikke er få, der er udfærdigede »i Haven« eller på Rosenborg, som
slottet første gang kaldes netop i en brevdatering fra 5. marts 1624.
Christian IV viste gerne det lille lystslot i haven frem for sine
gæster, og ligesom forøvrigt også hans nærmeste efterfølgere mod
tog han ofte fremmede gesandter herude. En prins af Anhalt, der
besøgte det danske hof i 1623, har i sin dagbog givet den første
skildring af slottet; han omtaler det som »ein fein gebeu aus gebackenen steinen ausgefiihret« og skildrer både »den bun te sal«, den
lange sal og et »japansk« gemak. Han fortæller også, at der i kongens
sovekammer var et apparat, hvormed kongen selv kunne hejse vinde
broen over graven op og ned — og at der var talerør, hvorigennem
man med lethed kunne samtale med en anden på lang afstand ; endnu
findes et sådant talerør mellem de to endesale i stueetagen — det er
dog vistnok ikke et af dem fra Christian IV’s tid, men er først an
bragt et par menneskealdre efter hans død. — Fra 1634 har vi en
anden beskrivelse af Rosenborg, der er gjort af Charles Ogier, sekre
tær hos den franske gesandt, der ankom hertil i anledning af den
udvalgte prins’ bryllup. Han sammenligner Kongens Have med
Tuilerie-Haven i Paris og omtaler slottet som et sted, hvor alt er
overordentlig bekvemt og pragtfuldt. En uge efter at gesandten var
blevet præsenteret for Christian IV på Rosenborg, blev han igen
modtaget i privataudiens her. Kongen modtog ham og hans følge i
haven, hvor man spadserede omkring og beså lysthusene, hvor der
bl. a. serveredes bagværk eller konfekt. Kongen underholdt sig med
gesandten på latin og førte ham tilsidst ind i et gemak prydet med
malerier, »under hvilket han plejede at anbringe sine Musikere ...
Og da vi var kommet ind og atter var blevet hilst af ham med
Hatten, begyndte, efter at han selv og Gesandten havde sat Hattene
paa igen, og begge stod midt i Værelset, samtlige Musikere, baade
Instrumentalister og Sangere, at istemme en Musik, hvori de fulgtes
ad, hvilken pludselig Fornøjelse vi fornam med Forbavselse, da
Lydene naaede vore Øren gennem forskellige Lufthuller, som om de
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o. 1600, der udskænkes ved festlige lejligheder.

snart var nærmere, snart fjernere. Imidlertid roste Gesandten paa den
mest hengivne og høflige maade Kongens Sindrighed, som havde skabt
denne fornøjelige Opfindelse, og naar Kongen saa hen paa os, tilken
degav ogsaa vi ved at nikke vort Bifald. Naar Musikken med Mel
lemrum tav, gik Kongen og Gesandten op og ned i Samtale uden at
blive trætte, som om Latin var begges Modersmaal.« Først efter et
par timers forløb forlod gesandten atter Rosenborg. Skuepladsen for
den omtalte musikunderholdning, hvorved musikerne må have været
anbragt i kælderen, og musikken ledet op i den billedprydede sal gen
nem et rørsystem, kan have været den føromtalte »Vinterstue« med
dens endnu eksisterende maleri-prydede paneler, men dog måske
snarere en sal i et nu forsvundet lysthus, hvor der i 1668 omtales en
lignende musikalsk indretning.
Kort efter denne audiens fejredes den udvalgte prins’ bryllup, »det
store Bilager«, med en række storartede festligheder, turneringer og
7 DSH 2
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komedier; en turnering var henlagt til Kongens Have, og på Rosen
borg holdtes fjerde dagen efter formælingen et middagstaffel, fra hvil
ket kongen og gæsterne først vendte tilbage til Københavns Slot om
aftenen; der var til den aften planlagt komedie på slottet; »men
efterdi de kom velbeskænkede fra Haven, er denne Aften uden videre
Festivitet ganske stille afgangen«, fortæller en samtidig. Det var ikke
eneste gang, Christian IV og hans gæster kom »velbeskænkede fra
Haven«. 5. november 1632 styrtede hans svigersøn rigshofmester
Frants Rantzau efter et gilde hos kongen i voldgraven ved Rosenborg
og druknede; kongen forsøgte forgæves at hjælpe ham ved at lægge
sig ned på voldskråningen og var selv nær faldet i vandet.
Navnlig i sine senere år synes Christian IV at have opholdt sig
meget på Rosenborg, ofte vistnok også Vibeke Kruse. Mens kongen
var i felten 1644, boede hun her, og muligvis er det grunden til, at
kongens blodplettede dragt og lommetørklæde fra slaget på Kol
berger Heide kom til Rosenborg, hvor det har været opbevaret siden
det 17. århundrede.
På Rosenborg fik Christian IV den 16. juni 1647 den sørgelige
meddelelse om tronfølgeren, den udvalgte prins’ død. I anledning af
dødsfaldet blev vægge, døre og lofter i en række af slottets værelser
strøget med sort limfarve. Inden sørgeåret var omme, døde den gamle
konge selv på Rosenborg den 28. februar 1648, og først i marts 1649
fjernedes den sorte maling igen.
Hvor meget efterfølgeren Frederik Hl har benyttet Rosenborg, er
ikke ganske klart, men adskilligt tyder på, at han også har boet her
ret ofte. Ikke så sjældent blev fremmede gesandter i hans tid tilsagt
til audiens på Rosenborg, og et par gange skete det ganske uventet
om aftenen; ved disse lejligheder må man i al fald formentlig tænke
sig, at kongen boede her. En af gesandterne fortæller, at Frederik III
førte ham om på Rosenborg og viste ham alle de sjældne og kostbare
ting, han havde samlet der; samtidig omtales et af værelserne som
raritetskabinettet. Frederik III var jo samleren blandt vore konger,
og antagelig er det i hans tid, den samling af kongelige pretiosa er
grundlagt, som stadig udgør en af grundstammerne i samlingen på
Rosenborg — rimeligvis i forbindelse med »evakueringen« af en del
kostbarheder og våben til Rosenborg fra »Sparepenge« ved Frede98
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riksborg Slot lige før de svenske troppers ankomst dertil i året 1658.
På første sal lod han et af tårnværelserne smykke med kineserier;
endnu findes hans og dronningens navnetræk i dekorationen på
værelsets dør. I det samme tårn anbragtes nu en »farende stol«,
hvori man fra dronningens kammer i stueetagen kunne »hisses op
til de andre Gemakker« — altså en art elevator, der var i funktion i
et hundrede år. I stueetagen er øjensynligt kort efter Frederik III’s
tronbestigelse sket en ombygning af de kongelige lejligheder, så at
kongen fik gemakkerne i den sydlige ende og dronningen dem mod
nord. Det rum, der tidligere havde tjent til soveværelse for Kirsten
Munk, lod Frederik III i 1660’eme helt ændre. Christian IV’s slotte
var da allerede ved at være forældede — den nye enevælde krævede
mere pompøse omgivelser. Man begyndte at planlægge et stort nyt
residensslot i overensstemmelse med tidens, barokkens, idealer. Men
de store planer blev hverken i Frederik III’s eller Christian V’s tid
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realiserede — pengemangel og andre hindringer kom i vejen. I stedet
nøjedes man med at omdanne enkelte rum på nogle af slottene i den
nye tids stil — således på Rosenborg det omtalte tidligere sove
værelse. Indkaldte kunstnere, bl.a. neapolitaneren Francisco Bruno,
skabte her et fornemt barokt repræsentationsrum, det såkaldte »mar
morerede gemak«, med pilaster-inddelte vægge udført i kunstmarmor
(med de tre nordiske rigers våben i vægfelterne) og et rigt stukloft,
hvor buttede putti svæver omkring med guirlander om felter med
regalier, danske våbenmærker og kongelige valgsprog. I oktober 1671
blev marmorgemakket taget i brug til den fornemme højtidelighed,
hvorved Christian V første gang uddelte dannebrogsordenen og den
restituerede elefantorden. Man kan måske i det hele taget tale om,
at Rosenborg fra denne tid har haft en særlig symbolsk tilknytning
til kongemagtens væsen — fra Christian V’s tid opbevaredes her rigens
regalier såvel som den kongelige salvingsstol og de tre sølvløver, som
siden Frederik III’s castrum doloris ved alle betydningsfulde lejlig
heder har stået som vogtere om den danske konge, om hans trone
eller hans kiste.
Christian V nøjedes ikke med at fuldføre udsmykningen af de nye
kongeværelser i stueetagens sydende, marmorgemakket og endesalen,
hvis brystpaneler er dekorerede i hans tid. I Frankrig havde Ludvig
XIV ladet Lebrun fremstille den berømte serie vævede fremstillinger
af hans kongegerning på den kongelige tapetfabrik »Les Gobelins«.
Som Versailles på alle andre områder var det store forbillede for
tidens europæiske hoffer, det danske medregnet, ønskede Christian V
også at efterligne Solkongen på dette punkt. 1682 indkaldte han en
flamsk væver Bernt van Eichen, der først som prøve på sin kunst
vævede et par »Gobeliner«, kopier efter en anden af Lebruns tapet
serier (Alexander den Stores historie). Efter at have afleveret disse
(der endnu findes på Rosenborg) fik han overdraget den opgave at
væve 12 store fremstillinger af hovedbegivenhederne i Christian V’s
krig mod Sverige, Den skaanske Krig, til ophængning i riddersalen
på Rosenborg. I de følgende år (til 1692) fuldførtes på tapetvæverens
værksted i København denne pragtfulde serie efter kartoner af Anton
Steenwinckel og Wilcken Ribolt, de fem med billeder fra krigen til
søs med smukke skibsfremstillinger, de øvrige syv med begivenheder
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til lands, hvor Christian V selv er afbildet som deltager på de seks.
Da tapeterne blev ophængt på deres plads i salen, ændrede denne helt
udseende. Medens den tidligere betragtet efter længdeaksen var gan
ske usymmetrisk, idet vestvæggen er gennembrudt af 11 vinduer,
østvæggen derimod kun af 5, blev den nu langt mere i overensstem
melse med barokkens arkitektoniske krav. Seks af tapeterne blev
nemlig anbragt således, at de dækkede ikke alene to vinduespiller,
men også et mellemliggende vindue; herved mistede salen ganske
vist en del af sit lys (knap en tredjedel), men til gengæld vandt den
i skønhed ved de to langvægges ensartede rolige inddeling i store
flader. Denne skønhedsvirkning fuldendtes, da Frederik IV en halv
snes år senere lod opsætte det nuværende pragtfulde loft, en flad
tøndehvælving med stukornamenter og relieffremstillinger, der som
supplement til gobelinernes billeder af faderens bedrifter også glori
ficerede sønnens regering. Riddersalen var da blevet et af de skøn-
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Rosenborg, set
fra nord.
I forgrunden
portbygningen,
der nu er
slotsforvalter
bolig (fot. S. E.
Jespersen).

neste barok-interiører i Danmark. Desværre var de vinduer, der var
dækkede af gobelinerne, så uforsvarligt afblændede, at træk og fugtig
hed allerede tidligt begyndte at ødelægge vævningernes tråde, og i
1917 blev det nødvendigt at nedtage dem til en langvarig istandsæt
telse, således at helheden foreløbig er brudt.
Christian V opholdt sig i sine senere år, da han ofte var syg, flere
gange i længere perioder på Rosenborg, især når han skulle bruge
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badekur eller en tid leve på streng diæt (navnlig mælkediæt). Uden for
graven, ud mod Østervold, lod han generalbygmester Lambrecht van
Haven opføre et hus til slotsforvalteren og en port derved foran
broen. Porten står endnu og bærer årstallet 1672, hvorimod slots
forvalterboligen i Frederik V’s tid måtte vige pladsen for den nuvæ
rende direktørbolig (opført af arkitekten Jacob Fortling). I slots
forvalterboligen indtog Christian V undertiden sine måltider, når han
kom på et kort og uforberedt besøg på Rosenborg; en lang periode
af hans regeringstid var slotsforvalteren hans tidligere livkarl Hans
Eilersen Kock, der stod meget højt i kongens gunst.
Med Hans Kock havde kongen ihvertfald én fælles interesse; den
tidligere livkarl havde opsynet med kongens rustkammer, og våben
var det eneste, der i betydelig grad synes at have været genstand for
nogen samlerlidenskab fra Christian V’s side. På Rosenborg fandtes
i hans tid en ret stor våbensamling. Sandsynligvis er det for at skaffe
plads til denne samling, at han måtte bygge de to tidligere nævnte
fløje til Christian IV’s porttårn. Andre dele af våbensamlingen fand
tes i tre af slottets tårnrum, som det fremgår af et samtidigt inven
tarium. Det nævnte inventarium, der formentlig netop er udfærdiget
af Hans Kock, indeholder ikke alene udførlige lister over alle våb
nene, men giver os også den første fortegnelse over de samlinger, der
indtil da var tilvejebragt på slottet. Allerede nu var disse samlinger
en seværdighed, som også andre end kongens egne gæster kunne få
forevist. En lærd rejsende, professor Major fra Kiel, omtaler i en
utrykt rejsebeskrivelse blandt andre interessante ting, han studerede
under et besøg i København 1693, også kongens pretiosa og øvrige
sjældenheder på Rosenborg; han fik her bl. a. forevist selve regalierne. På Rosenborg opbevaredes den gang også det ene af guld
hornene, som var fundet ved Møgeltønder i Christian IV’s tid og da
var blevet skænket til den udvalgte prins Christian. I slottets kælder
fik i Christian V’s tid endvidere gehejmearkivet sin plads; desværre
var kælderluften ikke de gamle pergamenter gunstig, og i 1720 flyt
tedes arkivet atter bort. Endnu findes for et af kælderrummene en
dobbelt jerndør med en svær lås, hvori er graveret Christian V’s
monogram. Døren er sandsynligvis netop anbragt her for at sikre det
gehejme arkiv. For hvælvingen under det store tårn findes en lig-
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nende jerndør med kunstfærdig lås, mærket med årstallet 1681 ; her
havde Christian V sit skatkammer, hvori der ved hans død lå et
anseligt beløb i møntet guld.
I Christian V’s tid var det en række år sædvane, at dronningens
fødselsdag fejredes på Rosenborg ved et stort taffel på salen; til
andre tider festedes også i »Lysthuset med de fire Knapper«, som
Christian V lod opføre i havens udkant — nu midterpavillonen i
livgardens kaserne. Frederik IV fortsatte med at anvende Rosenborg
som festlokale — flere gange fejredes således hans fødselsdag ved
fester i haven og et af lysthusene med efterfølgende taffel og bal på
salen. Den var da pragtfuldt smykket med kunstfærdige attrapper og
transparenter. Den allerprægtigste udsmykning her var dog den, kon
gen lod foretage ved opsætningen af det føromtalte tøndehvælvede
stukloft. Arbejdet påbegyndtes i 1705, og først fire år efter kunne det
afsluttes ved anbringelsen af Heinrich Krocks fire malerier af kronregalierne i de store stukrammer i loftets midte. Stukkaturerne blev
udført under ledelse af billedhuggeren Fr. Ehbisch; blandt hans
medarbejdere var både italienere som Carlo Maria Pozzi og Antonio
Auzoni og tyske kunstnere som Leonhard Schwabe og Frantz Biener.
De to sidstnævnte modellerede de fire relieffer med fremstillinger af
regerings-handlinger og vigtige nyindretninger i Frederik IV’s første
regeringsår: »Vorned-Tvangs Afskaffelse«, »Landmilitsens Opret
telse«, »Den altid færdige Sø-Rustning« og »Dragonernes Oprettelse«.
Midt på loftet udførtes et stort rigsvåben, og iøvrigt dækkedes fla
derne med allegoriske figurer, blomster-, løv- og kartoucheværk og
over dørene kongekåber med Frederik IV’s monogram; over gavl
væggenes gesims anbragtes allegoriske fremstillinger af de fire kendte
verdensdele og over indgangsdøren et reliefportræt af Frederik IV
i en smuk indramning af bånd-akantus, skåret i træ af Fr. Ehbisch.
Lige overfor, over døren til regaliekabinettet, sad allerede i forvejen
en portrætmedaillon med Christian V’s billede, udført i marmor af
Abraham César Lamoureux og erhvervet efter hans død.
Samtidig med denne forskønnelse af salen iværksatte Frederik IV
en modernisering af store dele af slottets indre. I stueetagen indret
tedes mellemgangen inden for det store tårn mellem kongens og dron
ningens lejligheder til kongeparrets fælles soveværelse. Væggene be-
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klædtes med det endnu eksisterende rød- og hvidstribede silketapet,
og midt i værelset opstilledes på en klædesbetrukken forhøjning den
kongelige himmelseng med betræk og omhæng af blåt silkedamask
med hvide silke-taftes falbelader og guldtakker og med kongeparrets
broderede navnetræk på hovedgærdet. Selv om det danske hof ikke
kendte »Lever’en« i den franske form, hvor Ludvig XIV ved sit mor
gentoilette og sin påklædning assisteredes af rigets dignitarer i over
værelse af det fornemste selskab, var der dog foran den kongelige
seng på Rosenborg ligesom foran Ludvig XIV’s i Versailles et for
gyldt gelænder, der skilte sengens omgivelser fra det øvrige værelse.
Desværre er såvel seng som gelænder forlængst forsvundet.
I det store tårns nederste rum fjernedes badeindretningerne og væg105
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genes tinbeklædning, og i stedet indrettedes rummet til en havestue
med udgang til det fri. Også her fik væggene stribet silketapet, der
langs gesimsen foroven kantes af en tæt række klunker. Over gesim
sen hævedes loftet af en svær hulkehlet, rigt stukkeret ramme om
kring et i 1706 malet »Bacchanal« af B. le Coffre. Hele denne ud
smykning af værelset er bevaret tillige med et malet brystpanel, der
imiterer de på den tid så almindelige indlægninger i brogede træsorter
og ben, og et for en væsentlig del fornyet gulv af lys eg med indlagte
båndslyng i nøddetræ og sort eg. Karakteristisk for Frederik IV’s
modernisering er netop, at gulvet var af træ ; i en række af slottets
værelser fjernedes de gamle marmorgulve og erstattedes af trægulve,
der selvfølgelig gjorde rummene lunere at bebo. Det prægtigste af
disse nye gulve ligger i Store Tårn i etagen over havestuen, hvor
kongen lod indrette et spejlkabinet, hvis vægge og loft foruden gul
vets midterparti er beklædt med spejle. Resten af gulvet er af en
mørk træsort med indlægninger i forskellige lysere træsorter og
grøntfarvet ben. I den nordlige endesal i samme etage ligger endnu
fra samme tid et gulv af brede pommerske fyrreplanker.
Det var i det hele taget førstesalen, der undergik de største æn
dringer. For at vinde mere plads til beboelse lod kongen de to store
gamle sale, den røde og den »bunte« sal opdele hver i et nogenlunde
rummeligt gemak i gavlen og to små værelser mod vest samt en kort
gang i østsiden, der dannede forbindelsen fra forværelset i etagens
midte til gemakket i gavlen og tårnværelset i det hosliggende lille
tårn. Af de to lejligheder, der på denne måde opstod, fik foreløbig
kongens søster Sophie Hedevig den ene, den nordlige. I tårnværelset,
som Frederik III havde ladet smykke med kineserier, havde prin
sessen sit private gemak; kineserierne blev fornyet af den kongelige
»Laxerer« Christian van Bracht. De helt reliefagtige, af tykke laklag
påsatte kinesiske fantasidyr i panelfelterne fik øjne, klør etc. af tur
kiser, koraller og perlemor. G avl værelset betegnes som »Prinsessens
Forgemak«; her beklædtes væggene med Audenarde-tapeter, vævede
fremstillinger af landskaber med ovidiske metamorfose-scener som
staffage, der endnu smykker rummet. Samtidig fik det også sit nu
værende loft, en del af det føromtalte brudeloft fra den oprindelige
»røde sal«. Over kaminen hang da som nu det store maleri fra 1697
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af prinsessens kongelige fader, Christian V, visende ham præsiderende
i Højesteret.
I 1706 havde Frederik IV første gang taget ophold for nogen tid
på Rosenborg, i hvilken anledning gehejmearkivaren Frederik Rostgaard fra sin kælder under slottet brød ud i et højstemt kvad til
majestætens pris:
Bryyd frem du gyldne Sool, du firmamentets glæde;
Du maa i ald din pragt i dag dig lade klæde,
Og i særdeelished paa Rosenborrigs tag
Udskyde aldt dit Lyys og paa hver dør og fag.
I dag, det er en dag, som billigen maa tegnis
Med gylden pen og skrift blant dem som skulde regnis
I tide-bogen op: thi Rosenborrig faar
Ej større ære-dag i dette hundred aar.
Den Store Friderich i dag sig lood behage
Paa dette skiønne Slot sit blivested at tage;
Ja Danmarks Dagmar selv, og Kongens Broder med,
Samt Dydernis Princess kom og til dette sted.

Da var de omtalte ombygningsarbejder endnu ikke fuldendte; en
del af dem står muligvis først i forbindelse med, at kongefamilien i
1720’erne i længere perioder måtte benytte Rosenborg til beboelse
under ombygningen af Københavns Slot. En særlig anledning var der
til nyindretningen af det nordøstlige tårnværelse ved siden af ridder
salen. I 1709 havde Frederik IV foretaget sin berømte store rejse til
Italien. Af senatet i Venezia fik han da skænket en stor samling
venetianske glas, og efter at disse var nået herhjem til Danmark, lod
kongen det omtalte rum indrette til deres opstilling. Under ledelse af
brandmajor Gotfred Fuchs anbragtes i 1714 på væggene her pyra
mider med glashylder kantede af forgyldte blyborter og bårne af
forgyldte karyatider og svævende genier, og yderligere smykkede med
hængende frugter og blade af venetiansk glas. Væggene beklædtes
med grønt silkedamask, og på denne baggrund opstilledes derefter
den rige samling af glas, gule, røde og blå, klare eller mælkehvide,
nogle graverede, andre dekorerede med mønstre af hvide tråde i det
klare glas — en broget skønhedsvirkning, der yderligere forstærkedes
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Et hjørne af glasværelset med den i 1714 skabte opstilling, især af venetianske
glas. På de øverste hylder til venstre sølvmonterede flasker af Kunchels rubinglas
(fot. S. Bengtsson).

ved tilføjelsen af en del gyldenrøde Kunchel-glas. Denne barokke
opstilling, der er bevaret den dag i dag og stadig virker festligt, om
end det enkelte glas’ skønhed har måttet træde i baggrunden for
samlingens helhedsvirkning, var Frederik IV’s vigtigste bidrag til de
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samlinger, som hans forgængere havde grundlagt på Rosenborg.
Forøvrigt satte hans Italiens-rejse sig også andre endnu bevarede
spor på Rosenborg; fremhæves kan den række afstøbninger af så
kaldte romerske kejserbuster, som han hjemførte fra Rom og lod
opsætte på konsoller på slottets vestfacade; de har virket kraftigere
på baggrund af facademuren dengang end nu, idet hele slottet i 1706
var blevet strøget ensfarvet med en grå oliefarve, der først fjernedes
igen hen i det følgende århundrede.
Efter Frederik IV’s tid træder Rosenborg i baggrunden som konge
ligt slot. Med Frederiksberg havde hoffet fået et andet og større
lystslot i hovedstadens umiddelbare nærhed, og samtidig blev kravene
til plads endnu større med det under Christian VI stærkt udvidede
hof. Rosenborg gæstedes derfor efterhånden kun ved lejlighedsvise
fester herude i haven ; blot i en periode i begyndelsen af Christian
VII’s regering holdtes hyppigere taffel og bal på Rosenborg eller i
et af havens lysthuse. Men kun sjældent overnattede kongen her.
Som følge heraf undgik man fra nu af større ændringer i slottets
indretning, medens der hidtil i hver konges tid var sket moderniserin
ger af enkelte værelser eller hele suiter under hensyn til hoffets
skiftende behov.
Til gengæld kunne slottet nu gøres mere almindelig tilgængeligt
for publikum. En svensker, der 1768 besøgte Rosenborg, nævner, at
han måtte betale 2 rigsdaler »for at se denna herligheten«, og i tidens
memoirelitteratur omtales oftere besøg i de kongelige samlinger her.
I 1775 udgav Adresseavisens udgiver agent Holck i trykken et næsten
100 år gammelt inventarium over Rosenborg som vejledning for be
søgende. Det kom snart i nyt oplag, men dets praktiske værdi må
dog have været ret ringe. Først et halvt århundrede senere udgaves
en egentlig vejledning for besøgende på slottet. I en instruks for
slotsforvalterens fuldmægtig fra 1799 nævnes første gang fuldmæg
tigens pligter ved fremvisning af slottet for fremmede. Som seværdig
hed fik Rosenborg yderligere en attraktion ved, at den kongelige
mønt- og medaillesamling i 1781 fik overladt nogle værelser på første
sal i slottets sydlige ende, som dermed helt unddroges hoffets brug.
Rummene indrettedes til det nye formål under ledelse af Johannes
Wiedevelt og fik dermed et fra slottets øvrige værelser helt forskelligt
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Plan over Kongens Have ved Rosenborg 1649. De to hovedgange i haven, der
er tegnet lodret på planen her til højre for slottet, er de endnu bevarede (Kavalér
gangen og Damegangen). For enden (foroven) af Kavalergangen ses et lysthus,
den nuværende Herkulespavillon. Efter Bering Liisberg: Rosenborg.

klassicistisk præg, som de delvis har bevaret den dag i dag, efter at
møntsamlingen forlængst er flyttet fra Rosenborg.
Mulighederne for at rumme blot et lille hof på Rosenborg blev
derved yderligere svækket. I de samme år blev også de ydre bekvem
meligheder beskårne, idet en del af haven 1785 blev omdannet til
eksercerplads samtidig med, at Laurierhuset langs Østervold blev
forandret til kaserne for livgarden; i de samme år begyndtes opfyld
ningen af en del af slottets voldgrave. En »Domestikbygning«, der
var opført 1732 i forlængelse af Laurierhuset nærmest ved Rosen
borgs port, blev også afgivet til militæret. 1791 blev dernæst »Rosen«,
det gamle forgemak i førstesalens midte, indrettet til lokale for
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klasselotteriets trækning, og efter Christiansborgs brand i 1794 blev
riddersalen udstyret med tronhimmel, skranke og bænkerader til
brug ved det årlige højtidelige åbningsmøde i Højesteret. Faktisk
var Rosenborg dermed gået helt ud af rækken af kongelige slotte
— og i 1801 tjente det sidste gang som bolig for Danmarks konge.
Den 30. marts flyttede Christian VII og en del af kongefamilien fra
Amalienborg til Rosenborg ved budskabet om den engelske flådes
ankomst til Sundet — og i nogle få dage var da Rosenborg endnu
en gang residens. Skærtorsdag den 2. april måtte den berammede
»Gemaksprædiken« på slottet aflyses på grund af kanontordenen fra
Rheden; den følgende dag holdtes på Rosenborg statsråd angående
våbenstilstanden. Derefter flyttede kongen for bestandig herfra.
Straks efter Frederik VI’s tronbestigelse blev der gjort forsøg på
at genoptage en tradition fra Christian V’s tid: I årene 1809 - 13 af
holdtes hvert år en stor ordensfest på Rosenborg, dog nu i riddersalen
i stedet for som halvandet hundrede år før i marmorværelset; men
efter disse 5 fester ophørte også denne benyttelse af slottet.
Det er tidligere nævnt, at slottet i løbet af det 18. århundrede var
blevet mere og mere almindelig besøgt af fremmede rejsende. Det
skyldtes naturligvis især de betydelige samlinger, der i tidens løb her
var tilvejebragt. Tidligt er de blevet opfattet som særlige mindesam
linger for de danske konger. Først udtrykkes det for de gamle konge
dragters vedkommende af Frederik IV, da han i 1705 på en ansøg
ning fra enken efter slotsforvalteren Hans Kock om udlevering af
nogle dragter, som Christian V skulle have lovet hende, resolverede,
at han havde taget dem i øjesyn, og at de vel ikke var af nogen
værdi, men at han dog på grund af deres betydning som antikviteter
og minder om kongens salige forfædre, der havde båret dem, nærede
betænkelighed ved at bortgive dem. I Frederik V’s tid ses det at have
været en fast tradition, at der efter en konges død blev sendt bl. a.
nogle af hans dragter til minde om ham til Rosenborg; Charlotte
Dorothea Biehl fortæller, at da Frederik V døde, var hans garderobe
i så mager tilstand, at man »for at faa en Klædning at lægge paa
Rosenborg maatte tage hans Brudgoms Klædning med Lovise«. Lig
nende tradition ser ud til at have været gældende også for en del af
kongernes pretiosa o. 1.
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I de første årtier af det 19. århundrede arbejdedes der under ledelse
af overhofmarskal A. W. Hauch på at skabe videnskabeligt ordnede
museer af de forskellige kongelige samlinger, hvis sammensætning
hidtil havde haft et meget tilfældigt præg, opbyggede som de var mere
ud fra hensyn til tingenes kuriositet end ud fra videnskabelige inter
esser. Også Rosenborg droges med ind i overvejelserne, og efter at
der 1824 var blevet flyttet en del genstande med særlig tilknytning
til kongefamilien fra kunstkammeret til Rosenborg mod afgivelse
herfra af et mindre antal genstande uden denne direkte tilknytning,
nedsattes ved kongelig resolution af 4. maj 1833 en kommission »til
en chronologisk Ordning og Opstilling af de Kunstsager m.m., som
opbevaredes paa Rosenborg Slot«. Kommissionens medlemmer blev
dansk museumsvæsens grand old man, Christian Jürgensen Thomsen,
samt Rosenborgs slotsforvalter, oberstløjtnant C. H. Sommer og den
tidligere kunstkammerforvalter J. C. Spengler — under direktion af
overhofmarskallen selv. For ordningsarbejdet fik nok Thomsen den
største betydning, men en god støtte havde han i Sommer, der selv
var en ivrig samler. Arbejdet stod på de følgende år ; der anskaffedes
skabe til udstilling af de mange hengemte ting, og den kronologiske
ordning, der i den kongelige resolution var opstillet som princip (et
princip, der her første gang optræder i museumshistorien), gennem
førtes på en måde, der i betragtning af forholdene må kaldes beun
dringsværdig. I 1839 kunne kommissionen aflevere et inventarium
over »Den chronologiske Samling« i dens nye tilstand. Medens de
ældre inventarier opregner tingene værelse for værelse, hvor de nu
én gang tilfældigt var anbragt, er dette nye inventar inddelt efter
konger, således at der under hver konge anføres de genstande, der
knyttede sig til hans tid og var udstillede i hans rum. Christian IV’s
ting var ligesom den dag i dag samlede i de tre værelser i stueetagen,
der havde været hans egne private rum. For de følgende kongers
vedkommende er forholdene senere i væsentlig grad ændrede. I
1830’erne kunne samlingen nemlig på første sal kun disponere over
ganske få af værelserne, da møntsamlingen stadig havde til huse her,
og desuden det kongelige sølvkammer havde flere rum i brug. Der
imod ophørte klasselotteriets benyttelse af »Rosen« fra 1833.
Fuld rådighed over hele slottet fik Den chronologiske Samling
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først en menneskealder senere. Da var oberstløjtnant Sommer død
1851, og samlingens ledelse havde fået nye former. Da der i tiden
efter enevældens afskaffelse 1849 skulle træffes bestemmelse om
grænserne mellem kongens private ejendele og civillistens og statens
områder, blev det ved kgl. resolution af 14. juni 1854 fastsat, at
Rosenborg-Samlingen skulle betragtes »som det kongelige Huses uafhændelige Ejendom, arvelig fra Konge til Konge«, men dog til en
vis grad under statens kontrol; i den bestyrelse, hvorunder samlingen
henlagdes, skulle nemlig et medlem af ministeriet (i vore dage er det
ministeren for kulturelle anliggender) have plads ved siden af en
repræsentant for kongen, i begyndelsen en høj embedsmand, senere
et medlem af kongehuset, (gennem mange år prins Hans, derefter
prins Valdemar og nu siden 1939 arveprins Knud). 1858 fik samlin
gen sit nuværende officielle navn »De danske Kongers kronologiske
Samling paa Rosenborg« ; allerede forinden havde kong Frederik VII
under 16. december 1857 bestemt, at J. J. A. Worsaae skulle overtage
ledelsen af samlingen.
Worsaae, hvis fortjenester af dansk arkæologi og museumsvæsen
vil være vel kendte, tog med stor energi fat på en forbedring af
forholdene på Rosenborg, der naturligvis ikke var blevet bedre ved,
at samlingen og slottet havde været uden egentlig ledelse siden oberst
løjtnant Sommers død 1851. En række stakitter, plankeværker og
småskure af mere eller mindre delikat art i slottets omgivelser fjer
nedes, og desuden blev den gamle køkkenbygning, der lå på den
østlige bastion, nedrevet, idet Worsaae anså den for en skæmmende
18. århundredes tilvækst til slottets bygninger ; i virkeligheden har det,
som før antydet, drejet sig om et betydelig ældre bygningsværk, der
ganske vist i Frederik V’s tid var forsynet med et mansard-tag. Men
Worsaae ville med hård hånd have slottet fritlagt — til den ende
forsvandt også rester af de gamle volde på slottets østside. Selve
slotsbygningen blev underkastet en restaurering, der i mange hen
seender var hårdt tiltrængt, og som varede adskillige år efter Worsaaes død. Overmalingen, der ikke længere var grå, men rød med
malede fuger, blev nu endelig fjernet; forvitrede sandsten blev for
nyede, og et nyt kobbertag blev lagt i stedet for det gamle, der var
dårligt og utæt. Sandstensfrontonerne over vinduerne blev fornyede;
8 DSH 2
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Detalje af slottets nordgavl med de to karnapper (fot. S. E. Jespersen).

arkitekten F. Meldahl, der ledede den senere del af restaurerings
arbejdet, bærer bl. a. ansvaret for, at en del af disse frontoner i stedet
for de gamle reliefhoveder, der for en stor del var ukendelige på
grund af forvitring, fik nye, der ikke alle stemte overens med slottets
stil. Også stenskulpturerne på gavle, tårne og på portbygningen for
nyede Meldahl på en uheldig måde, idet han lod rekonstruktioner
af de gamle stærkt medtagne statuer udføre i zink, hvad der ganske
vist var billigt, men visselig ikke smukt. Fem statuer på portbygnin-
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gen er derfor da også senere (1948 - 53) erstattede med nye og bedre
kopier af de oprindelige, nu udførte i kalksten ligesom disse.
I slottets indre gennemførtes under Worsaaes ledelse en gennem
gribende restaurering af værelserne. I stueetagen blev de i Frederik
IV’s tid anbragte bræddegulve påny erstattede af marmorgulve,
medens der på første sal delvis blev lagt parketgulv. Et indlagt gulv
blev flyttet hertil fra Prinsens Palæ, andre fra Frederiksberg Slot,
da dette slot sidst i 1860’erne blev indrettet til officersskole. Ved
samme lejlighed overflyttedes herfra til Rosenborg en del loftsma
lerier og gobeliner, der ligeledes blev benyttet til udsmykning på
første sal. Her lykkedes det nemlig i 1867 at få også de sidste værelser
til rådighed for samlingen ved møntkabinettets overflytning til Prin
sens Palæ; allerede forinden havde Det kgl. Sølvkammer opgivet be
nyttelsen af de pakkamre, det havde haft på denne etage. Hele
etagen kunne derefter indrettes til lokaler for samlingerne fra det
18. og de første to tredjedele af det 19. århundrede. Medens stue
etagen havde været som skabt for indretningen af værelser for kon
gerne Christian IV, Frederik III og Christian V, idet rummene her
helt eller delvis var bevaret urørte fra disse kongers tid, var det i
mindre grad tilfældet med første sal. Kun fra Frederik IV’s tid
eksisterede der her interiører i det nordlige gavlværelse, der endnu
stod som det var indrettet til prinsesse Sophie Hedevig, og det derved
liggende kinesisk lakerede tårngemak. For samlingerne fra de føl
gende kongers tid måtte interiørerne skabes fra nyt i de for en stor
del ganske nøgne rum. Over for den indretning af værelserne, som
Worsaae her skabte, har hans efterfølgere derfor stået friere, og her
er da også senere hen sket en række større ændringer, navnlig som
følge af, at der efter Christian IX’s død indrettedes et mindeværelse
for denne konge. — På anden sal skabte Worsaae som pendant til det
gamle glaskabinet fra 1714 i det nordre tårn et porcelænskammer i
det tilsvarende søndre tårn; her anbragtes bl. a. en del af det be
rømte Flora Danica-stel foruden andet porcelæn fra kongehusets
samlinger. I tårngemakket i Store Tårn, hvor regalierne fra det 17.
århundrede havde haft deres plads i skjulte murskabe, lod Worsaae
lave en nyopstilling, der tillod en fremvisning af regalierne for
mindre kredse af publikum.

8*
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Også for samlingens forøgelse med genstande og billeder sørgede
Worsaae, såvel ved køb som ved afleveringer fra andre kongelige
slotte. Den største forøgelse tilvejebragtes, da det i 1859 efter Frederiksborgs brand bestemtes, at en stor del af det reddede inventar skulle
overføres til Rosenborg. Herved fik samlingen bl. a. en lang række
portrætter, der imidlertid kun for en mindre dels vedkommende var
kongelige og derfor egentlig ikke hørte hjemme inden for samlingens
rammer. Selv om der blandt disse portrætter af fremstående danske
historiske personer var adskillige overordentlig værdifulde, må det
derfor anses for en rimelig ordning, at nogle af dem allerede i Worsaaes tid og resten under hans efterfølgere påny blev flyttet til Fre
deriksborg, idet de blev overladt til det i det genopbyggede slot på
brygger Jacobsens initiativ indrettede nationalhistoriske museum, hvor
de naturligt hørte hjemme.
Worsaae døde i 1885 og efterfulgtes som direktør for RosenborgSamlingen af numismatikeren og arkæologen Chr. Herbst. I hans
tid foretoges under indtryk af Christiansborgs brand (1884) en række
sikkerhedsforanstaltninger mod brandfare ved anbringelse af bl. a.
branddøre og skodder af jern for en del vinduer, jerntrapper i de to
mindre tårne og et anlæg til overrisling af spir og slotstag. For den
turbine, der skulle presse vandet op i spirene, byggedes et hæsligt lille
hus nordøst for slottet i en art falsk Rosenborg-stil.
Herbst efterfulgtes 1898 som direktør af W. Mollerup, der i for
vejen var direktør for Nationalmuseets 2. afdeling. Da han i 1910
efter et par uheldige affærer inden for slottets administration blev
afskediget, forlod man det i 1857 indførte princip med en fagkyndig
chef for samlingen, idet kong Frederik VIII udnævnte sin overhof
marskal greve Frands Brockenhuus-Schack til direktør. Han efter
fulgtes ved sin død 1948 af tidligere hofmarskal greve Christoffer
Trampe, og da han døde 1957, udnævntes daværende kabinetssekre
tær kammerherre G. Bardenfleth til hans efterfølger.
For bevaringen af både bygning og samling, der i tidens løb havde
lidt meget af fugtighed, var det vigtigt, at der 1913-14 installeredes
centralvarme på slottet. 1917 nedtoges Christian V’s før omtalte
gobeliner fra riddersalen til istandsættelse på et i den anledning
oprettet tekstilrestaureringsværksted på slottet. Gobelinernes restau-
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Rosenborg 1832, set fra Kongens Have. I forgrunden den 1859 nedrevne køk
kenbygning; bag slottet ses et par af møllerne pa Østervold. Samtidigt stik af
S. H. Petersen (Kgl. Bibliotek).

rering er endnu ikke afsluttet, men desværre er størsteparten af de
færdigbehandlede fra 1927 blevet deponeret på Christiansborg i ste
det for atter at blive ophængt på deres oprindelige plads i Rosen
borgs riddersal, hvis helstøbte barokpræg vil være ødelagt, indtil
gobelinerne vender tilbage. 1922 lykkedes det at få regalierne og
kronjuvelerne, der hidtil havde ligget i et vanskelig tilgængeligt rum,
udstillet i en montre i stueetagen. For montren blev der truffet sær
lige sikkerhedsforanstaltninger, idet den ved en særlig konstrueret
elevator automatisk bringes til at forsvinde i en boks i kælderen i
tilfælde af tyveriforsøg. Af hensyn til Rosenborg-Samlingens kost
barheder er der i det hele taget indrettet omfattende sikringsanlæg.
1929 - 30 blev der på slottets område bygget et par mindre funk117
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tionærboliger, der diskret glider ind i husrækken ud mod Østervoldgade, og 1944 opførtes i skellet til Kongens Have ved siden af tur
binebygningen fra 1880’erne og i skjul bag store træer et hus bl. a. til
atelier for samlingen. 1961 blev en del af en tidligere gartnerbolig
i Kongens Have lige op ad slotsområdet taget i brug som værksted
for samlingen.
Selve slottet led 1943 og 1945 lettere beskadigelser ved skyderier
i forbindelse med tyske troppers besættelse af livgardens kaserne. I
1963 er begyndt en restaurering af slottets spir og tagværker, og der
arbejdes med planer om udvidelser af de rige samlingers alt for
snævre udstillingsplads.
Søger man som afslutning på en fremstilling af Rosenborgs historie
at give en smule indtryk af den samling, om hvilken slottet og dets
rum nu danner rammen, gør man det måske bedst ved at erindre sig,
af hvilke elementer den er dannet. En hovedstamme er her det gamle
slotsmobiliar. Da slottet ikke har været benyttet til beboelse i videre
omfang siden Frederik IV’s dage, og rumudstyret derfor ikke har
været væsentlig fornyet eller moderniseret siden da, rummer slottet
især fra barokken (Frederik IH’s til Frederik IV’s tid) en samling
møbler, der er enestående her i landet; adskillige af disse møbler
findes allerede optaget i de ældste bevarede fortegnelser over slottets
inventar fra 1696. Fra Christian IV’s tid er færre ting bevarede (frem
hæves kan her »Rosenvandsfontænen«, en sølvfontæne på ibenholts
sokkel og ibenholtsbord), men de er supplerede med flere genstande,
der senere er tilkommet fra andre slotte ; i denne forbindelse kunne
man nævne en af de ting, der altid interesserer de besøgende på
Rosenborg stærkt, Christian IV’s store astronomiske kunstur fra 1594,
der først i 1830’erne kom til samlingen her. I tiden efter Frederik
IV’s død kom der kun undtagelsesvis værdifuldere nye møbler til
Rosenborg. Et stort chatolskab med indlægninger og træskårne
figurer på toppen, der 1732 udførtes af hofsnedkeren Dietrich
Schåffer og anbragtes på Rosenborg, var vel egentlig bestemt til det
nye Christiansborg Slot; skabet er et pragtfuldt stykke barok af en
sydtysk type, men var håbløst gammeldags, inden den egentlige møb
lering af Christiansborg en halv snes år senere tog sin begyndelse
i rokokoens tegn. Efter Christiansborgs brand 1794 kom en del red-
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dede ting, deriblandt også møbler, til Rosenborg og forblev her.
Hvad der iøvrigt findes i samlingen af mobiliar, er samlet fra andre
kongelige slotte, efter at Rosenborg helt var gjort til museum. Selv
om der heriblandt er f. eks. gode og interessante rokokomøbler, kan
samlingen for ingen af de senere perioder opvise en så enestående
repræsentation for den fine møbelkunst som for barokken.
Noget lignende gælder til dels en anden af samlingens gamle be
standdele, de ting, der kunne sammenfattes under betegnelsen pre
tiosa, f. eks. smykker, kostbart og kunstfærdigt nips, drikkekar, spiseredskaber og alskens brugsgenstande af guld, sølv eller forskellige
sjældne materialer, ofte besat med ædle stene. Det er måske den
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gruppe, der mest bidrager til at give Rosenborg-Samlingen dens sær
præg. Fra det 17. århundredes slutning havde en stor part af disse
ting deres plads i »det grønne kabinet«, et lille rum på anden sal i
Store Tårn ved siden af regaliekammeret; her findes endnu et par
faste skabe, hvori genstandene var anbragte. Muligvis var det som
nævnt en af de samlinger, som Frederik III grundlagde på Rosen
borg. Enkelte ting gik tilbage til det 16. århundrede som Frederik II’s
sølvindlagte jagtkniv og samme konges drikkeglas, der rummer 3 liter,
og i hvis side kongen tilligemed flere gæster har indridset navne og
valgsprog. Yderligere var her adskillige ting fra Christian IV’s tid ;
blandt de endnu bevarede ting kan nævnes flere skåle og pokaler af
agat, onyx eller lapis lazuli i guldmontering med emaille og ædle
stene, eller den lille emaillerede guldfigur af St. Jørgen og Dragen
besat med diamanter. Fra det 17. århundrede stammede også en
række kander, skåle, æsker o. s. v. og billedlige fremstillinger, skåret
bl.a. i elfenben eller bjergkrystal, og en del udskårne smykkestene.
De kostbareste pretiosa og deriblandt de bedste af de egentlige smyk
ker fandtes dog i selve regaliekammeret, hvis indhold først under
Worsaaes direktørperiode helt indlemmedes i samlingen. Her lå
Frederik II’s elefantorden med guldkæde, de rige hosebåndsordens
insignier, der har været båret af Frederik II, Christian IV og Chri
stian V, samt nogle guldarmbånd fra Christian IV’s tid i henrivende
gennembrudt arbejde; fremdeles f. eks. Christian IV’s guldbæger fra
1644 og flere andre bægre samt spisebestik af guld. Regaliekabinettets
indhold øgedes yderligere i det 18. århundrede, og navnlig efter
dronning Sophie Magdalenes død.
Fra denne dronnings bo kom til regaliekammeret især den store
samling juveler bestående i smykker af diamanter, smaragder, rubi
ner og perler, som stadig holdes for sig sammen med de egentlige
regalier. Disse er Rosenborg-Samlingens ædleste klenodier ; det ældste
af dem er Christian III’s rigssværd fra midten af det 16. århundrede,
men det prægtigste guldsmedearbejde er Christian IV’s vidunderlige
krone fra 1596. Dens afløser, enevældens krone, står ikke mål med
den i detaillernes rigdom og skønhed, men har en smuk form og er
besat med diamanter i antal mellem 1000 og 2000 foruden et par over
ordentlig store safirer. Sammen med den må nævnes de enevældige
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kongers scepter, æble og kroningskårde, alt fra enevældens første
årti, og endvidere Frederik III’s gyldne kroningspokal og de guldkar,
der siden 1671 har været benyttet til alle danske kongebørns dåb,
samt dronningens krone, der er udført til dronning Sophie Magdalene.
Foruden regallerne opbevaredes fra det 17. århundrede på Rosen
borg også kongens kroningsstol (dronningens er først fra 1731) og de
velkendte tre sølvløver, der som regalierne anvendtes ved kongens
salving. Men også kroningsdragter og -kåber anbragtes her, og de
indgår nu i den lange række af kongedragter, der opbevares på
Rosenborg. Denne dragtsamling, der som før berørt, er grundlagt
allerede i det 17. århundrede, er en af Europas betydeligste. For så
vidt angår bestanden af dragter fra det 17. århundrede, kan kun det
kongelige Livrustkammer i Stockholm opvise noget tilsvarende.
I det 17. århundrede fandtes endelig på Rosenborg også en del
portrætter af kongefamiliens medlemmer, dels malerier, som navnlig
hang i »den bunte sal« på første sal, dels miniaturer, der gemtes
sammen med andre pretiosa i det førnævnte »grønne kabinet«. Ved
samlingens kronologiske ordning er disse og senere tilkomne billeder
ganske naturligt på en vis måde blevet et hovedmoment i bestræbel
sen for at anskueliggøre de forskellige perioder i fortiden. Tingene
grupperer sig naturligt om billederne af de personer, der har ejet dem
eller færdedes iblandt dem. Miniaturesamlingen, der i de forløbne år
hundreder er blevet beriget ved gentagne forøgelser (sidst med den
store samling, der havde tilhørt kong Christian IX’s broder prins
Hans og af denne testamenteredes til Rosenborg), er en af Danmarks
to største og rummer fine repræsentanter for det 17. århundredes
miniaturekunst ikke alene i Danmark, men også i udlandet (englæn
deren Alexander Cooper, franskmanden Jean Petitot); fra det 18.
århundrede kan især fremhæves nogle af Cornelius Høyers yndigste
portrætminiaturer. Derimod er rækken af egentlige portrætmalerier
af danske konger og deres slægt — de portrætter, der bedst formår
at accentuere udviklingen fra periode til periode i vor historie —
kvalitetsmæssig ikke helt på højde med Rosenborg-Samlingens øvrige
bestand. Hvad der fandtes ved slutningen af det 17. århundrede var
et ret tilfældigt udvalg, og i det 18. århundrede kom ikke mange til.
Kommissionen, der i 1830’erne ordnede Rosenborg-Samlingen, greb
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Flora Danica-terrin på Rosenborg, et smukt eksempel på stellets formgivning
og dekoration (Rosenborg-Samlingen).

til den udvej ligefrem at avertere efter portrætter til supplering af de
forhåndenværende. Senere tilvejebragtes en del fra andre kongelige
slotte og da især fra Frederiksborg efter branden 1859. De mulig
heder, den sidste menneskealder har budt for erhvervelse af kongelige
portrætter, har imidlertid kunnet udnyttes af andre museer, så at
Rosenborg ikke længere ejer landets hovedsamling af malerier af den
danske kongeslægt. Her findes dog en udmærket række billeder fra
Wuchters’ hånd og enkelte af van Mander; fra det 18. århundrede
har Rosenborg bl.a. Pilo-billederne af Frederik V og dronning
Louise og adskillige gode Jens Juel-portrætter, og endelig hænger i
Frederik VI’s værelse et hovedstykke som Eckersbergs store billede
af kongefamilien fra 1821.
Udover de nu nævnte hovedgrupper af genstande i samlingerne kan
nævnes den allerede forudberørte glassamling, hvis hovedbestanddel
er de venetianske glas, der opstilledes 1714, men senere er suppleret
bl.a. med meget fine eksemplarer af norsk glas; fremdeles porce
lænssamlingen, hvori Flora Danica-porcelænet er midtpunktet ; en
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samling af persiske stoffer og tæpper, hvoraf det vigtigste er det
gyldne kroningstæppe fra det 17. århundrede; en række kongelige
våben, der er kommet til i det 19. århundrede fra det gamle konge
lige »partikulære Rustkammer«, samt endelig de store mængder af
rav- og elfenbensgenstande, hvoraf størstedelen kom til Rosenborg
fra Kunstkammeret i 1824 — ved samme lejlighed som Rosenborg
også berigedes med bl. a. et så betydningsfuldt enkeltstykke som det
berømte oldenborgske horn fra Christian I’s tid.
Af alle de nævnte grupper og enkeltgenstande og af flere til, der
ikke har kunnet omtales i denne oversigt, består i dag »De danske
Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg«. Det er en samling
af meget betydelig kvalitet — selv målt med internationale mål. Selv
følgelig overgås den på det ene og det andet punkt af museer i de
store lande. Men i én henseende er Rosenborg-Samlingen i al fald
sikkert noget enestående; måske er det noget specielt dansk, når vi
finder, at den slotsbygning, der huser samlingen, er forlenet med en
særlig poesi, at den er selve kongeslottet i Andersens eventyr; men
dets indre, de gamle kongelige værelser fra Christian IV’s skrivestue
med de mørke egepaneler til Frederik IV’s festsal med det pragtfulde
lysende loft, danner i hvert fald om samlingen en ramme af en ynde
og intimitet, som man vanskeligt finder mage til i noget andet
museum i Europa.

GUDMUND BO ES EN

BYGNINGER

1606-07 »Lysthus«
1608-09 Udvidelse og skalmuring
1613-14 Lysthuset forlænges
1615-17 Riddersalstokværket tilføjes,
3 tårne opføres
1633 - 34 Trappetåmet opføres ved
Hans Steenwinckel d. Yngre.
Christian V føjede to fløje til
porttårnet og lod
1672 Slotsforvalterbolig (nedrevet o.
1760) samt den yderste nuvæ
rende port opført ved Lam
brecht van Haven
1705 - 09 Stukloftet i riddersalen og
modernisering, facaderne gråmalet

1712 Taget beklædt med kobber
1758-59 Hovedistandsættelse ved
Laurids Thurah
1760-62 Kommandantbolig, nu
direktørbolig, ved J. Fortling og
G. D. Anthon
1783 Vindebroen fjernet og graven
opfyldt
1866 ff. Restaurering ved F. Meldahl
1929-30 Funktionærboliger ved
Magdahl Nielsen
1944 Atelier- og toiletbygning ved
A. Maar
1963 Reparation af spir og tagvær
ker påbegyndt ved Peter Koch

Moltkes Palæ mod Dronningens Tværgade og Bredgade (fot. Kbh.s Foto-Service).

Moltkes Palæ
Dronningens Tværgade 2, København
På den grund, hvor Moltkes Palæ nu ligger, opførtes engang i
1680’erne et stateligt, grundmuret borgerhus. Bygherren var accisekon
trolløren ved Østerport, Jørgen Henriksen Gosebruch. Han må have
betjent sig af en duelig arkitekt, det viser det endnu bevarede kælder
parti under det nuværende palæs sydlige del; stokværksplanen er her
et regelmæssigt, næsten symmetrisk afdelt rektangel, og man kan
regne med, at denne ligevægtige rumdisposition er gået igen i de øvre
etager. En halv snes år senere solgte Gosebruch sit hus til »Hans høje
Excellence« Ulrik Frederik Gyldenløve (1638- 1704), Frederik III’s
naturlige søn med Margrete Pape. Han, der i 35 år havde været
statholder i Norge, lod 1672 sit palæ på Kongens Nytorv opføre, men
solgte det ved århundredskiftet til enkedronningen Charlotte Amalie,
efter hvem det fik navnet Charlottenborg. Nu lod han accisekontrol125
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lørens hus nedrive til kælderen, over hvilken det nuværende palæ
rejstes; grunden var ved forskellige køb blevet betydeligt udvidet.
Den ny bygning stod færdig i 1702. Et stik fra dette år gengiver
den og viser hovedfløjen: 9 fag lang med to fulde stokværk over høj,
delvis granitklædt kælder og et svagt fremspringende, trefags midt
parti med pilastre i stor orden og forkrøppet gesims samt kronet af
en kvist, ligeledes på tre fag, indrammet af hermepilastre. — Huset
åbnede sig, ligesom nu, bagud på grunden med 2 tofags sidefløje;
fra gården førte en stentrappe op til indgangen i hovedfløjens midt
fag, og på repos’en foran denne var en portal, en overbygning båret
af 4 doriske træsøjler. Inden for døren lå en trefags vestibule med
en dobbelt, italiensk trappe, og bag ved denne igen en større sal til
gaden. Rumdispositionen er overmåde klar: værelserne var oprangerede på begge sider af et længdeskillerum, vestibule og sal — sva
rende til galleri og sal i øvre stokværk — det samlende midtpunkt.
Ulrik Frederik Gyldenløve fik ikke megen fornøjelse af sit nye
bypalæ, og det er tvivlsomt, om han nogensinde har boet der; ved
år 1700 rejste han til Hamburg, hvor han levede sine sidste år, plaget
af podagra og familievrøvl. Hans søn med Antoinette Augusta, grev
inde af Aldenburg, greve Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig
(1688 - 1754) arvede alle godserne i Norge samt palæet i Bredgade.
Året efter at hans første hustru, Mette Cathrine Ahlefeldt, var død,
ægtede han — 1713 — grevinde Ulrikka Eleonore Reventlow, datter
af den afdøde storkansler og søster til den senere dronning Anna
Sophie. Det var således et særdeles standsmæssigt parti, og den unge
greve steg da også selv hurtigt til de øverste trin på rangstigen: 25
år gammel gehejmeråd og blå ridder, året efter overstaldmester.
Samtidig beslutter han at modernisere sin bolig, ligesom han ved
forskellige køb, bl. a. af den gamle kgl. Pommerantshave, udvider
grunden betydeligt. Palæets facade smykkes med vindueschambranler
af sandsten, i nedre stokværk konsolbårne segmentfrontoner med
løvehoveder og under vinduerne tunge frugtsnore, holdt af elefant
snabler ; i øvre stokværk spinklere, ligeledes konsolbårne overliggere
med en muslingprydet halvrunding. Også vinduerne i attikaen får
rige sandstensindfatninger, og kvisten krones med en statuesmykket
balustrade. I interiørerne bliver moderniseringen endnu mere omfat-
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Moltkes Palæ. Facade mod Bredgade o. 1745. Stik i »Danske Vitruvius«.

tende: stukkatører, billedhuggere, snedkere, parketgulvlæggere og ma
lere skaber i forening en række herlige rum, af hvilke et par i det
øvre stokværk endnu er bevaret nogenlunde intakt. I nedre stokværk
findes en malet udsmykning af panelværket (afdækket i 1955) med
båndværksornamentik, fabeldyr, palmetter og løvværk i blåt og rødt.
Her indrettedes også et paradesovegemak med alkove bag ved en
udskåret balustrade; to sandstenskaminer, våbenskjolde og spejle
supplerede udstyret; farverne var rødt, hvidt og forgyldning. — I
forbindelse med palæet opførtes langs Bredgade en langstrakt tre
etages bygning med en trefags kuppeldækket pavillon på midten og
tre porte. Vinduerne havde sandstensrammer med fortykkede hjørner,
af samme type som f. eks. Vartovs. Hele den nedre etage var heste
stald, i de to øvre »befandtes en stor Del bekvemme og tildels zirlige
Værelser«. Bag dette lange bygningskompleks blev anlagt en have,
der i nord begrænsedes af et orangerihus. Endvidere var palægården
skilt fra staldgården ved en monumental gitterport, en mur ud mod
Dronningens Tværgade skærmede hele ejendommen for omverdenen.
Danneskiold-Laurvigs arkitekt var overlandbygmester Krieger.
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Der gik omtrent 15 år, før hele dette vidtløftige byggeri var til
endebragt, men da kunne bygherren også være stolt af sit værk. Ved
skiftet efter ham overtog den ældste søn, greve Ferdinand Ludvig
Danneskiold-Laurvig (1717-62) palæet for 40.000 rdlr. Da han
pludselig på et felttog i Mecklenburg, under hvilket han gjorde tjene
ste som generallieutenant, blev syg og døde, overdrog hans enke,
Anna Joachimine Ahlefeldt, ved skøde af 11. juni 1763 palæet til sin
svoger, karakteriseret viceadmiral, greve Chr. Conrad DanneskioldLaurvig (1723 - 83). I hans ejertid blev huset skueplads for en bort
førelseshistorie, om hvilken der stod gny i lange tider. Da den 18-årige
skuespillerinde Mette Marie Rose den 11. marts 1765 havde spillet
Bélise, et lærd fruentimmer i »Vulcani Kjæp«, blev hun på foranled
ning af greven bortført til palæet i Bredgade og der holdt indespærret
i nogle dage. Kongen tog sig personlig af sagen, greven blev arresteret
og forvist til Norge, og Jomfru Rose fik erstatning.
Et lidet kendt afsnit i palæets historie er dets korte periode som
fransk gesandtskabshotel; ved kontrakt af 4. april 1775 udlejede
greven sin ejendom til den franske Chargé d’affaires Simon de Brosseronde. Lejemålet er rimeligvis blevet ophævet ved palæets salg. —
Greven synes at have været under administration på sine sidste dage;
hans pengeforhold var elendige. Den 3. april 1783 solgtes huset til
etatsråderne Niels Lunde Reiersen (1742 - 95) og Frederik de Coninck
(1740- 1811); købekontrakten underskreves af etatsråd Chr. Colbjørnsen på administrationens vegne. Få dage efter døde greve Dan
neskiold-Laurvig som slægtens sidste mand.
Frederik de Coninck, der var købmandssøn fra Haag, kom i 1763
til København, hvor han tog borgerskab som grosserer. Hans virk
somhed, der omfattede skibsudredning og handel med oversøiske
varer, trivedes under de daværende gunstige forhold; en tid havde
han ikke mindre end 64 fartøjer af alle slags i fart. I årene 1775 - 90
drev han sin forretning i forbindelse med Reiersen. Denne, der lige
som sin kompagnon var en driftig og indsigtsfuld handelsmand, havde
sat en stor del af sin formue i jord; således ejede han fra 1783
Nysø, Jungshoved og Oremandsgaard samt fra 1785 tillige Lilliendal
og Høvdingsgaard. Han mindes endnu som stifter af det Reiersenske
fond. Allerede året efter at have købt palæet flyttede de Coninck
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Bredgade med hjørnet af Dronningens Tværgade o. 1750. På hjørnet det til
Ulrik Frederik Gyldenløve opførte palæ, langs Bredgade den til sønnen greve
F. A. Danneskiold-Laurvig opførte lange tilbygning med kuppelpartiet. Til højre
Amalienborgs have. Maleri af J. Rach og H. H. Eegberg på Nationalmuseet.

ind; i 1788 købte han Reiersens andel. Der førtes et stort hus og
holdtes prægtige fester både her og på landstedet Dronninggaard ved
Furesøen, hvor han anlagde den berømte engelske stemningshave.
I palæet lod han 1785 indrette den såkaldte Dronninggaard-stue,
hvis tre dørstykker og to store vægfelter med udsigter og partier fra
haven er malet af Erik Pauelsen. Fra Dronninggaards formentlige
arkitekt, A. Kirkerups hånd findes et sæt tegninger med projekt til
ombygning og udvidelse af Kriegers lange fløj mod Bredgade til »en
stor Herbergergaard« ; det stammer fra 1780’erne. Opstalten viser
Kirkerups moderniserede facade: alle vinduesrammer er skrællet af,
nedre stokværk fuget å refends i hele bygningens længde, i midt
pavillonen er de besynderlige vinduer rettet ud og i de to øverste
stokværk sat i én stor blænding, hvis rammer går i ét med sidepar
tiernes facader. Sideportene er fjernet og midtporten kronet med en
karakterfuld attika. Endnu mere interessant er måske de to etage
planer. Forhusets nedre stokværk, der var stald, er bestemt til værel9 DSH 2
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ser for rejsende; bagud på grunden er tilbygget et vældigt trefløjet
hus i to etager med nogenledes symmetrisk rumfordeling. Her er først
og fremmest indrettet selskabslokaler, store rektangulære og ovale
sale til bryllupper, koncerter og assemblée’er. Forbindelsesfløjene
mellem forhuset og den bageste fløj har i nedre stokværk gennem
kørsler fra midtgården til højre og venstre ud til stalde og remiser.
Desværre kom dette storartede projekt aldrig længere end på papiret.
Ved Christiansborgs ulykkelige brand 1794 var kongefamiliens for
skellige medlemmer blevet husvilde. Kongen købte Amalienborg, og
enkedronningen Juliane Marie overtog de Conincks Palæ; det var
dog kun kortvarigt, at det var kongelig ejendom. Da hun to år efter
døde, solgtes palæet til konferensråd Constantin Brun (1746- 1836).
Han havde i 1783 ægtet Friederike Münter, teologen dr. Balthasar
Münters 18-årige datter. Kort herefter blev han 1ste administrator
ved Det Vestindiske Kompagni og i 1798 handelskyndig direktør. Ved
privat kornhandel tjente han store formuer, som anbragtes i jorde
gods: Falkensten, Antvorskov og Krogerup. I 1796 havde han købt
lystejendommen Sophienholm ved Bagsværd Sø ; hovedbygningen dér
lod han i 1802 ombygge af arkitekten Joseph Ramée, som desuden
moderniserede det endnu delvis bevarede haveanlæg.
I Bruns Palæ i Bredgade vides Ramée at have virket, her som
interiørarkitekt, men det er vanskeligt at påvise hans arbejde. I et af
værelserne i stueetagen er bevaret tre smukke dørstykker, malet i
1780’erne af N. A. Abildgaard, forestillende den kristne, den muham
medanske og den mosaiske religion, symboliseret ved hvilende kvin
deskikkelser. At Abildgaard tillige har givet tegning til dørene, synes
hævet over enhver tvivl, man behøver blot at sammenligne profilerne
med dem i hans hus på Nytorv. Også arkitekten G. Fr. Hetsch, der
som ven af huset var en hyppig gæst, synes at have arbejdet for
Constantin Brun; udsmykningen af den store trefags sal i øvre etage
skyldes delvis ham. På hans projekt til en Marmorkirke, dateret 1855,
er det velgørende at iagttage den hensynsfuldhed, han viser Kriegers
lange fløj, idet han på det projekterede hjørnehus nærmest kirkeplad
sen kopierer de gamle vinduesrammer. Engang om ved år 1800 æn
drer fløjen udseende, midtpavillonen fjernes og der indsættes et par
gadedøre; et par bevarede tegninger af H. G. F. Holm viser byg130
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Gobelinsalen før 1930. Gobelinet, der nu findes på Frederiksborg, fremstiller
Alexanders indtog i Babylon og hører til en serie franske gobeliner, som Ludvig
XIV skænkede palæets bygherre Ulrik Frederik Gyldenløve (Nationalmuseet).

ningen ved år 1830. Bygningen eksisterer endnu i nr. 43, hvor de
gamle vinduesrammer er bevaret ind mod gården; nr. 45 blev i 1880
helt ombygget af J. V. Dahlerup.
Ved Constantin Bruns død solgtes palæet på auktion til oberstløjt
nant i borgervæbningen, murermester J. Heinr.Liltthans (1781 - 1852).
Også denne ejer var en meget velhavende mand, omend mere bor
gerlig end de to tidligere. Han førte et stort og gæstfrit hus her og
på sit landsted i Skodsborg, og blandt hans gæster sås ofte kunstnere,
digtere og skuespillere; Thorvaldsen var en hyppig og kær gæst.
Foruden en søn havde Lutthans fem døtre, af hvilke en, den smukke
Julie, blev bekendt som Christian Winthers hustru.
I 1852 købte konseilpræsidenten, lensgreve A. W. Moltke huset af
murermesterens arvinger, og fra det tidspunkt hed det »Moltkes Palæ«,
et navn, det siden har beholdt. A. W. Moltke var i 1831 blevet med
lem af ministeriet og måtte da have en fast bopæl i hovedstaden.
Sønnen, Frederik lensgreve Moltke (1835 -75) arvede ham; derefter
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fulgte sønnesønnen, Frederik lensgreve Moltke (1854 - 1936), palæets
sidste ejer af slægten Moltke.
Han lod i årene 1877 - 78 arkitekt Zeltner foretage omfattende
byggearbejder; det tilstødende stykke af Kriegers lange fløj mod
Bredgade ombyggedes og indrettedes til enkesæde. Sidefløjen mod
Dronningens Tværgade blev forlænget med 7 fag og trolig kopieret
på det nye stykke; sandstensindfatningerne afstøbtes og eftergjordes
i cement. I porten, kronet af det Moltkeske våben, ledte en trappe
op til en monumental indgangsdør. I øvre stokværk indrettedes en
ovenlyssal til den bekendte malerisamling, der kom fra A. G. Moltkes
palæ på Amalienborg, og som i 1931 blev solgt ved auktion.
11930 erhvervede Haandvær kerforeningen det gamle hus, der endnu
engang skulle ombygges og udvides. Arkitekt Gottfred Tvede opførte
forlængelsen af den nordre sidefløj med festsalen, hvis stukkaturer
er udført af billedhuggeren Th. Hansen og Edvard Eriksen, samt
den nye fjerde fløj til køkkener m.m. I palæet blev opført to nye
hovedtrapper, og Dronninggaard-stuen blev gjort et stykke kortere,
hvorved den nyindrettede »seglsal« fremkom. — I 1942 blev den
gamle malerisal ombygget af arkitekt Thyge Hvass; i kælderen er
nu indrettet et lille museum, hvis montrer gemmer laugspokaler,
faner og mesterstykker.
BREDO L. GRANDJEAN
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1680erne J. Henriksen Gosebruch
1686 Ulrik Frederik Gyldenløve

Grundmuret borgerhus
1702 Palæet færdigopført ved
E. Brandenburger?
Modernisering og udsmykning
ved J. C. Krieger
1716-31 Forlænget ved J. C. Krieger
Interiører ved E. Pauelsen og
N. Abildgaard
Interiører ved J. J. Ramée og
G. F. Hetsch
1877-78 Ombygget ved Th. Zeltner
1880 Dronningens Tværgade-fløjen
opført ved Th. Zeltner
1930 Ombygget ved G. Tvede
1942 Malerisalen ombygget ved
T. Hvass
1955 - 57 Stueetagen moderniseret ved
Helge Foss og Hans Hansen

1783 N. L. Reiersen og Fr. de
Coninck
1788
1794
1796
1836
1852

Fr. de Coninck
Enkedronning Juliane Marie
Constantin Brun
J. H. Lütthans
A. W. Moltke

1930 Haandværkerforeningen

Lerches Gaard. Facade mod Slotsholmsgade (fot. Th. Andresen).

Lerches Gaard
Slotsholmsgade 10, København
Christian VI’s og Sophie Magdalenes tronbestigelse i 1730 gav sig
nalet til en sand invasion af dronningens tyske slægtninge, Dorothea Biehl siger forarget herom i sine breve: »Hun var neppe kommet
paa Tronen førend Moder, Brødre, Søster, Fættere og Fætters Fættere dels indbudne og dels ubudne indfandt sig«. Blandt disse talrige
personer var ogsaa Carl Christian Erdmann prins af WiirttembergOels (1716 - 92). 20 år gammel udnævntes han til generalmajor i den
danske hær og i 1738 til chef for livgarden til hest og det nyoprettede
husarregiment. Han hørte til hoffets intime inderkreds og var meget
estimeret af kongefamilien; foruden sin gage som general erholdt
han årlig en apanage på 24.000 rdlr. Han var en dygtig og human
officer, og denne sidste egenskab gav stødet til, at forholdet til
Christian VI en overgang kølnedes. I januar 1738 udstedtes en kgl.
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forordning om 9 ugers piskning, radbrækning og forbliven levende
på stejlen som straf for militære forseelser. Den første, hvem denne
uhyrlige straf overgik, var en menig af livgarden, og prinsen af
Württemberg foranledigede, at manden fik en hurtig død. Herover
blev kongen så opbragt, at prinsen i hast måtte forlade landet og
først ved dronningens mellemkomst blev taget til nåde igen.
Da den gamle statsmand Iver Rosenkrantz i 1740 afskedigedes
med pension og trak sig tilbage til Rosenholm, afkøbte kongen ham
hans gård bag Børsen. Ejendommen, der oprindelig havde tilhørt
Christian V’s elskerinde Sophie Amalie Moth og senere Ulrik Chri
stian Gyldenløve, var i Rosenkrantz’ ejertid blevet udvidet med køb
af haven til naboejendommen, den Stormske Gaard, og Rosenkrantz,
der var en lidenskabelig haveelsker, havde her skabt et storartet
anlæg i datidens pompøse stil. Gården selv lod Christian VI nu
nedrive for på grunden at lade opføre et palæ til sin kære protegé,
prinsen af Württemberg. Denne havde foruden Frydenlund fået
anvist Marskaisgaarden på Købmagergade som foreløbig bolig.
Byggeriet påbegyndtes i april 1741 og afsluttedes i marts 1744, i
hvilket år prinsen under et kort besøg i sit hjemland hyldedes som
hertug, da farbroderen hertug Christian Frederik nedlagde regeringen.
Palæet, som senere er forhøjet med en etage, er en langstrakt bygning
på 25 fag med to etager over høj kælder, kvaderfugede trefags siderisalitter, kronet af sandstensbalustrader og en noget bredere trefags
midtrisalit med høj port, og kronet af en fronton. Taget var oprinde
lig et svært mansardtag med 8 kviste. Facaderne er særdeles nøgterne
og tørre, uden overflødig pynt, og deres store udstrækning giver huset
en militær, næsten kaserneagtig karakter. Vinduerne i risalitterne har
leddelte sandstensindfatninger, medens de i de glatte mellempartier
må nøjes med smalle, murede rammer. Til højre og venstre i porten
fører korte, brede trapper under rocaille-prydede bueåbninger op til
forstuer, hvorfra igen til højre en »italiensk« trappe fører videre til
de øvre stokværk. Den høje port skærer husets nedre stokværk midt
over i 2 selvstændige halvdele, hvilket gjorde det uegnet til opholds
sted for herskabet. Husets fornemme etage var afdelt nogenledes
symmetrisk i to halvdele ved en gennemgående sal i midtrisalitten og
med værelser grupperet på begge sider af længdeskillerum til højre
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Palæets facade mod Slotsholmsgade ca. 1750. Nabobygningen er feltherren Hans
Schacks gård. Maleri af J. Rach og H. H. Eegberg i Nationalmuseet.

og venstre. Dørene var anbragt i »enfilade«, hvorved den så yndede
perspektivvirkning opnåedes. En brandtaksation fra 1797 giver god
besked om denne etages pragtfulde inventar og udsmykning, hvoraf
tilmed enkelte brudstykker, i et enkelt tilfælde et helt rum, er bevaret.
Den store gennemgående trefags sal, som desværre er forsvundet,
havde indlagt parketgulv, og i loftet var 5 »historiske malerier«.
Væggene var rigt stukkeret, over de 4 døre var malede dørstykker i
udskårne, forgyldte rammer. Væggene smykkedes yderligere af 8
konsolspejle samt af en pragtfuld marmorkamin.
Et andet pragtrum, nu også forsvundet, var paradegemakket, det
pompøse sovegemak, som i baroktiden og rokokotiden var et fornemt
hus’ allerhelligste. Her stod den hertugelige himmelseng bag en ud
skåret balustrade i rummets ene apsislignende ende, der var båret
af 4 korinthiske søjler med forgyldte kapitæler. På langvæggene var
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Hjørne af »spisesalen«, nu forsvarsministerens kontor. Med malede venetianske
prospekter af Jacopo Fabris (fot. Th. Andresen).

over for hinanden 2 rigt stukkerede ovnnicher, gulvet var indlagt parket
i ædle træsorter og loftet helt stukkeret. Over dørene var indsat
»frugtstykker«. Bevaret er spisesalen mod haven, et herligt, køligt
rum, i hvis 4 vægfelter og 4 dørstykker er indfældet venetianske pro
spekter, malet af den italienske teatermaler Jacopo Fabris. Denne
udsmykning stammer dog ikke fra palæets opførelsestid, men er
snarere udført omkring 1750. Vinduesvæggen i dette smukke rum er
helt beklædt med fyldingspanel, for midten af den modstående væg
er en stukkeret ovnniche. Også et lille kabinet mod gaden er bevaret
så godt som intakt; det tjener nu som kontorchefværelse i forsvars
ministeriets 2det kontor. Det er smykket med forgyldt stukloft og
pragtfuldt udskårne og forgyldte paneler, døre og rammelister på
væggene. Over dørene er indsat fortrinligt skulpterede dørstykker med
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Dør i nuværende kontorchefværelse i forsvarsministeriet udført af
håndværkere fra Christian VI’s Christiansborg (fot. Th. Andresen).

rigt rocailleværk. Dette rum er så meget mere betydningsfuldt, som vi
her har en prøve på interiørstilen fra det første Christiansborg, et rum
hvis udsmykning skyldes kunstnere, der har arbejdet på dette slot.
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Bygningsregnskaberne er nemlig bevaret; Christian VI har imid
lertid ikke ønsket, at det skulle blive almindeligt kendt, hvor meget
han ofrede på en bolig for en general, selv om denne var en slægt
ning, og udgiftposterne er derfor ikke indført i partikulærkassens
regnskaber, men i en særlig bog med titlen: »Special-Rechnung über
die Einnahme und Ausgabe zu des Hrn. Justitzraths und Königl’1.
Revisoris Christlieb von Clausberg Bau hinter der Börse als worunter
die sämtlichen Gebäuden des nun von Ihro Durchl. dem Printzen
von Würtemberg-Oels bewohnten Hofes samt verschiedenen darinnen
gemachten Einrichtungen verstanden werden«.
Regnskabet er opført, ganske som om justitsråd Clausberg, hvem
Christian VI stedse brugte som en slags overkontrollør i byggesager,
opførte et privathus for sig selv. Han havde 1743 fået ordre til selv
at betale alle byggeomkostninger og har også pro forma gjort dette.
Som arkitekt benyttedes Johan Adam Soherr, en indvandret tysker,
der havde fået arbejde som murermester ved opførelsen af Chri
stiansborg. I 1742 blev han hof bygningsinspektør, en slags konduktør
under hof bygmestrene. Blandt de håndværkere, der havde arbejdet
ved opførelsen af palæet, var hofstenhugger Fortling, hofstukkatør
Guione, hofsnedkerne Ortmann og Schæffer, billedhugger Doldt,
hofmaler Lassen og smedene Schwartz og Menzel. De samlede ud
gifter til husets opførelse beløb sig til 36.507 rdlr.
Kun få år skulle hertugen af Württemberg-Oels nyde sin nye, stor
stilede residens. Han tog sig Christian VI’s død overordentlig nær,
Dorothea Biehl skriver: »Jeg har set mange Mennesker græde, men
aldrig nogen som Hertugen af Württemberg, man kunde kalde Van
det, der flød over hans Kinder, en Strøm ...« ; skønt Frederik V
straks efter sin tronbestigelse udnævnte ham til generalløjtnant, søgte
han i 1747 om afsked og forlod Danmark for stedse. Han kom i
preussisk tjeneste og døde dér.
Efter hertugens afrejse købte general Christian Lerche (1692 - 1757)
palæet af Frederik V, og siden da har dets officielle navn været
Lerches Gaard. Den ny ejer, der lige var blevet udnævnt til over
krigssekretær, foruden at han var medlem af generalkommissariatet,
kom således til at bo bekvemt dør om dør med sit kollegium. I 1751
ophøjedes han i grevestanden, to år efter søgte han om afsked fra
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Portal mod Slotsholmsgade (fot. Th. Andresen).

sine embeder på grund af svigtende helbred. Han flyttede da ud til
sit grevskabs hovedsæde, Lerchenborg. Da alle hans børn i ægteska
bet med rigsgrevinde Amalie af Leiningen-Westerburg var døde som
små, oprettede han 1755 et stamhus, hvortil andre linier af slægten
fik succession. Palæet i Slotsholmsgade, der kom til at udgøre en del
af stamhuset, blev i de følgende år lejet ud. Blandt dets beboere var
den berømte franske general Claude Louis de Saint-Aubin, der i 1761
kom til Danmark, engageret af regeringen til at organisere den dan
ske hær, og som blev her til 1767, da han fik kgl. ordre til at forlade
landet. Senere fik ministeren Henrik Stampe bolig i palæet.
Efter lensgreve Christian Lerches død overgik stamhuset til gehejmeråd Georg Flemming Lerche (1735 - 1804), hvis søn lensgreve
Christian Lerche (1770- 1852) dernæst overtog det. I 1805 købte
staten gården i Slotsholmsgade for 86.000 rdlr. De to frygtelige brand139
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katastrofer i 1794 og 95 var vel en af årsagerne til dette ejerskifte.
En hel del institutioner, som havde haft til huse på slottet, var blevet
husvilde, og admiralitetet i Størrestræde, der ødelagdes ved byens
brand, var en institution, der krævede megen plads. — Det Württembergske Palæ stod da i sin oprindelige skikkelse både i det ydre og
i det indre, og den gamle ruminddeling bibeholdtes uforandret endnu
en årrække. I bygningens ydre skete derimod en forandring, der
væsentlig ændrede husets udseende: i 1806 tilføjedes en etage til
gaden, hvorved mansardtaget forsvandt. Derved opnåedes, at alle
bygningerne i Slotsholmsgade fik samme højde.
På Christian VIU’s tid holdt følgende institutioner til i det gamle
palæ: universitetsdirektionen, enkekassen, Tyske Kancelli, domæne
bestyrelsen, det islandske kontor under rentekammeret, landvæsensog matrikelkontorerne, karantænedirektionen og forskellige revisions
kontorer. Den 24. marts 1848 var den kollegiale styrelse blevet af
skaffet, og 24. november n. å. fastslog en kgl. resolution, at rigets
styrelse skulle fordeles på 7 ministerier. Det betød en betydelig sim
plificering, idet en mængde direktioner blev underlagt de nyoprettede,
relativt få regeringsorganer. Kirke- og undervisningsministeriet sam
ledes i Württembergs Palæ om den tidligere universitetsdirektion som
kerne, og også udenrigsministeriet indrettedes her i Tyske Kancellis
lokaler. Senere fik krigsministeriet kontorer her. 1854 ombyggedes
mansarden mod haven til en fuld etage, ligesom det var sket til gaden
i 1806. Bygningskomplekset rummer nu kontorer fra flere ministerier.
Af det udstrakte haveanlæg er nu kun to træer tilbage; efterhån
den som grunden blev bebygget, forsvandt beplantningen stykke for
stykke, og lysthuse, orangeri og staldbygninger blev nedrevet.
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EJERE

Ulrik Chr. Gyldenløve
1719 Iver Rosenkrantz
1740 Christian VI
1747 Chr. Lerche
1805 Staten

BYGNINGER

1741 -44 Palæet opført ved
J. A. Soherr
1806 Mezzanin mod gaden påbygget
1854 Mezzanin mod haven påbygget
1923-28 Kontorbygning opført i
haven ved Th. Jørgensen

Amalienborg. Levetzauske, senere Christian VIU’s, Palæ, set fra sydøst, med
Salys bronzerytterstatue af Frederik V (fot. Kbh.s Foto-Service).

Amalienborg
København
I stedet for »Dronningens Have«, der blev tilintetgjort under sven
skernes belejring af København, erhvervede kong Frederik III’s
gemalinde Sophie Amalie i årene 1659 - 64 nogle grunde uden for
Østerport og opførte her et lystslot i italiensk stil. Terrænet afgrænsedes omtrentligt af Bredgade (tidligere Norgesgade, anlagt o. 1660),
den nuværende Fredericiagade og St. Annæ Plads. En del ejendomme,
som lå i vejen, blev fjernede. Da området var meget sumpet, gjaldt
det om at få bugt med fugtigheden og skabe en sundere atmosfære.
Vandet bortledtes gennem en grøft, der havde forbindelse med af
løbet fra Rosenborg. For at kunne opfylde og regulere grunden
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befalede Hans Majestæt, at urenligheden fra gaderne skulle køres
ud i Sophie Amalies have. Desuden forordnede kongen, at det »møg,
som her af staden udføres, worder forbj ført dronningens haufge oc
wed siderne hos dend nye giorde wey mod stranden henlagt«. Inden
længe var den omtalte grøft fyldt med skidt og pløre, hvorfor Fre
derik III i 1668 beordrede generalmajor Ruse at lade den udrense
af soldater. Nu kunne man tænke på anlæggets udformning og
kunstneriske pryd. Anders Mathisen Hjørring giver følgende beskri
velse af arbejdet:
»Her blev i dette Aar (1668) anvendt stor Flid og megen Omkost
ning paa Bygning og Lustereværk baade i Kongens (d. v. s. Rosenborg)
og Dronningens Have paa de herlige og anselige Pommeranshuse og
paa de store Lysthuse, Rendebaner og hine mange Billeder af Sten
og Træ og meget Gardinsværk, som blev sat for Kvartererne om
Urterne og udi Gangene, saa og ved Siderne af Haven udi stor
Mangfoldighed, som og kunstige Pyramider og Spidse og Siratsporte
udi Haverne, item ny extraordinaire Vandspring og kostbare Vandkonst der sammesteds«. I 1669 var man nået så vidt med lystanlægget,
at opførelsen af det lille slot Sophie Amalienborg kunne tage sin
begyndelse. Byggetomten havde tidligere tilhørt Det islandske Compagni, hvis reberbane fra nu af gjorde tjeneste som økonomibygning.
Slot og have var aksialt forbundne ved en bred statueflankeret midter
gang og dannede et afsluttet hele efter barokkens strenge krav om
symmetri og centralisering. Selv naturen skulle indgå i den arkitek
toniske syntese og sammen med bygningen skabe kunstværket. Vi
kender ikke med sikkerhed Sophie Amalienborgs arkitekt, men
sandsynligheden taler for, at Alberthus Mathiesen har leveret planer,
og efter hans død menes den italienske guldmager og eventyrer
Francesco Borri at have haft en finger med i spillet. Han øvede en
overgang stor indflydelse på kongen, inden han faldt i unåde og
måtte flygte over hals og hoved. I det mindste spores tydelig påvirk
ning fra Italiens prægtige villaer. Bygningens oprindelige udseende
kendes fra gamle billeder. Hovedfløjen, det såkaldte casino, havde
et fremspringende midtparti og var delt i 2^ stokværk; den mel
lemste vinduesrække var forsynet med trekantede fordakninger, og
pilastre i »stor orden« forbandt de øvre stokværk. Over tagbalustra142
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Sophie Amalienborg opførtes 1669 - 73 og ødelagdes allerede 1689 ved en brand.
Stik af J. J. Bruun 1681.

den rejste sig et kronet tårn. To mindre sidekupler skabte balance i
bygningslegemet. Afslutningen på de lave gallerifløje markeredes ved
pavilloner. Typen er ikke fremmed i datidens Europa. Palladio havde
kreeret den i sine norditalienske adelsvillaer, og Grimaldi videreudviklede den med fyrst Doria Pamphilis romerske lystejendom. Rime
ligt er det, at Holland, hvorfra vi modtog så mange direkte impulser,
også i dette tilfælde har dannet mellemleddet. Haveanlæggets miniatureagtige præg kunne tyde derpå.
Sophie Amalies idylliske eremitage — thi som sådan bør huset
opfattes — lå omtrent ud for den senere Fredericiagade. Sydfacaden
vendte altså mod terrassehavens nette små fontæner og kunstfærdigt
formede rabatter. Betragter man palæets grundplan, møder øjet en
mønstergyldig symmetri. Stueetagen rummede to appartementer, et
for dronningen og et for prinsessen af Mecklenburg, og hovedstokværket indeholdt repræsentationsgemakkerne. En treløbet trappe førte
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fra vestibulen (»gardersalen«) op til de fine saloner i »piano nobile«.
Noget så moderne som en elevator fandtes allerede i hine tider, idet
en rigt broderet, dertil indrettet stol besørgede trafikken mellem
parterre- og hovedetagen. Fra midtersalen, hvor der gaves teater
forestillinger, steg man ad den hesteskoformede trappe ned i haven,
der lå syd for facaden. Foran slottet var en ubeplantet plads, der
adskiltes fra anlægget ved en kanal. Hinsides denne lå det bevoksede
terræn med stensatte terrasser, pyramideklippede linde, abrikostræer,
mandelbuske og pommeransplanter.
Byggeriet stod på i ca. 4 år, 1669 - 73. Vi véd, at en del af materia
let hentedes fra det bolværk af sten, Christopher Valkendorf havde
ladet opsætte ved Højbro, men som nu måtte ofres på grund af
havnereguleringen. I det sidste byggeår indrettedes en kirke, hvori
man holdt gudstjeneste tre gange ugentlig. Præsten fik bolig i Pom
meranshuset. Allerede i 1670 var Frederik III afgået ved døden, og
hans dronning måtte nu indrette »Lysthuset« til enkesæde. Franske
kunsthåndværkere og malere, deriblandt den ældre Le Coffre, bidrog
til casinoets indre dekorering.
Den livsglade og pragtelskende Sophie Amalie søgte trøst i sorgen
og kastede glans over sin sidste levetid ved hoffester og operaop
førelser. Fælles musikinteresse havde knyttet kongeparret sammen.
Det var derfor naturligt, at man indrettede en »Comoediesal« i dron
ningens eremitage og tilkaldte franske acteurer og musikanter. Bag
teatret lå garderober og påklædningsrum. Den italienske opera nåede
hertil via Paris, hvor »le Roi soleil« omgav sig med enevoldsfyrstens
forbilledlige nimbus. Gennem den danske månedsavis for 1678 er
farer vi, at der »i Hamborg lade sig finde nogle Comediant-Spillere
som kalde sig Operister, och med Sang udføre alt det som ageris«.
På Christian V’s foranledning ankom i 1681 en fransk trup til
Danmark; den lededes af de la Garde og udgjorde »med Consorter«
i alt 5 personer. Siden 1685 logerede selskabet i Skræddernes Hus i
Brolæggerstræde. Den årlige gage lød på 2000 rigsdaler, men det
kneb med betalingens præcision, da finanskassen var overbelastet.
Til den sceniske stab må også Det kgl. Kapel henregnes. Det bestod
af 8 »Violongs« og 4 hofmusikanter. Dirigent var franskmanden
Caspar Besson. Intimt samhørig med operaen var balletten. I spidsen
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for denne stod Frederik Pilloy, hvis fader Daniel havde været stadens
navnkundigste dansemester. Mangfoldige og strålende var de fore
stillinger, som personalet i årenes løb gav i Sophie Amalienborgs
teatersal. En af de skønneste opførelser var den operaballet, der frem
vistes på kongens fødselsdag, den 15. april 1683. Librettoen skyldtes
ingen ringere end vor berømte salmedigter Thomas Kingo. Scenen
gengav de elysæiske marker, smykket med grønne træer og et kølende
springvand. Handlingen var en allegori i tidens smag, til monarkens
forherligelse. Danernes første drot fra hedenolds svundne dage pri
ser for Jupiters trone sin nulevende ætling Christian V. Samtlige
guder bifalder hyldesten. Denne svulmende lovsang gav anledning
til festlige optrin med dans og trompetfanfarer. Ja, Sophie Amalien
borg var i sandhed et glædens tempel. Henrik Gerner synger:
»Hvor skulde vel min Pen Amaliborg optegne,
og al den Herlighed, som der er, at opregne.
Der alt langt mere er, end jeg udsige kan,
ti Haven ene har Skov, Frugt og Springevand.«

Dersom man vil danne sig et billede af haven som ramme omkring
glansfulde begivenheder, anbefales det at læse en beskrivelse af den
hoffest, der afholdtes her den 5. oktober 1676. Enkedronningen mod
tog kongeparret i Dyrehaven med 9 karrosser, da den regerende fyrste
og hans gemalinde var undervejs til København fra Frederiksborg.
Med pomp og pragt fejrede residensstaden majestæternes komme,
kanonerne saluterede, og sangværket tonede fra Helliggeistes tårn.
Trængslen på slotspladsen var enorm. Om aftenen var kongefamilien
gæster hos enkedronningen på Sophie Amalienborg, hvor der sandelig
heller ikke sparedes på krudtet. Ved suverænens indtræden kl. 7 lød
18 skud fra Niels Juels altan, der besvaredes med samme salut fra
fire orlogsskibe, der var illumineret med 1500 lanterner. I haven
havde man opstillet tolv lysende kolosser, og vandkunsten var deko
reret med otte lygter, der hver illuderede tolv stjerner. En triumfbue
med ni tårne var rejst mellem anlægget og havnen, og paladset selv
strålede i skæret af 400 blafrende lys, der fremhævede Sophie Amalies
motto og navnechiffer i midten. Efter det overdådige taffel blev et
prægtigt fyrværkeri tændt i haven. Da de kongelige personer kl. 10
forlod det jordiske férige, knaldede skuddene påny.
10 DSH 2
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Den 20. februar 1685 spredtes en trist tidende over land og by:
Hendes Majestæt enkedronningen var død på sit kære slot. Som
følge heraf bar hoffet sorg året ud, og halvdelen af operapersonalet,
d. v. s. seks kunstnere, fik deres afsked. Da sørgetiden var til ende,
gik livet atter normalt, og truppen kompletteredes ved nye engage
menter. Efter Sophie Amalies død tjente bygningen som våning for
medlemmer af kongehuset. Endnu en gang skulle det yndige chateau
være midtpunktet for en glimrende hoffest — den sidste og mest
blændende i Sophie Amalienborgs korte, men gloriøse eksistens. Det
blev samtidigt ouverturen til lystslottets tragiske endeligt. Det var
på kongens 44-årige fødselsdag, den 15. april 1689. For at kunne
huse et større antal mennesker, havde man opført et interimistisk
operahus af fyrretræ, der ved en søjlegang stod i forbindelse med
casinoet og havde siddepladser til næsten 200 tilskuere. Rummet var
til publikums forbløffelse undergået en metamorphose, idet hele
teatrets indre lignede »en grøn, duftende Løvsal« med blomster
rabatter, hængende guldæbler og citroner, transparente silketapeter,
hvori kongens monogram lyste gyldent, og en funklende stjernehim
mel foroven. Otte hundrede små lamper badede lokalet i et even
tyrligt skær. Kor og orkester var skjult bag en forhøjning foran
scenen. Ved indgangen overraskedes majestæterne af mystisk belyste
klippegrotter med sære vækster og enligt siddende satyrer. Festspillet
havde en omstændelig titel, der for nemheds skyld kan sammentræn
ges til: »Der vereinigte Götterstreit«. Musikken var komponeret af
Poul Christian Schindler, og teksten forfattet af Peter Anton Bur
chard. Kun ordene er tilbage. De opbevares i den Hjelmstjernske
Samling på Det kongelige Bibliotek, og eksemplaret siges at være
identisk med det, suffløren benyttede hin ulyksalige forårsdag. Styk
kets intrige er et vekselspil mellem krigens hæder og fredens velsign
elser, fortolket af Mars og Pollux på den ene side, Apolio og Orpheus
på den anden. Til slut enes de stridende parter, og gudinden Fama
daler ned fra Olympen på en sky og synger den forsonende arie. Alt
dette skete med opbud af fantastisk udstyrspragt, et betydeligt scenisk
apparat og sindrigt maskineri. For et eksklusivt auditorium spilledes
den første danske opera under tilhørernes begejstrede deltagelse.
»Den poetiske Mercurius« tolkede i rim entusiasmens styrke:
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In Summa, mand ei veed vel udi Mande-minde,
At slige Opera har været her at finde...

For at også menigmand kunne få lejlighed til at dele standsper
sonernes glæde, besluttede kongen, at opførelsen skulle gentages efter
fire dages forløb for alle og enhver; endog børn fik tiltræde.
Om eftermiddagen kl. 3 den 19. april var tilskuerbænkene besat
til sidste plads af unges og gamles forventningsfulde flok. Umiddel
bart efter prologens fremsigelse lød råbet »Vand! Vand!« gennem
salen. En olielampe var eksploderet og havde antændt nogle enebær
ris. I et nu stod rummet i flammer. Folk styrtede mod udgangsdøren,
der ulykkeligvis åbnedes indad. Således var publikum fanget i en
håbløs fælde, og en frygtelig panik opstod. Det var umuligt at komme
de nødstedte til hjælp, da vinduerne var spærrede med jerngitre.
Et fåtal, der var kendt med bagveje og smuthuller, reddede sig ud
i det fri, men størstedelen, henved 180 mennesker, indebrændte. Kun
én af aktørerne omkom. Efter et kvarters forløb var operahuset en
rygende askehob. Ilden bredte sig hastigt og fik tag i Sophie Amalies
drømmeslot, der fortæredes af de grådige flammer. Af fordums her
lighed blev kun sørgelige rester tilovers. Alene kirkefløjen og bygnin
gen mod vest overlevede katastrofen. Hjerteskærende scener ud
spilledes i nærværelse af kongen, der havde holdt statsråd, og det
forsamlede hof. Et øjenvidne beretter på vers:
»Her misted mangen Søn sin Fader og sin Ven,
Foruden Moder staa de Døtre her igjen.
Hver Tjener staar her og, saavel som Tjenest Piger
Med Øjne fulde af Graad, af Munden Jammer stiger,
For deres Herrer er samt Fruer brændte død,
Som bredte for dem Dug hver Dag og gav dem Brød.
Her samles op en Haand, der sankes op en fod,
Som fordum sirlig var paa Jomfrukroppen groet.«

Hele byen var i lange tider rystet af den frygtelige hændelse, og
landet over holdtes sørgegudstjenester. 75 procent af de forulykkede
tilhørte det højere borgerskab, især embedsklassen og den gejstlige
stand. Også adelen led tab. Blandt ofrene var etatsråd Jørgen Elers’
to børn. Til den tragiske episodes ihukommelse testamenterede han
i november 1691 30.000 rdlr. til oprettelsen af det kollegium, der
10*
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skulle forevige hans navn for efterslægten. Mange troende sjæle så et
himmelens tegn i deres mirakuløse redning, som for eksempel medi
cineren Johan Ccksen, der »i Anledning af sin vidunderlige Frelse
fra Døden i Flammerne«, ombyttede lægestudiet med præstekaldet og
endte sine dage som bisp i Århus.
Det nedbrændte Sophie Amalienborg genopstod aldrig mere. I maj
1690 påbegyndtes en oprydning af haven omkring brandtomten, og
anlægget bragtes i den bedst mulige orden. Det tiloversblevne mate
riale — sten og tømmer — anvendtes til Garnisonskirkens opførelse.
En overgang syslede Christian V med planer om et nyt impone
rende slotskompleks som erstatning for den trange, uregelmæssige
kongeborg, der skulle nedrives. Generalbygmester Lambrecht van Ha
ven havde forfærdiget en model, som imidlertid kasseredes på grund
af forslagets omfang og kostbarhed. I stedet for vendte kongen blik
ket mod Sverige og hidkaldte herfra den berømte og fremragende
arkitekt Nicodemus Tessin d. Y., skaberen af Stockholms Slot. Det
nye palads skulle ligge i Amalienborg-terrænet. Uden tvivl havde
majestætens halvbroder, Charlottenborgs bygherre Ulrik Frederik
Gyldenløve, sin store andel i Tessins hidkaldelse. Han havde stor
magt over suverænen i kunstspørgsmål og roste sig med rette af
»cognaissance de l’architecture«. Ganske vist behagede den neder
landske klassicisme, der ved 17. århundredes slutning var på mode i
Danmark, ikke Tessin. Denne smag, hvis førende eksponent var
Lambrecht van Haven, fandt sit smukkeste udtryk i Gyldenløves store
palæ (Charlottenborg) og har sikkert præget Sophie Amalienborgs
opstalt, omend i en mere italieniseret form. Tessin var en svoren
fjende af det smålige stenhuggerarbejde, han så hernede, og slog til
lyd for den uafhængige skulptur i barok forstand, frigjort fra kunst
håndværkstraditionen. Kun ét eneste plastisk værk fandt nåde for
hans kritik: L’Amoureux’s rytterstatue af rigets hersker. Svenskeren
havde en decideret monumentalitetssans, der bundede i hans beun
dring for Italiens bygningskunst og dens store barokmester Lorenzo
Bernini. Det er da også dennes pompøse Louvre-model, som ligger til
grund for Tessins storslåede slotsprojekt. 1687 havde han været i
København og bl.a. besøgt Sophie Amalienborg. Man skulle tro,
bemærker han overlegent, at Le Pautre havde leveret tegningen dertil,
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Nic. Tessins projekt til residensslot for Christian V på Amalienborg grund. Stik
af Willem Swidde (Nationalmuseet).

og kongens skrædder udført den. Nu eksisterede bygningen ikke mere,
og haven var blevet reguleret af Ole Rømer, som gav den en rekt
angulær form og isolerede anlægget ved kanalen langs St. Annægade
og Bredgade. Pladsen var ideel for et repræsentativt byggeforetagende
af rimelige dimensioner. Tessin fik i hverv at gøre udkast til en
hovedblok af 150 m længde med to 73 m lange sidefløje. Gården
ønskede man at lukke med et »gallerie en terrasse«, i lighed med
Frederiksborgs. Det lægges bygmesteren på sinde, at »søge Ziirlighed
og magnificentz udi facader, entablements, portails oc frontons meere
i en god proportion af store massive Parter end udi delicate orna
menter«. Opgaven lød altså på et helstøbt monument med enkle og
klare flader. Man havde henvendt sig til den rette mand. I juni 1694
indfandt Tessin sig i København medbringende tegningerne og en
»explication« til planerne. Den svenske byggekunstner blev — ifølge
hans egen udtalelse — »overhopat med ynnest och hedersbevisningar«. Projektet approberedes af kongen, som indgik en overenskomst
med Karl XI om at »låne« Tessin under rejsningen af det danske
residensslot. Det var meningen, at arkitekten jævnligt skulle krydse
Sundet og føre tilsyn med byggearbejdet. Forinden fik han bestilling
på en model af imponerende størrelse, i målestok 1 : 24, d. v. s. ca.
6^ m lang! I oktober 1696 sendte kongen sin unge bygmester Johan
Conrad Ernst til Stockholm, for at han kunne sætte sig ind i kon149
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struktionen, da modellen på dette tidspunkt omtrent var færdig. Han
blev deroppe til følgende sommer og vendte tilbage med modellen,
som opstilledes i et specielt indrettet hus i Bredgade, omtrent på den
senere Marmorkirkes plads. Gennem en række generationer var dette
fine kunstværk genstand for fagfolkenes indgående iagttagelser; men
det storstilede slotsprojekt blev aldrig realiseret, og modellen er for
længst gået til grunde. Virkeliggørelsen strandede som sædvanlig på
omkostningerne. Dog, havde ideen taget form, måtte vi have und
været Eigtveds palæer og måske hele Frederiksstaden. Tessins konge
slot er bevaret i et stik af Swidde, hvorefter vi får et klart indtryk
af dets påtænkte fysiognomi. Situationsplaner og detailtegninger er
deponerede i Stockholms Nationalmuseum. Slægtskabet mellem de to
skandinaviske residensslotte er iøjnefaldende. Rustikasoklen, de hori
sontale bånd, der accentuerer stokværksdelingen, midtbetoningen med
risalit (murfremspring), dominerende pilastre i »stor orden« og
endelig balustraden foran det flade tag, er velkendte træk fra Berninis uudførte Louvreprojekt. Renæssancetraditionen og barokrytmen
går op i en højere enhed, og skaber en klassisk storliniet harmoni.
På baggrund af denne grand seigneur-arkitektur synes det gamle
Sophie Amalienborg et henrivende stykke legetøj. I sin fortræffelige
bog »Tessin i Danmark« har professor Ragnar Josephson fremstillet
slotsmodellens historie og publiceret en del tegninger, der viser byg
ningernes projekterede placering. Omtrent fra den nuværende Told
bodgade (anlagt 1692- 1714) tænktes man at træde over en bro ind
i den rektangulære, 200 m lange avant-cour, hvis sider indrammedes
af dobbelte trærækker. Herfra ville slotskarreen præsentere sig effekt
fuldt, som var den et lille Versailles. Selve grundplanen og orien
teringen lod sig ikke rokke, men det gjaldt om at få et blændende
resultat ud af den bundne opgave. Gennem den indre gård skred
man i tankerne videre ind ad portalen og steg op i det festlige
trappehus til paraderummene, hvorfra majestæterne kunne nyde vuet
over terrassehavens regelbundne anlæg. Desværre, eller måske gud
skelov, blev det gigantiske kongeslot til et luftkastel. Alligevel satte
Tessins indsats afgørende spor i vor hjemlige bygningskunst. Ganske
vist var det nye operahus, som opførtes o. 1700 af tegl og sandsten
på hjørnet af Bredgade og den senere Fredericiagade, i udpræget
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hollandsk-palladiansk stil, men Frederiksberg Slot er utænkeligt uden
det tessinske forbillede. Da byggeprojekterne blev opgivet, befalede
kongen, at kirken og de andre bevarede rester af Sophie Amalies
sommerresidens skulle nedrives. Hermed var der gjort rent bord,
og kun haven erindrede om fordums skønhed.
Christian V gav i sit testamente 1698 krigene og tidens ugunst
skylden for de kostbare planers henlæggelse, der ville have kastet
glans over fyrsten og hans hof, men han trøstede sig med at anbe
fale »Vorisz kiere Søn« at tage tanken op til fornyet overvejelse. Det
blev dog ikke ham, der skulle virkeliggøre kongstanken. Frederik IV
ønskede at bibeholde den gamle borg på Slotsholmen, hvortil så
mange historiske minder knyttede sig.
Efter den store ildsvåde i 1728, der lagde to femtedele af hoved
staden i aske, transporterede man anselige mængder grus fra de
sammenstyrtede huse til det ubenyttede territorium, som således blev
opfyldt og nogenlunde tørlagt. På den udjævnede grund lod Frederik
IV i de sidste år af sin regeringstid anlægge en eksercerplads i Told
bodens nærhed, »hvor Hans Majestæt næsten hvert Aar mynstrede
Kiøbenhavns Garnison«. Denne såkaldte »Mynsterplads« lå foran
en lang og smal bebyggelse med en ottekantet pavillon i midten, som
kongen havde ladet J. C. Krieger rejse i 1723. På begge sider af
»Lysthuset« lå lavere fløje, der rummede stalde, køkkener, orangener,
laurierhuse og arkader. Pavillonen var en centralbygning i lighed med
landstedet Frydenlund og det ældre Fredensborg, som begge er arbej
der af Krieger. Haven, skriver Thurah i »Den danske Vitruvius«, blev
»gandske nye anlagt« og forsynet med »adskillige Billeder, som ere
værd at see, som iblant andre er Mercurius af Kobber forgyldt; to
Stykker af hvid italiensk Marmor, som forestille Orpheum og Euridice, af ypperligt Arbejde, forfærdigede af den berømte Johan
Baratta i Firenze; de fire Aarsens Tider af hvid Italiensk Marmor,
overmaade deilige; de fire Elementer i Blye forfærdigede og adskil
lige andre Stykker.« Haven, der var blevet omlagt i fransk stil med
broderiparterrer, indtog fremdeles grunden syd for bygningerne ind
mod byen. Afvandingen foregik nu effektivt ved de uddybede kana
ler langs skellet. I den store pavillon, »som er med Kuppel og med
fire Cabinetter paa Siderne forsynet, opholder sig Hans Majestæt
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sædvanlig, naar Tropperne skal mynstres«. Fra salen ovenpå havde
kongen en glimrende udsigt over havnen, pladsen og den kvadra
tiske have.
Under Christian VI’s 16-årige regeringsperiode skete ingen væsent
lige ændringer ved »Dronningens Have«, som Amalienborg dengang
benævnedes. Anlægget fik et par springvand, træerne blev kunstfær
digt klippede, og de kongeliges navnetræk slyngede sig i buksbom
bedene. Derudover forblev alt som forhen. Den byggelystne monark
interesserede sig kun for residensens nyopførelse, og arbejderne på
Christiansborg, Hirschholm og Eremitagen opslugte kolossale summer.
Tronarvingen Frederik V var af en ganske anden støbning end sin
strenge, bigotte fader. Åben og ligetil, vennesæl og liberal som den
unge fyrste var, gik han med glæde ind på de storstilede planer, der
udklækkedes ved hove. I anledning af den Oldenborgske stammes
300-årige jubilæum foreslog de ledende statsmænd suverænen under
dennes ivrige tilslutning at rejse en hel ny og skøn bydel, som skulle
hedde Frederiksstaden efter sin grundlægger. I Amalienborgområdet
havde man et velegnet og udmærket terræn. Denne glimrende idés
ophav var formentlig vor daværende gesandt i Frankrig, grev J. H. E.
Bernstorff. Den kloge og alsidige diplomat fulgte med levende op
mærksomhed de store byplanmæssige arbejder, der netop stod på i
Paris, og hvis realisation skulle berige byen og forherlige kongedøm
met. I årene 1748 -49 konkurrerede Frankrigs store arkitekter om
den bedste udformning af en monumentalplads i Seinestaden, og
resultatet blev Place Louis Quinze, som revolutionen omdøbte til
Concordepladsen. Bernstorff har antagelig nøje studeret de projekter,
der publiceredes i »Mercure de France« fra 40’ernes sidste to år;
især kobberstikket af en oktogonal plads, indrammet af »hoteller«,
kan have virket inspirerende og vakt hans eftertanke. Gennem ind
beretninger til regeringen redegjorde han for begivenhedernes forløb.
I 1750 blev Bernstorff hjemkaldt til Danmark, men vor kunstforstan
dige parisiske legationssekretær Joachim Wasserschlebe eftersendte de
følgende »Mercure«hefter og holdt således sin foresatte å jour.
Det nye kvarter blev afstukket efter mønstringspladsens og Amalien
borg haves grænser, suppleret med de omliggende grunde. For at få
et begreb om »Ny København«s daværende udseende, må man i
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Plan over Frederiksstaden med Amalienborg, Bernstorffs og Dehns Palæer og
navnene på grundenes ejere. Tegning fra 1750’erne i Det kgl. Bibliotek.

tankerne forestille sig i vest Bredgade, eller rettere »Norgesgade«,
hvor grev Gyldensten på hjørnet af Dronningens Tværgade havde
bygget sig et fornemt hus over for den nuværende »Haandværkerforeningen« ; længere nede lå grev Danneskiold-Laurvigens palæ, der
stødte op til prinsesse Charlotte Amalies sirlige have, »hvor Hendes
kgl. Højhed undertiden plejer at opholde sig en Times Tid om Som
mer-Dagene for at nyde Forandring af Luften« (Thurah). Frit belig
gende mod nord så man operahusets mure, det senere landkadetakademi. Mellem mønstringspladsen og Kastellet løb Toldbodvejen og
i øst, langs havnen, strakte sig Ny Toldbodgade. Nu skænkede
Frederik V sine bysbørn dette anselige territorium til bebyggelse,
dog med visse klausuler, idet en bestemt tidsfrist og særlige regler
for husenes ydre skulle overholdes. Ved kgl. reskript af 12. september
1749 blev betingelserne forkyndt offentligheden.
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Amalienborg, set fra Marmorkirkens kuppel. Til venstre forneden Levetzauske
Palæ og foroven Brockdorffske Palæ (Hans Majestæt Kongens residens); til
højre forneden Moltkeske Palæ (Christian VIP s Palæ) og foroven Schackske
Palæ (Christian IX’s Palæ) (fot. Kbh.s Foto-Service).

En enkelt mand fik til opgave at fremtrylle denne prægtige bydel
og give kvarteret sit kunstneriske stempel: hofbygmester Nicolai
Eigtved (1701 - 54). Af fag var han, som datidens arkitekter, militær
uddannet, og skolet i Sachsen under Pöppelmann, Zwingerslottets
navnkundige skaber. Fra 1731 - 33 var Eigtved konduktør i ingeniør
korpset hos den franskfødte kommandant Jean de Bodt og tog sin
afsked med rang af kaptajn, da han hjemkaldtes til fædrelandet på
general Poul Løvenøms foranledning. Læretiden i August II’s tjeneste
prægede Eigtved for livet. Christian VI var sympatisk stemt over for
det unge talent, men syntes med rette at prikken over i’et manglede:
Italiensrejsen. Så blev den sjællandske gartnersøn sendt sydpå for at
lutre sin smag og »perfectionere sig i Architectura civili«. Undervejs
havde han instrukser om at opmåle interiører i slottet Hoff ved Wien,
residensen i München, samt lystslottet Schleissheim og Nymphenburg.
I sidstnævnte anlæg har han stiftet bekendtskab med den nye mode i
154

AMALIENBORG

Europas bygnings- og rumkunst, rokokoen. Denne stilart, barokkens
muntre og frodige udløber, var frisk importeret fra Frankrig af den
fortrinlige dekorationskunstner og hofarkitekt Fran^ois Cuvilliés
(1698 - 1768). Der kan ikke herske tvivl om, at danskeren har mod
taget stærke impulser fra den henrivende lystpavillon Amalienburg
(Nymphenburgs park), hvis indre udsmykning netop blev til i disse år.
Eigtved har således æren af at have bragt rokokoen til Danmark på
et tidligt stadium, ligesom Jardin præsenterede os for nyklassicismen
i dens første fase. Sporene fra Eigtveds Italiensrejse er synlige i hans
produktion (planerne til Frederikskirken), men de væsentligste stil
elementer stammer fra Sachsen og Frankrig, hvad vi i det følgende
vil erkende. — Eigtveds virksomhed efter hjemkomsten falder uden
for denne kortfattede monografis rammer. Hans nærmeste rival var
Laurids de Thurah, bispesønnen fra Århus, der sikkert har holdt
hovedet højt over for den jævne fagfælle. I øvrigt synes der at have

Amalienborg Plads med den af Jardin projekterede Marmorkirke i baggrunden.
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bestået et fordrageligt forhold mellem de to hofbygmestre, hvis virke
felter var nogenlunde ligeligt fordelt.
Eigtveds personlighed fremtræder smukt og harmonisk gennem
hans embedsgerning. Det er mærkeligt at tænke sig, at Thurah, der
i sin arkitektur repræsenterer senbarokkens forædlede stilretning, var
yngre end kollegaen.
»Den paa hele Pladsen forfattede og approberede Tegning« til
Amalienborgkvarteret forelå allerede først i september 1749 fra
Eigtveds hånd. Som centrum i den klare komposition er ottekanten
placeret, omgivet af fire ens »hoteller«, d. v. s. adelspalæer, og gen
nemskåret af to akser: Amaliegade og Frederiksgade. Oprindeligt
var endnu tre tværgader planlagte, hvoraf kun den ene, »Blancogade«
(Fredericiagade), blev anlagt. Man havde nemlig ikke noget navn til
denne gade, hvorfor de derboende adressater modtog breve med på
skriften »in blanco«. På midten af den ottekantede plads — i akser
nes skæringspunkt — tænktes suverænens rytterstatue opstillet, i
lighed med tilsvarende anlæg i andre europæiske residensstæder.
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Enevoldsfyrsten som central figur, synlig fra alle sider, var jo en
ægte barok-absolutistisk idé.
Inden vi går over til en kortfattet beskrivelse af palæernes byg
ningshistorie, deres indre dekoration og rummenes opdeling, ville det
være rimeligt at dvæle en stund ved de adelige bygherrer. Primus
motor i det grandiose byggeforetagende var majestætens højre hånd,
hans excellence, lensgreve og gehejmeråd Adam Gottlob Moltke
(1710-92). Denne betydelige politiker og smidige hofmand stod i
hine år på sin magts tinde. Kongens bevågenhed vidste han at gen
gælde med undersåttens offervilje og trofaste hengivenhed. Over for
Bernstorff spillede Moltke diplomatens rolle, hvad der sikkert var til
gavn for et forhold, der nemt kunne have medført alvorlige gnid
ninger. Således overlod han udenrigspolitikken til den franskorienterede Bernstorff og tog sig personligt af de indre statsaffærer.
Moltkes kløgtige økonomi, hvorved han opsparede en anselig formue,
udlagdes af borgerskabet som pengepugeri, og vakte uberettiget kritik.
Som dygtig finansmand og kongelig yndling var Moltke af samtlige
bygherrer i stand til at give sit palæ det stateligste udstyr. Han varetog
talrige ærefulde og indbringende embeder; siden 1750 fungerede han
som Asiatisk Kompagnis præses, og det var i denne egenskab, at han
bevægede selskabet til at bekoste rytterstatuens udførelse, hvorom
der senere vil blive tale. Det nystiftede Kunstakademi tildelte ham
præsesværdigheden i 1754, en stilling, han beklædte med vanlig takt
og pligtfølelse. Den enestående malerisamling, der endnu eksisterede
i 1931, bærer vidnesbyrd om hans private kunstinteresse. Da Frederik
V døde 1766, var Moltkes politiske saga ude. Hoffet havde ændret
kurs, og den nye regent nærede mistillid til marskallen, hvem han
— på grund af hans legemlige højde — spottende kaldte »stork franeden, ræv fraoven«.
Baron Severin Leopoldus Løvenskiold fødtes i Eidanger (Norge)
nytårsaften 1719 som søn af den hovedrige jernværksejer Herman
Leopoldus (Løvenskiold). I 1739 flyttede forældrene til Danmark og
tog ophold på godset Birkholm. Samme år erholdt den unge mand
patent som lieutenant réformé i den kgl. livgarde. Efter endt tjeneste
drog han udenlands med sin hovmester David Heitmann, hvem han,
som tak for trofast følgeskab, betænkte med et gavebrev på 1000 rdlr.
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Løvenskiold dvælede en rum tid i Tyskland, gæstede Paris og berejste
Italien. I Rom opnåede han audiens hos paven og ophængte til minde
herom den hellige faders portræt på Løvenborg. Februar 1743 var
han atter hjemme, udnævntes i december til virkelig justitsråd i en
alder af 24 år, og forlovede sig med feltmarskal Michael Numsens
datter Charlotte, der dengang var et rent barn. Partiet blev arrangeret
af fornuftsgrunde og indgået efter forældrenes kolde beregning. Om
nogen gensidig inklination fra de unges side har der næppe været tale.
Konferensråd Løvenskiold anså forbindelsen med den adlede familie
som særdeles ærefuld; til gengæld sikrede overkrigssekretæren sin
datter en klækkelig medgift, og lovede hende gods, guld, ekvipage,
opvartning og »anden Nødvendighed inden og uden Huset«. Bryllup
pet stod i København den 9. maj 1749 med stor pragtudfoldelse. Om
sommeren boede parret på Birkholm, om vinteren i palæet på Frederikspladsen, som ejeren dog allerede den 28. marts 1754 mageskiftede
til enkegrevinde Sophie Schack, f. Rantzau, mod dennes ejendom ved
Holmens Kanal. Som universalarving kom Løvenskiold i besiddelse
af uhyre rigdomme. For at sikre sin eneste søns fremtid besluttede
han og hustruen at oprette stamhuset Løvenborg af gårdene Birkholm
og Vognserup.
Severin Løvenskiold blev i 1759 udnævnt til hvid ridder og op
højedes den 22. april 1773 i friherrestanden. Skønt han som mod
stander af hoveriarbejdet var fremskridtsmand og nød en ikke ringe
popularitet blandt sine undergivne, var han ilde lidt i de ledende
kredse. A. P. Bernstorff siger om ham, at han efterlod sig mere gods
end venner. Løvenskiold havde et ubehersket, irritabelt og lunefuldt
temperament og led af hypokondri. Samlivet med hustruen var ikke
lykkeligt. Med sin følsomme sjæl og æstetiske begavelse var hun
ægtemagen overlegen i enhver henseende; endog i de agrariske og
reformvenlige spørgsmåls løsning tog hun levende del og dyrkede
samtidig hjemmets interesser. Selv om Løvenskiolds minde fordunkles
af fru Charlottes smukke eftermæle, fortjener han dog et bedre rygte
end det, der faldt i hans lod. Thi han var trods alt en kærlig fader
og i hjertets inderste en retsindig natur.
Anna Sophie Schack (1689 - 1760), hvem Severin Løvenskiold ved
byttekontrakt overdrog Amalienborgpalæet, var datter af Christian
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Rantzau til Salzau, Rastorf og Ascheberg. I 1711 tog hun greve,
gehejmeråd Hans Schack-Schackenborg til ægte, men samlivet blev
af kort varighed. Allerede 8 år efter døde gemalen, som netop havde
modtaget udnævnelsen til 1. deputeret for finanserne. Gennem den
40-årige enkestand øgede grevinden sit gods ved købet af Giesegaard,
Spanager og Ottestrup (1736). 1752 lagde hun Juellund til de øvrige
landejendomme, foruden Gram og Nybøl. Ifølge testamentarisk be
stemmelse oprettede hun af de således erhvervede besiddelser 1760 et
stamhus for sit barnebarn kammerherre, grev Frederik Christian
Schack. Onde tunger har beskyldt denne virkelystne og alsidige
kvinde for grusom vandel. Påstanden om, at hun skulle have ladet
sin søn dræbe og kastet en kammerjomfrues mishandlede lig i kakkel
ovnen, savner ethvert grundlag. Men en bestemt og myndig dame
har hun sikkert været, streng imod sig selv og andre.
Den tredie bygherre, baron Joachim Brockdorff af linien Nøer,
var søn af Wulf Brockdorff i hans andet ægteskab med Lucie
Rantzau. Han kom til verden den 18. september 1695 og immatri
kuleredes 1712 ved Kiels universitet. 1721 blev han kammerherre,
1723 landråd og hvid ridder, 1747 gehejmekonferensråd, 1750 æres
medlem af Videnskabernes Selskab og i det følgende tiår ridder af
elefanten og de Funion parfaite. Den 3. december 1721 viedes han
i København til Frederikke Louise komtesse von Holstein (1703 - 63),
en datter af storkansleren og Christine Sophie Reventlow. Året efter
ægteparrets død — de udåndede begge 1763 og bisattes i Krusendorf
kirke — afhændedes godserne Nøer og Grönwohld, samt Amalienborgboligen, til grev A. G. Moltke. I 1765 overtog kongen palæet.
Den fjerde byggeglade adelsmand var Christian Frederik Levetzau
(1682- 1756) til Restrup, Torstedlund, Albæk, Aastrup og Nørlund.
Faderen, generalmajor H. F. Levetzau af den danske linie, var i 1670
blevet nobiliteret. Moderen var født Brockdorff. Siden 1697 gik den
unge Levetzau på Det kgl. ridderlige Akademi, blev 1702 ritmester
ved det holstenske rytteri i Holland, 1705 major ved brigadér
Brockdorffs jyske regiment, 1711 oberst, 1717-20 generalmajor af
kavaleriet, 1731 - 33 generalløjtnant af infanteriet, 1747 gehejmekon
ferensråd, og endelig i 1750 udnævntes han til deputeret i generalland-økonomi- og kommercekollegiet. Som belønning for sine offi-
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cielle meriter optoges han den 31. marts 1751 i grevestanden. Af
ordner tildeltes ham det hvide og blå bånd, samt l’union parfaite.
Levetzau ægtede første gang Christence Lindenov Rantzau (1686 1734). Brylluppet stod den 25. februar 1705 i Frydendal sognekirke.
1736 giftede han sig atter, med komtesse Sophie Hedevig Rantzau,
dame de l’union parfaite og enke efter Ove Skeel til Birkelse (d.
1723). Ved hans død oprettedes stamhuset Restrup i 1756.
Som man ser, havde kongen udpeget fire prominente personer til
Amalienborgpladsens bebyggelse. I et reskript af 3. oktober 1749
hedder det: »Dog ville Vi have os allernaadigst reserveret de Pladtzer,
paa hvilke efter den over Pladtzen tagne Teigning kommer at staa
de 4 Hotels, som skal formere det mellemste store Torv«. Rammen
omkring det grandiose centralanlæg, Frederiksstaden, skulle borger
standen danne, uanset rang og stand. Beliggenheden så nærved
toldbod og havn måtte medvirke til »Kommercien at facilitere og
befordre«. De projekterede tværgader mellem tømmerpladserne ved
havnen og de nord-sydgående færdselsårer blev dog sløjfede, da
byggeriet tog en mere aristokratisk vending, og tømmerhandlernes
interesser kom i anden række. Det nye Amalienborgkvarter ville
»blive Byen til Nytte og Sirat«. Københavns magistrat fik skøde på
hele terrænet, undtagen Frederikspladsen. For at anspore folkets byg
gelyst blev parcellerne udlagt vederlagsfrit, og som yderligere op
muntring skånedes indvånerne for indkvartering i 30 år. Desuden
garanterede man toldfrihed for udenlandske byggematerialer. Til
gengæld forpligtede hver og en sig til at opføre sin gård inden fem
års forløb og nøje rette sig efter den af hans majestæt approberede
plan. Thi »Egaliteten« — d. v. s. det ensartede præg — skulle »obser
veres«, hvorved et helstøbt kunstværk kunne skabes. Alle husene
måtte være grundmurede og have en bestemt højde og vinduesflugt.
Desværre er generalplanen til kvarterets udformning gået tabt.
Skønt hovedæren for pladsens og palæernes plan tilkommer oberst
løjtnant Eigtved, må han dog afstå et par af laurbærbladene til Mar
cus Tuscher. Den talentfulde niirnbergske maler, grafiker og arkitekt,
der virkede som hofskildrer heroppe siden 1743, har leveret et grund
rids til Amalienborg Plads med palæernes anbringelse, som blev
stukket i kobber.
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Givet er det imidlertid, at ensemblet skyldes Eigtved, og ham
alene; han samlede trådene til et helhedsbillede og skabte den
europæisk berømte komposition. At kongen har udskrevet en kon
kurrence, hvori de ledende arkitekter og kunstnere har deltaget, vides
med sikkerhed. Men hverken Thurahs udkast eller Tuschers »Over
slag«, der formentlig var en variant af Eigtveds, blev antagne. Denne
har leveret to forslag. Det ene, som findes i Bregentveds godsarkiv,
fremstiller en palæfacade, bestående af et dominerende midtparti og
to sidefløje i samme højde. Dersom Br egentvedpr o jektet var kommet
til udførelse, ville de fire facade»vægge« have lukket pladsen i lighed
med Place Vendome i Paris. Det andet forslag »detacherer« pavil
loner ved gadehjørnerne og bryder de massive sidefløje med énetages
»Gallerier«. Herved blev det hele mere elegant og rytmisk varieret.
Til alt held approberedes det sidste alternativ, og den endelige facade
type opstod, som vi kender og elsker den. Har man skildret ét af
palæernes opstalt og rumfordeling, kan man gøre sig en forestilling
om, hvorledes de alle — med visse afvigelser — har været indrettet,
da de fornemme bygherrer tog deres vinterboliger i besiddelse for
mere end 200 år siden.
Betragter vi grundplanen i det utrykte tredie bind af Thurahs »Dan
ske Vitruvius« (se s. 162), ser vi de fire hjørnepalæer: mod syd
Moltkes og Løvenskiolds (Schacks), mod nord Levetzaus og Brockdorffs hoteller. Hovedbygningerne danner stumpe vinkler med side
fløjene, hvis pavilloner markerer gademundingerne. Da Moltkes Palæ
var det prægtigst udstyrede og samtidigt har bibeholdt sin oprinde
lige skikkelse nogenlunde intakt, foretrækker vi at hellige dette palads
en udførligere gennemgang end de andre, så meget mere som dets
bygningshistorie og rumudsmykning har været grundigt undersøgt.
Eigtved overtog personlig ledelsen af arbejdet. Til opførelsen be
vilgede kongen 2 millioner mursten af Frederikskirkens beholdning.
Ifølge kontrakten skulle den ydre beklædning leveres i gotlandske
sandsten. Målene skulle her — som for de øvrige paladsers vedkom
mende — være: hovedblokkens længde 49 m, dybde 19 m og højde
(til gesimsens overkant) 18 m. En tegning i Kobberstiksamlingen viser
tydeligt, hvorledes palæet har set ud, inden »løngangen« blev for
højet med et stokværk. Eigtveds formsprog er ikke Poppelmanns
11 DSH 2
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Plan over Amalienborg. Forneden til venstre Jardins havepavillon. Efter det
utrykte bind af Danske Vitruvius.

yppige senbarok (Zwinger), men snarere Longuelunes og de Bodts
franskprægede rokoko-klassicisme (Japanisches Palais, Dresden). Det
er da også sidstnævnte bygning, der i fladens inddeling og midtrisalittens stærkt betonede port- og vinduesmotiver med dobbelt søjlestil
ling, kan have inspireret arkitekten, hvis variation af temaet dog er
ganske selvstændig. Hovedfløjen består i øvrigt af en rustikasokkel å
réfends, d.v.s. med vandrette fuger. Denne underdel indeholder
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kælder og parterre, samt tre portåbninger. Herover ligger beletagen
(1. sal) og øverst mezzaninen, som krones af tagbalustrade. De øvre
stokværk sammenbindes arkitektonisk af pilastre på siderne og lisener
— svage murfremspring — ind imod midten. En sådan accentuering
af yderpartierne, der forstærkes ved murværkets næsten umærkelige
risalitdannelse, får bygningslegemet til at leve. Hovedvægten hviler
dog på midtaksen, ifølge barokkens krav om centralisering. Her er
anbragt friplastiske søjler af ionisk orden (rytme 1 - 2 - 2 -1). Som
topdekoration knejser »Coronementet« med det adelige våbenskjold,
blomsterfestons, englebørn og genier. På attikabalustraden er anbragt
figurer og vaser. Efter god nordisk tradition har huset valmtag.
Sandstensornamenterne og de øvrige skulpturelle arbejder besørgedes
af den sachsiske billedhugger Petzold, der var født og udlært i Dres
den. Havefacaden gentager hovedfacadens rytme, dog spiller Eigtved
her med sordin ved udelukkende at benytte »øre«-lisener. Thi plads
fronten er den egentlige skueside.
I 1751 kunne Moltkes residens som nr. 1 holde rejsegilde, og i de
følgende år blev palæet, for at bruge Wadskjærs ord »copuleret med
Pomp og Pragt«. Da kunne bygherren i sandhed rose sig af at eje
stadens fornemste privatbolig. I sin smukke og åndfulde bog »Dan
marks og Frankrigs kunstneriske Forbindelser i det 18. Aarhundrede«
redegør Mario Krohn for husets udsmykning og inventar. Her skal
kun hovedlinierne trækkes op. Beklageligvis findes ingen samtidige
gengivelser af palæets indre, hvorfor vi må holde os til beskrivende
udtalelser. Gennem midtportalen, der nu er forandret, trådte man
ind i en elegant, halvkredsformet vestibule, bagtil kranset af otte
korinthiske marmorsøjler. En skulpturgruppe af »Perseus og Andro
meda« bød gæsten velkommen. I øvrigt var rummet prydet med
lanterner, rigt stukloft og marmorklædte vægge. Søjlekapitælerne
skyldtes sachseren J. F. Hänel. To lave trapper førte op til stue
etagen, hvis lofter af italieneren Fossati til dels er bevarede. Derimod
eksisterer gemakkernes og kabinetternes malede og vævede tapeter
ikke mere. Den pompøse hovedtrappe, som man stadig kan beundre,
har stukkaturer af Gonram og Chr. Suckow. I beletagen lå — og
ligger fremdeles — stadsgemakkerne, barokkens repræsentationsloka’er. Overvældende er indtrykket af riddersalen, der vender ud mod
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Christian Vil’s
Palæ.
Hovedtrappen
(fot. Elfelt).

pladsen og løber igennem to etager. I dag som dengang betager rum
met den indtrædende med sine loftsdekorationer af Fossati, fransk
manden Le Clercs forgyldte, udskårne paneler, de prægtige spejle og
lysekroner, Tocqués imposante portrætter af kong Frederik og dron
ning Louise (1758) og sidst, ikke mindst, Bouchers dørstykker og
kaminbilleder af legende putti. Denne sal kan, hvad dekorations
kunsten angår, måle sig med de fineste rokokointeriører i Europa.
Rocailværkets lette og flygtige spil henover de lyse flader stemmer
sindet til fest. Hvilken kostelig ramme omkring en féte galante, hvor
hoffets damer og kavalerer i silke og brokade danser menuet til
clavecinets sarte toner. Riddersalen i Moltkes Palæ svarer i type og
placering til salen i Prinsens Palæ (nu Nationalmuseet). Foruden et
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Christian VlTs Palæ. »Malerkunsten«, allegorisk maleri af F. Boucher. Dør
stykke i riddersalen (Statens kunsthistoriske Fotosamling).

kostbart møblement, som vist aldrig blev ekspederet, modtog overhofmarskallen som gave fra den franske regering, der ønskede at sikre
sig Moltkes venskab under Syvårskrigen, 3 porcelænsgarniturer, et
hvidt spisestel med blomster og blå kanter, samt et enestående skønt
fløjlstapet. I tilgift fik greven 2400 flasker champagne, en anselig
present, der i disse tider kan få tænderne til at løbe i vand. Kun
tapetet er tilbage som minde om den herlige sending.
Af de syv Boucher’ske geniefremstillinger i riddersalen bærer de
fem mesterens egenhændige signatur og er altså originalarbejder af
gratiernes fejrede maler, der var en god ven af Joachim Wasserschlebe. Bouchers skildringer af de »7 frie Kunster« må betragtes
som led i det dekorative samspil, ligesom den berømte portrættør
Louis Tocqués helfigursstykker af majestæterne. Tocqué opholdt sig
et halvt år i Danmark (1758), hvor adelen overøste ham med bestil
linger. Et vidnesbyrd om Bouchers kærlighed til orienten er de tre
delvis bevarede gobeliner af suiten »La tenture chinoise«, vævede på
Beauvais-fabrikken efter kompositioner af mesteren (1743). Det bedst
konserverede af disse tapisserier, »Det kinesiske Marked«, er præget
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Christian VIPs Palæ. Dør i riddersalen med snitværk af Le Clerc
og dørstykke af F. Boucher (fot. Th. Andresen).

af Bouchers yndede »décoration claire«, og hænger i gobelinvær elset,
det oprindelige audiensgemak. Samtidigt med maleriernes og spejlenes
anbringelse i riddersalen lod Moltke den indkaldte franske arkitekt
Nicolas Henri Jardin (1720 - 99) udsmykke de halvrunde og rektan
gulære felter foroven med trofæer og festons i den nymodens Louis
Seize stil. Samme kunstner blev det overdraget at indrette spisesalen.
Jardin, der fra sit hjemland var fortrolig med nyklassicismens frem166
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Christian VIPs Paice. Moltkes audiensgemak med Bouchers
gobelin (»tenture chinoise«) (fot. Th. Andresen).

bryden, har æren af at have bragt den moderne stil til Danmark på
et så tidligt tidspunkt som 1754, inden retningen havde slået rod i
Europa. I forhold til rokokoen er Louis Seizen enklere, køligere og
mere stiv og tør i detaillen. Med forkærlighed anvender den vaser,
trofæer, medailloner og guirlander som rumudsmykkende kompo
nenter. Spisesalen i Moltkes Palæ er et ypperligt eksempel på ny
klassicismens første stadium herhjemme. Efter Jardins tegning blev
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Christian VIFs Palæ. Riddersalen, festopdækning med Flora Danica-stellet ved
kong Gustav 6. Adolfs statsbesøg i 1952 (fot. Elfelt).

salen bogstavelig talt fremhekset i løbet af et halvt år, fra marts til
oktober. Hofbilledhugger S. C. Stanley og stukkatøren Guione ud
førte i forening arbejdet. Vaserne over bassinerne er gjort efter for
billede af Saly, rytterstatuens mester. Overalt i salen møder blikket
attributer for bordets glæder: fisk, overflødighedshorn, drueklaser,
dyr og surporternes vildt.
Bag riddersalen, med udsigt til haven, lå »skilderigemakket«, der
rummede hovedbestanden af Moltkes billedgalleri. Den venstre
pavillon var indrettet som bibliotek, den højre indeholdt naturaliekabinettet, der beslaglagde begge etager. Her havde greven sin kol
lektion af konkylier og naturalier, på den tid et udbredt objekt for
samlere. — Pontoppidan omtaler i sit Danske Atlas foruden koste
lige ædelstene og alskens rariteter »en halv Snes høye Skabe med
mangfoldige trappeviis opstigende Hylder, og under Skabene 150
Drag-Skuffer,........ opfyldte med de skjønneste og rareste Exem168
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plarer af Conchylier, Søevexter, Koraller, Urter, Insecter, Orme,
Ertzer, Sten-, Jord- og Leer-Arter, Forsteente-Ting og andre Fossilier«. Omgivet af disse sjældne sager knejsede lensgrevens »Pyramidal-Stytte« med hans »Brystbillede i.... Medaillon«, som professor
Wiedewelt havde anvendt »saa stor Fliid og Kunst« på (1763 - 64;
nu i Karise). I loftet sidder stadig Karel v. Manders 5 polygonale
plafonds af københavnske borgeres og domestikkers færden under
1600-tallet. Excellencens private kabinet i hovedbygningen var be
klædt med guldindvirket sølvmoer, kantet af en blå damaskes bort.
Værelsernes udstyr var yderst raffineret: sachsiske ovne, ægte for
gyldte spejle og et udsøgt mobiliar. Beboelsesrummene i mezzaninen
har været beskedne i forhold til repræsentationslokalerne. Formentlig
var tjenerskabet henvist til kælderen. Komforten kom dengang i
anden række, særlig når det drejede sig om det tjenende personale.
Christian VII’s Palæ. Spisesalen, dekoreret af Jardin 1757, står nu som landets
fornemste nyklassicistiske rum (fot. Elfelt).
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Christian VH’s Palæ. Loftsmaleri af Karel van Mander i »Rosen«.

Ude i haven, som er aftegnet på Thurahs plan, byggede Jardin i
trekantens retvinklede hjørne den nydelige pavillon af røde born
holmske sandsten. »Le salion et la voliere«, kalder samtiden det lille
ioniske rundtempel og antyder hermed dets kombinerede brug til op
holdssted og fuglebur. Det vaseprydede, kuplede lysthus med sine
festons- og pilastersmykte sidefløje er et ægte barn af ung-klassicismen. Det sobre og velproportionerede bygværk hører til klenodierne
i dansk arkitektur. Jardin har på en beundringsværdig måde løst
pladsproblemet uden at virke anmassende.
Den 30. marts 1754 blev Amalienborgpalæet indviet ved et over
dådigt taffel, som Hans Majestæt kong Frederik V i egen høje person
bivånede. Efter diner’en kørte monarken og Moltke — de uadskille
lige venner — til Charlottenborg for at åbne det nystiftede Kunst170
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akademi. Således indtraf to vigtige begivenheder, en privat og en
officiel, på samme dag. Hvor lidt forståelse oplysningstiden havde
for rokokoen, røber en sentens i den tyske retslærde og kunststude
rende F. B. v. Ramdohrs efterretninger fra en rejse i Danmark 1792:
»Dieser pallast ... ist von Seiten der architektur unbedeutend (sic!)
aber er enthält gute Sachen«. Det er loven om det unge slægtleds
reaktion mod det gamle.
Om de øvrige palæers opførelse og indretning skal kun gøres
enkelte bemærkninger. Fælles for dem alle er plandispositionen, der
tydeligst kommer til orde i beletagen. Her gælder Palladios princip:
at lade nogle mindre rum underordne sig hovedsalen i bygningens
kerne. Disse rum ligger i fortsat rækkefølge, eller, for at tale fag
sprog, i »enfilade«. Således grupperer Amalienborggemakkerne sig
omkring »riddersalen«, bag hvilken et smallere lokale af samme

Pavillon ved
Christian VIPs
Palæ, tegnet af
Jardin. Bygget
i 1760’erne
som havesal
med voliere af
rød born
holmsk
sandsten og
består af den
her viste åbne
rotunde, to
små sidefløje
og en lukket
omgang bag
rotunden (fot.
Th. Andresen).
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Christian VIFs Palæ. Den grå salon (fol. Elfelt).

længde er placeret. Fra parterrets havesal fører en trappe ud i tre
kantens grønne anlæg, der på siderne begrænses af de to gårde og
et »Plankeværk ... eller en Muur« mellem haven og »den anstodende
Nabo«. Langs gadeåbningerne findes stalde og remiser, sandsynligvis
med kamre for lakajer og domestikker.
Et interessant aktstykke vedrørende det Løvenskioldske Palæs byg
ningshistorie har Louis Bobé fremdraget af Løvenborgs godsarkiv.
Igennem denne »Extract af de indkomne Overslag udi alle Profes
sionerne« erfarer vi, at hele håndværket har været stillet til licitation.
Dokumentet er underskrevet S. C. Gedde og dateret København,
den 22. juli 1750. Generalmajoren var fader til overkonduktør Chri
stian Gedde, der forfærdigede tolv pragtfulde »Kvarterkort« over
hovedstaden (1757). Budgettet giver en samlet byggesum på 62.796
rdlr., bortset fra mere underordnede udgifter til plankeværker, sten
brolægning, »Spring og Pompevandets Indledning udi begge Gaardene«, samt betaling til maler, forgylder, blytækker og gipser. Tøm-
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rerarbejdet, som andrager 13.754 rdlr., betros J. A. Pfiitzner, hvis
tilbud ligger lavest; opmuringen får Andreas Sihm i entreprise, da
hans offerte skønnes fordelagtigere end Joh. Chr. Conradis. Pudsig,
men berettiget, er Geddes forargelse over Hånels ublu pris for stenog billedhuggerarbejdet i forhold til Gerckens forlangende, som ud
gør ca. fjerdedelen deraf! Også »Hoff Steenhugger Pfortling« (Jacob
Fortling) giver et bud, der imidlertid overskrider Gerckens. Gedde
skriver harmdirrende, at Hånels »Fordring er saa uforskammet hdyt,
at derpaa ikke kan reflekteres«. Han måtte trøste sig med beskæf
tigelsen i Moltkes Palæ. Det kan til slut oplyses, at Peder Hendrichsen
udførte smedearbejdet — han var ene om budet — Just Bradt
benyttedes som snedker, Hans Ottesen som glarmester og Guione
som stukkatør.
Da konferensråd Severin Løvenskiold den 23. april 1754 overdrog
sit palæ til enkegrevinde Schack, var bygningen endnu ikke fuldendt.
I optegnelser om københavnske brande fra 1749 - 87 læser man under
1754 følgende passus: »Om Natten imellem d. 4. og 5. Dec. var en
stor Ildløs paa Amalienborg i Grevinde Schacks Palais, hvor Hoved
bygningen indvendig tilligemed Spærreværket rent afbrændte«. Ska
den blev dog forbavsende hurtigt udbedret, således at huset rimelig
vis var færdigt i løbet af 1757 - 58. Levetzaus og Brockdorffs hoteller
blev først taget i brug 1760.
I sine erindringer meddeler Rahbek et barndomsminde, der belyser
en krog af datidens Amalienborg: »Midlertid havde min Fader kiøbt
sin egen Gaard paa Hjørnet af Amalie- og Blancogaden (nuv. Itali
enske Legation), ligeoverfor daværende lewetzowske«. Herfra nyder
drengen udsigten over til »den lewetzowske grønne Gaards- og Haugeplads, der laae ligefor vore Dagligstuevinduer, og som jeg hele den
blidere Aarstiid igiennem ikke kunde blive træt af at see ud i, skiøndt
den lewetzowske Hauge var saa forsømt og forfalden, at det var et
Mundheld der i Nabolauget, at hendes høigrevelige Naade spiste sin
Gartner hvert Aar, da rigtig nok det eneste Væsen, der i bogstavelig
Forstand syntes at tage sig noget af Haugen, var en islandsk Bede,
som hun hver Eftersommer lod tøire der, for at slagte om Vinteren«.
Heraf kan vi slutte, at hvert af palæerne havde to gårde, én til køk
kenet og én til privat benyttelse.
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Kong Frederik,
V, J. Salys
rytterstatue på
Amalienborg
Plads.
Kobberstik af
J. M. Preisler.

Førend vi forfølger palæernes videre skæbne, ville det være natur
ligt at ofre et par orienterende bemærkninger på rytterstatuen og
Frederikskirken, der er integrerende dele af Amalienborganlægget.
Jacques Frangois Joseph Saly (1718 - 76) kom til Danmark i okto
ber 1753 for at modellere Frederik V’s »statue equestre« og beklæde
professoratet i skulptur ved Kunstakademiet. Ryttermonumentet fik
en enklere udformning end oprindelig planlagt, idet nogle allegoriske
figurer og bassiner ved soklens fod blev sløjfede. Herved vandt kom
positionen i »simplicité«; thi monsieur Saly var, ligesom Jardin,
besjælet af »le grand gout de l’Antique«. Opstillingen af en fyrstelig
rytterstatue som pladscentrum er et hyppigt fænomen i barokkens
byplanlægning. Salys nærmeste forbillede var Bouchardons nu for
svundne monument for Ludvig XV på Concordepladsen. Ifølge kon174
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trakten skulle Saly aflevere sit værk inden seks års forløb mod en
godtgørelse af 130.000 frcs. Asiatisk Kompagni bekostede arbejdet
og materialerne som en taknemlig gestus over for landsfaderen.
Imidlertid hengik der femten år, inden statuen var færdig i model og
parat til bronzestøbningen. Sidstnævnte proces foregik i »Gjethuset«
på Kongens Nytorv og varede kun få minutter. Da lå kongen for
længst i sin grav. Den 16. august 1768 opstilledes monumentet under
folkets jubel. Monarkens holdning er på én gang heroisk og utvun
gen. Den romerske feltherredragt bringer Marc Aurels berømte statue
på Kapitol i erindring. Ved synet af faderens rytterbillede i Salys
atelier udbrød Chr. VII: »cela est fort beau, mais vous avez fait
mon pére plus grand qu’il n’est«. Billedhuggeren havde for propor
tionernes skyld måttet tillade sig denne kunstneriske frihed, da maje
stæten var liden af vækst. Statuen kostede den ædle giver 600.000 rdlr.,
hvad der vakte stor forbitrelse mod Moltke som præses for kom
pagniet og arrangør. Desuden fik sagen et pinligt efterspil. Da støb
ningen var tilendebragt, udtalte Saly sin misfornøjelse med arbejdet
overfor støberen, monsieur Gor, der tog kritikken ilde op, og — som
det hedder i gehejmeråd Luxdorphs kalender — »pryglede Saly med
en Tamp«. Dette grove optrin mellem to landsmænd på åben gade
satte sindene i røre. Carsten Niebuhr skriver lidt senere: »Det lystigste
ved Begivenheden var, at Hr. Gor har gjort Forskel paa Herre og
Tjener; thi Hr. Salys Tjener, som vilde staa sin Herre bi, havde ikke
den Ære at blive tampet, men blev pryglet med en Stok.« En lille
episode fra Holbergtidens København. Saly udgav et skrift om ryt
terstatuen på sit modersmål, J. M. Preisler stak hele anlægget i kob
ber, og Adzer skar stemplerne til en medalje. Først i august 1771
fandt den officielle indvielse sted. Da var efterciseleringen omsider
tilendebragt og bronzetavlerne indsatte på marmorpiedestalen. I ind
skriften hyldes den milde, fredselskende fyrste, kunstens beskytter, af
»SOCII NEGOTIATIONIS ASIATICAE«.
Er Salys »Rytter« perlen i Amalienborganlægget, så ville Frederikskirken være blevet dets kronende diadem, dersom forsynet havde
beskåret dette bygværk en bedre skæbne. I sine proportioner (gesims
bånd etc.) stemte det nøje med palæ-komplekset. Desværre var Eigtveds magnifike centralkirke kun påbegyndt, da Jardin fortrængte
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Christian Vil’s Palæ. »Kongens soveværelse«. Over sengen et portræt af Ludvig
XIV, malet af Hyacinthe Rigaud (fot. Elfelt).

ham som arkitekt og erstattede den umoderne italiensk-barokke plan
med en nyklassisk opstalt. Byggeriet slugte enorme summer, hvorfor
opførelsen gik i stå 1770. I over 100 år lå kirken hen som malerisk
ruin, indtil F. C. Meldahl, for Tietgens midler, gav monumentet sit
nuværende ydre.
Da Christiansborg brændte natten til den 27. februar 1794, var
kongefamilien uden tag over hovedet. Blikket rettedes nu mod adels
palæerne på Frederikspladsen, hvoraf kongen allerede i 1765 havde
købt det Brockdorffske for 52.500 rdlr. og overleveret landkadetterne
bygningen til skole (1767 - 88). Tilbage var det nordvestlige og de to
sydlige hoteller. I marts 1794 erhvervede regeringen Moltkes Palæ
med inventar til Christian Vil formedelst 45.000 rdlr., en beskeden
købesum, når man tager udstyret i betragtning. Kronprinsregenten,
den senere Frederik VI, tilskødedes det Schackske Palæ for kun
26.861 rdlr. Det Levetzauske blev af stamhuset Restrup solgt til
arveprinsen. Overdragelsen skete »under det Vilkaar ... at Bygher-
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Christian VH’s Palæ. »Harsdorffs Værelse«, indrettet af C. F. Harsdorff for
grevinde Sophie Hedevig Moltke (fot. Elfelt).

rens og hans afgangne Frues Navn og Vaaben, som findes figureret
opsat på Hotellet, i Overensstemmelse med Stifterens Vilje aldrig
maa nedtages eller forandres«. Således optræder i dag adelens og
rigets våben side om side. Eftersom bygningerne — navnlig den
Schackske — var temmelig forfaldne, lod de kongelige ejere C. F.
Harsdorff foretage en påkrævet restauration og delvis omgruppering
af rummene med de nye formål for øje. På tre af palæerne blev
midtblokkens porte fjernede og »løngangene« ført op i højde med
pavillonerne — et tab for den arkitektoniske helhed. Samtidigt her
med omdannede Harsdorff vestibulen i Christian VII’s Palæ til be
boelsesrum, da pladsen var knap. Søjlerne forsvandt, og gulvet blev
hævet for at udvide kælderarealet. Adgangen udefra skete herefter
gennem en af sideportene, der havde forbindelse med den bagved
liggende gård. De forskellige ændringer beløb sig i det første år til
86.000 rdlr. For at etablere en bekvem forbindelse mellem kongens
og kronprinsens palæer, lod hofmarskal Ahlefeldt afholde en kon12 DSH 2
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Frederik V’s statue og kolonnaden ved Amalienborg. Opført af C. F. Harsdorff
1794 - 95 (fot. Kbh.s Foto-Service).

kurrence mellem de førende arkitekter til en sådan kommunikations
bygning. Harsdorff sejrede til held for eftertiden. Thi hans kolonnade
i ionisk stil løste problemet på en simpel måde, uden at komme i
konflikt med den omgivende arkitektur. At denne ensidige betoning
af en enkelt gademunding måtte forstyrre den barokke centralplan,
er en sag for sig. Vi har vænnet os til det klassiske kig mellem søjlerne
med rytterstatuen som »point de vue« og ville nødigt undvære Harsdorffs kønne kolonnade. Materialet er desværre træ, da bygnings
omkostningerne ikke måtte overstige 19.000 rdlr. (fuldendt i nov. 1794).
Til det Levetzauske palæs indre omarbejdelse valgte arveprinsen den
alsidige malerprofessor Nicolai Abraham Abildgaard. Tanken på ham
lå nær, da prinsen var Kunstakademiets præses, og Abildgaard i en
periode havde fungeret som dets direktør. I Den kgl. Kobberstiksam
ling opbevares en række overordentlig fine udkast i bly og vandfarve
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til værelseudsmykninger i arveprinsens palæ. Kun førstesalens deko
rationer blev udført, men til gengæld har dette stokværk intet tilbage
af sit oprindelige udstyr. Stueetagen har beholdt den gamle rokoko
ornamentik, der dog langtfra står på højde med den Moltkeske. For
klarhedens skyld vil vi indskrænke os til at omtale de udførte væg
dekorationer. Abildgaards formsprog er den modne klassicismes, på
baggrund af Eigtveds rokoko og Jardins sirlige Louis Seize. Udover
de givne dimensioner, såsom vinduernes og dørenes anbringelse, tog
arkitekten ingen hensyn til det bestående. Alligevel skabte han et
smagfuldt og pompøst interiør i gallasalen (svarende til riddersalen
i Christian VII’s Palæ), hvis vægtige pilastre, dørfrontoner, relieffer
og kassetteloft er i slægt med Adamstilen, som Abildgaard kan have
kendt fra brødrenes publikationer i 1770’erne (Works in Architecture
I - II). Rumindtrykket er smukt og ædelt. Efter skitserne at dømme
har væggene først været gule; siden har man gang på gang ændret
farven. I gallasalen fik den unge Thorvaldsen lejlighed til at vise sit
talent i de to plastiske arbejder, Euterpe og Terpsikore, der pryder
nicherne i salens smalsider. Lærerens yppige plasticitet præger disse
tidlige værker. Efter Abildgaards kompositioner har Thorvaldsen
endvidere udført en række relieffer af årets og døgnets tider til galla
salen. Nogle interessante dørstykker, hidrørende fra arveprinsens
palæ, købtes til Frederiksborgmuseet på Caroline Amalies auktion i
slutningen af forrige århundrede.
Siden arveprinsens tid er palæet undergået adskillige interne for
andringer, hvorved en del af Abildgaards dekorationer har lidt over
last. Det gælder bl. a. tronsalens, spisesalens og »Det blaa Cabinet«s
udsmykning. I 1810 blev prinsesse Charlotte — Christian VIITs søster
— formælet med landgreve Wilhelm af Hessen i tronfølgerens palæ,
i hvilken anledning man henvendte sig til C. F. Hansen om at forny
dekorationerne. Malerarbejdet udførtes af hofdekoratør Cabot. Fra
disse foranstaltninger og fra Christian VIIFs og dronning Caroline
Amalies lange residensperiode (1805 - 81) stammer de mange interiør
ændringer i arveprinsens palæ.
I 1788 flyttede landkadetterne fra Brockdorffs hotel til opera
huset; palæet indrettedes nu til søkadetakademi af kgl. bygningsin
spektør Johan Boye Magens. En detailleret plan over rummenes
12*
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anvendelse findes i Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger.
Først i 1801 førte Magens de lave gallerier op i fuld højde, som det
allerede var sket på de øvrige palæer. Nu var bygningerne atter ens
og tjente til »at pryde den kongelige Støtte«, i overensstemmelse med
inskriptionen på palæets grundsten. Et særligt kendingsmærke ejer
facaden dog i uret, der stammer fra Frederiksborg Slot. Til yderligere
forsiring af Amalienborg Plads »blev de 20 Glas-Kuglelygter med
dobbelte Flammer og dertil hørende Marmorpiller, som tidligere
havde staaet paa Christiansborg Slotsplads, flyttet til Amalienborg,
og hvad der ikke var det mindst mærkelige, de blev, i Modsætning
til alle Byens andre Lygter, tændt i Maaneskin, da man nu for første
Gang opdagede, at Maanen ikke altid skinnede, naar den ifølge
Almanakken skulde gøre det.«
Så sent som i 1828 tog kongefamilien ophold i Brockdorffs for
dums hotel. Det var da prins Frederik Carl Christian (Frederik VII)
viedes til Frederik VI’s yngste datter Vilhelmine. »Prinsesse Vilhelmines Palæ« blev istandsat og nymonteret af hofbygmester Jørgen
Hansen Koch. Det var en dyr historie; udgifterne til møblement,
sølv, service, vogne og seletøj androg alene 112.000 rdlr. Hele bryl
luppet, incl. prinsessens udstyr og den samlede installation, kostede
næsten
million rigsbankdaler. Men pengene var små dengang.
Foruden værelsernes dekorationer er trapperummet med de to søjler
Kochs værk. Også portalerne mod pladsen (nu omdannede til vin
duer) skyldtes denne fornemme og smagfulde arkitekt.
Efter ægteskabets opløsning blev Vilhelmine boende i palæet, ind
til hun lod sig vie for anden gang til hertug Carl af Lyksborg (1838).
En koloreret håndtegning (akademiets samling) med anvisninger til
tapetserere og andre håndværkere kan åbenbart identificeres med ét
af rummene på Amalienborg, sandsynligvis riddersalen i Schacks
palæ. Stilen er C. F. Hetch’s og giver et typisk eksempel på Persierelevens tørre, akademisk stive empiremanér med rigelig brug af
romersk ornamentik.
Livet i palæerne under de vekslende regimer har formet sig dels
efter hof etikettens strenge krav, dels efter familietilværelsens frie lov.
Christian VII beboede underetagen i Moltkes hotel, hvor den sinds
syge konge henlevede sine sidste år, medens andre styrede landet.
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Christian IX*s Palæ (oprindelig Schackske, senere Frederik VI’s Palæ). Ridder
salen o. 1900 (fot. Julie Laurberg & Co.).

I det Schackske hotel residerede Frederik VI både som kronprins
og drot. Til trods for de indskrænkede forhold befandt han sig
fortræffeligt. I begyndelsen rådede han endda kun over ét eneste
værelse. »Jeg har aldrig set ham lykkeligere«, erklærede A. P. Bern
storff. Lejligheden forøgedes dog senere med sovekammer, lakaj gemak, dagligstue og billardværelse. Bernstorff bemærker om kron
prinsessen, »at denne henrivende Dame lykønsker sig med nu at
kunne synes mindre lille ... end i Christiansborgs høje og store Sale«.
August Hennings skriver: »Jeg har set de to Palæer, hvori Kongen
og Kronprinsen bor. Det er næsten en Skam for Nationen, at de maa
hjælpe sig med saa lidt.« Moltkes Palæ inddroges efter Christian VII’s
død i hofholdningen. Siden de kongeliges overtagelse af Amalienborg
har fodgarden haft til huse i Moltkes og Schacks sydlige pavilloner,
hestgarden i Brockdorffs hotel. Kaptajnsvagten i Christian IX’s Palæ
ligger fremdeles ud til gården, mens løjtnantsvagten har to fag
vinduer mod Slotspladsen. Underofficers- og mandskabsvagtstueme
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indrettedes i Christian VITs Palæ, hvor de endnu er. Inventaret var
såre spartansk. Udover »6 Stkr. ordinaire høyryggede Guldlæder
Stole, 1 forgyldt Lampet-Speil, 1 brunmalet Fyrrebord«, samt »1
Skierm paa fire Fløje« — altsammen reddet fra det nedbrændte
Christiansborg — fandtes i kaptajnsvagten kun »1 Løy-Bænk af EegeTræ med flettet Rør i Sædet eller Bunden«. Løjnanterne måtte slå
sig til tåls med tarvelige fyrretræsmøbler. Oven over en af vagtstuerne
var livgardens arrestlokale installeret. Generalmajor C. F. v. Holten
tegner en levende skitse af gardereksistensen i sjette Frederiks dage:
»Gardens Officerer havde den Gang (1837) fuld Forplejning ved
Hoffet. Det daglige Taffel, i hvilket foruden os alle de ved Hoffet
ansatte Kavallerer deltog, fandt Sted Kl. 2% i den saakaldte Rose
(den øvre del af Moltkes naturaliekabinet: forf. anm.), der var
paa første Sal i den Sidebygning, der vender ud imod Frederiksgaden.
Vi mødte paaklædte i røde Uniformer med Sølvbesætning og Chakot
med Cordon’er, og samledes i et af Gemakkerne paa Christian VII’s
Palæ, hvor vi blev opstillede efter Rang med de Fornemste paa højre
Fløj. Naar Selskabet var samlet, blev det meldt til Overhofmarskallen, som da, repræsenterende Kongens Person, gav en kort Kur,
hvorefter vi med ham i Spidsen gik til Bords. Reglementet for Mid
dagen var følgende: To Supper, hvoraf den ene altid var klar Bouil
lon ; Entré efter Aårstiden; derefter hele Aaret igennem kogt Okse
bryst med forskellige Slags Gemyser til, Steg eller Fisk, en Mellemret
og atter Steg. Til Dessert under daglige Forhold kun Sukker-Pledskener. Ved hver Kuvert stod en halv Flaske Rødvin. Mere kunde man
ikke faa. Madeira, Portvin og andre Vine fandtes kun ved de meget
store Tafler i højtidelig Anledning. Efter Bordet blev der drukket
Kaffe, og samtidig gav Overhofmarskallen Kur. Derefter blev Fløj
dørene aabnede, og efter et almindeligt Buk ved hans Bortgang, var
Middagen forbi.« Til trods for menuens manglende afveksling havde
officererne dog ingen grund til at beklage sig. De stakkels tobaks
venner var derimod ilde stedt. Den 7. maj 1834 udstedte Frederik VI
et reskript til den tjenstgørende generaladjudant Biilow, hvori det
hedder: »Vi ville, at Du beordrer de vagthavende Capitainer af
Livgarden til Fods paa vore Palaier at instruere det dem underlagte
Vagtmandskab derhen, at det ikke er nogen tilladt at ryge Tobak,
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Frederik VIII’s Palæ. Forhal efter J. Hansen Kochs ombygning (fot. Elfelt).

hverken igiennem Colonaden eller paa Pladsen udenfor bemeldte
Palaier.« Herefter havde enhver sig at rette. Endog »kolde« cigarer
var forbudt under passagen. En herre, fortæller »Kjøbenhavnsposten« 20-9- 1838, dristede sig til at vandre igennem Kolonnaden med
en udgået cigar i munden. Skildvagten fo’r efter den ulydige undersåt,
»greb ham brutalt i Skulderen, flaaede hans Lintøj fra Halsen og
slæbte ham ind i Vagtstuen«, hvor han pænt måtte sidde, til kaptajnen
»begegnede« delinkventen på en højst ubehøvlet måde.
Da Thorvaldsen — umiddelbart forinden denne hverdagshændelse
— vendte hjem til fædrelandet, modtoges han på Toldboden af den
endeløse menneskeskare, hvis begejstring steg over alle bredder.
»Man spændte Hestene fra Vognen og trak ham i Triumf over
Amalienborg Plads, hvad Kongen slet ikke syntes om« (Holtens
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Erindringer). Samme eftermiddag var den store billedhugger bedt til
»appartement« hos majestæterne. Han var iført æreslegionens civile
uniform og i den grad overhængt med ordner »baade om Halsen og
paa Brystet, ja, helt ned ad Maven«, at hans indtræden i salen »frem
bragte ... en betydelig Sensation«, Replikskiftet mellem suverænen
og kunstneren var yderst lakonisk. Vi citerer Holten; Frederik VI:
»Hvad arbejder De paa i denne Tid?« Thorvaldsen nævnede en
figur. »Bliver den pæn?« sagde kongen. Dermed var den samtale
forbi, der således refereret næppe yder de agerende fuld retfærdighed.
Året efter — den 3. december — drog landets afholdte fyrste sit
dødssuk. Det var »i Værelset ved Siden af Havestuen, hvor hans
Seng stod straks til venstre ved Døren. »Rul Gardinet op!« var hans
sidste Ord, og medens dette skete, udaandede han Kl. 8^ Morgen«.
I to dage lå den afdøde majestæt på lit de parade; corps diplomatique, borgervæbningen, livkorpset og begge militære etater viste fyr
sten den sidste ære. Som løn for trofast pleje under sygdommen fik
kammertjener Westergaard tildelt dannebrogskorset. I 3 måneder bar
hoffet sorg over kongens død. Christian VIII residerede som tron
følger og under den kortvarige regeringsperiode i Levetzaus Palæ,
og her tilbragte Caroline Amalie sin lange enkestand (d. 1881). Hvor
Frederik VII fødtes i 1808, døde hans fader en menneskealder
senere (1848). Prins Christian Frederik dyrkede lidenskabeligt kunst
og litteratur, og efterfulgte arveprinsen i embedet som akademiets
præses. Blandt gæsterne i Christian VIII’s Palæ sås vore guldalder
digtere Oehlenschlåger, Grundtvig og H. C. Andersen.
Efter Frederik VI’s bortgang blev Marie Sophie Frederikke boende
indtil sin død i 1852 i Schacks Palæ, som i 1840 var underkastet et
grundigt eftersyn. I 10 år, fra 1854 til 64, havde højesteret sæde i
bygningen, hvorefter Christian IX tog salene i besiddelse for et
tidsrum af næsten et halvt århundrede. I kongens trongemak hang
Pilos maleri af Frederik V til hest. Livet på Amalienborg prægedes
af patriarkalsk fred og hygge. Dronning Louise plejede malerkunsten
og musikken og arrangerede små koncerter ved hoffet, hvor hun selv
spillede pianoforte. Medens residenspalæet var det daglige hjem, be
nyttedes Christiansborg til større tafler og audienser. Efter den sørge
lige slotsbrand 1884, der lagde C. F. Hansens ædle bygværk øde,
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Frederik VIII’s Palæ. Spisesal (fot. Elfelt).

inddroges Moltkes Palæ til receptions- og festlokaler for kongen (bl.
a. gesandtmodtagelser). Herved blev udenrigsministeriet husvildt og
måtte midlertidigt rykke ind i Levetzaus Palæ.
Den 8. april 1888 fejredes Christian IX’s 70 års fødselsdag med kur
på Amalienborg, folkehyldest og hofbal, i hvilket majestæten selv
deltog. Om efteråret havde kongen 25 års regeringsjubilæum, som
blev mindet med fanetog af byens borgere. Langt den skønneste fest
holdtes dog i anledning af kongeparrets guldbryllup d. 26. maj 1892.
Det var en herlig, varm forårsdag med sol og fuglekvidder. Fra
morgenstunden bragte de københavnske sangforeninger deres hilsen
foran residensen. Formiddagsgudstjenesten i Slotskirken overværedes
af kong Georg og dronning Olga af Grækenland, zar Alexander III
og kejserinde Dagmar, samt af de engelske og cumberlandske fyrste
familier. De jubilerende majestæter kørte i guldkaret — en gave fra
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Frederik VIII’s Palæ. Dagligstue i stueetagen (fot. Elfelt).

håndværkerne — eskorteret af husarer. Kl. 12 var der audiens på
Amalienborg for ministre, rigsdag og højesteret. Efter gallataflet hos
kronprinsen i Brockdorffs Palæ fulgte en pragtforestilling i Det kgl.
Teater. Festlighederne varede i flere dage. Den strålende finale var
folketoget fra Rosenborg eksercerplads til Amalienborg d. 29. maj.
Processionen talte o. 50.000 personer, rekrutterede fra alle samfunds
lag, lige fra universitetsprofessorer til sømænd. Optoget defilerede i
tre timer forbi palæet, hilst af det aldrende guldbrudepar. I Moltkes
Palæ tog den gamle monark imod den deputation, der tilbød hans
sønnesøn Norges krone (1905). Fra balkonen er både Frederik VIII
og Christian X blevet udråbt til konger. I sit eget palæ gav Christian
IX den sidste audiens, en time inden han døde. Efter 1906 blev
palæet stillet til rådighed for døtrene, enkekejserinde Dagmar, dron-
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ning Alexandra og hertuginde Thyra, og har siden da stået urørt med
hele sit fine klunketids-udstyr indtil det i 1954 blev helt ryddet, da
palæet skulle nyindrettes til Frederik IX’s døtre. Der er endvidere
planer om at danne et museum for det Glyksborgske kongehus i en
del af palæet. Under dette meget store arbejde, som ledes af arkitekt
Peter Koch, har der været rig lejlighed til at iagttage det fortræffe
lige håndværk, som lige fra kældermurene præger bygningen.
Grev Levetzaus fordums domicil toges atter i brug, da prins Chri
stian i 1898 blev formælet med prinsesse Alexandrine af Mecklenborg-Schwerin. Kong Christian X og dronning Alexandrine beboede
regelmæssigt Amalienborgpalæet i vintermånederne. I bygningens
indre er der ikke sket væsentlige ændringer siden Christian VH’s
tid. Kongeparrets daglige opholdsrum befandt sig i stueetagen. Spise
salen er i Louis Seize stil, men af nyere dato. Salonerne ligger dér,
hvor engang den store vestibule lå. I fløjpavillonen og den tilstødende
bygning ved Amaliegade havde hofmarskallatet og hoffourererne
deres kontorer, medens kabinetssekretariatet, jagtkaptajnen og adju
dantstaben for søværnet havde lokaler mod Frederiksgade.
Gennem de 35 år, kong Christian X havde sin residens i dette
palæ, var Amalienborg ganske naturligt stedet, hvor folket såvel i
lyse som i mørke stunder bragte kongen sin hyldest eller sine ønsker.
Her skal blot mindes om det festlige og hjertelige møde mellem konge
og folk på majestætens 70 års dag. Tit har de morgenduelige køben
havnere mødt kongen på hans daglige ridetur fra og til slottet. Og
når vagtparaden med tamburmajoren og orkestret i spidsen mar
cherede fra kasernen gennem byens gader, så fulgte ung og gammel
bjørneskindshuerne lige til Amalienborg, hvor løjtnanten hentede
fanen ved afløsningen kl. 12. I Christian IX’s tid blev paraden for
meret i »Dronningens Ridehus« i Frederiksgade og drog derfra med
fuld musik ind på Slotspladsen. Den nye ordning trådte i kraft, da
kronprins Christian (X) blev chef for livgarden 1906.
Det Brockdorffske hotel blev i 1934 bolig for kronprins Frederik
og kronprinsesse Ingrid og er nu residenspalæ. I forrige århundrede
har det huset landgreve Vilhelm af Hessen-Cassel og hustru. Bryllup
pet mellem deres datter og prins Christian (IX) af Lyksborg (1842)
celebreredes i palæets sale. Fra 1869 blev det bolig for daværende
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Haven til Frederik VlII’s Palæ. Forrest kong Christian X og dronning Alexandrine med prinsesse Elisabeth, efterfulgt af prinsesse Caroline Mathilde med
prins Ingolf. På trappen kronprinsesse, nu dronning Ingrid med prinsesse
Margrethe imellem kronprinsen, nu Frederik IX, og prins Knud (fot. Nordisk
Pressefoto).

kronprins Frederik (VIII), og her udåndede hans gemalinde, dron
ning Louise i 1926.
Ved de tyske besættelsestroppers ankomst den 9. april 1940 fandt
kamphandlinger sted på Amalienborg Plads. Fra denne dag forsvandt
bjørneskindshuerne; garden trak i feltuniform, og afløsningen af
vagtholdene skete herefter uden det sædvanlige ceremoniel med
musikkorps, parademarch og fanens afhentning og tilbagelevering.
Den 29. august 1943 overtog den tyske værnemagt bevogtningen af
palæerne; men dette ændredes igen den 6. oktober s. å., fra hvilken
dato dansk politi varetog vagttjenesten ved særlige feltmæssigt ud
rustede poster.
Den 10. marts 1944 kunne Amalienborg mindes sin 150 årsdag
som kongevåning.
Meget er sket i de to sekler, der nu er forløbne siden palæernes
opførelse. Portalerne har måttet vige for høje vinduer, hvis kon188
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turer dog følger de gamle døres, og gallerierne er borte. Bygningerne
har — undtagen Moltkes — ganske ændret deres indre karakter.
Siden 1950 er palæernes facadebeklædning af sandsten — dog ikke
Moltkes — efterhånden helt fornyet under ledelse af arkitekt Th.
Havning. Alligevel er det arkitektoniske kunstværk bevaret, det, som
gør Amalienborg til et af de skønneste anlæg i verden — vort konge
hus’ stolte residens.
JØRGEN B. HARTMANN
EJERE

BYGNINGER

Sophie Amalienborg
Det islandske Compagni
1659-85 Dronning Sophie Amalie

1669-73 Slottet opført ved
Albertus Mathiesen(?)
1689 Slottet nedbrændt
1723 Haveanlæg med pavillon ved
J. C. Krieger

Moltkes Palæ (Christian VIPs)
1750 A. G. Moltke

1794-1808 Residenspalæ,
Christian VII
1852-84 Udlejet til
udenrigsministeriet
1884 Kongelig gæstebolig

1750-54 Opført ved Nicolai Eigtved
1757 Interiører ved N. H. Jardin
1760 Voliére ved N. H. Jardin
ca. 1775 Grevindens garderobe om
bygget ved C. F. Harsdorff
1794 Ombygget og Kolonnaden
opført ved C. F. Harsdorff

1939 Facaden restaureret ved
M. Clemmensen

1952 Moderniseret ved A. Nystrøm
Løvenskiolds, senere Schacks
Palæ (Christian IX*s)
1750 S. L. Løvenskiold

1754 Anna Sophie Schack

1794 Kronprins Frederik

1751 -54 Opført ved Nicolai Eigtved
1754 Palæet brændt indvendig, gen
opført ved Philip de Lange
1794 Ombygget og Kolonnaden
opført ved C. F. Harsdorff

1808-39 Residenspalæ, Frederik VI
1854 - 64 Udlejet til højesteret
1864-1906 Residenspalæ,
Christian IX

1864 Nyindrettet ved P. Kornerup

1964 Forventelig prinsesse
Margrethe

1950 Facaden restaureret ved Th.
Havning
1963 Restaurering påbegyndt ved
Peter Koch
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EJERE

Levetzaus Palæ
(Christian VHPs)
1750 Chr. Fr. Levetzau
1794 Arveprins Frederik

BYGNINGER

1750-60 Opført ved Nicolai Eigtved
1794 Moderniseret ved C. F.
Harsdorff og N. A. Abildgaard

1805 Prins Christian (VIII)

1810 Dekorationerne fornyet ved
C. F. Hansen
1839-48 Residenspalæ,
Christian VIII

1851 Bibliotek ved Th. Zeltner
1898 Prins Christian (X)
1912-47 Residenspalæ,
Christian X
1952 Arveprins Knud

1958 Facaden restaureret ved
Th. Havning

Brockdorffs Palæ
(residenspalæ)
1750 J. Brockdorff
1751 -60 Opført ved Nicolai Eigtved

1763 A. G. Moltke
1765 Frederik V
1767-68 Indrettet ved C. C. Pflueg
1768-88 Udlejet til
landkadetakademiet
1788-1826 Udlejet til
søkadetakadem iet

1788 Indrettet ved J. B. Magens

1801 Gallerierne forhøjet ved J. B.
Magens
1827-29 Moderniseret ved
J. Hansen Koch
1828 Prins Frederik (VII)
1848-63 Residenspalae Frederik VII
1839 Landgreve Vilhelm af
Hessen-Cassel
1869 Kronprins Frederik (VIII)
1906 -12 Residenspalae,
Frederik VIII
1934 Kronprins Frederik (IX)
1947 Residenspalae, Frederik IX

1963 Facaden restaureret ved
Th. Havning

Gule Paice, facade mod Amaliegade (fot. Th. Andresen).

Gule Palæ
Amaliegade 18, København
Da kong Frederik den Femte ville smykke København ved anlæggelse
af en ny bydel på det gamle slot Sophie Amalienborgs grunde, gik
han meget storslået til værks. De adelsmænd og rigmænd, som dér
ville bygge sig huse, skulle have grund gratis og nogle skattelempelser,
men måtte tillige påtage sig visse forpligtelser vedrørende bygninger191
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nes udseende. Arkitekten Nicolai Eigtved angav de kunstneriske ret
ningslinier for disse bebyggelser. Tilbudet blev ivrigt modtaget, og
således opstod Amalienborg kvarteret, hvor især Amalienborgs pragt
fulde palækvartet blev bestemmende for anslaget, men hvor også de
mange huse i Amaliegade ved deres ensartede holdning forlener
bydelen med en skøn og særpræget fomemhed.
Mens de fleste grunde hurtigt synes at være beslaglagte — kongen
gav 1749 Københavns kommune skøde på størsteparten af grundene,
og bebyggelsen kom i stand med Eigtved eller hans elever som arki
tekter — blev byggepladsen ved siden af Amalienborg, nærmest det
Schackske Palæ, på den østre side af Amaliegade sent udnyttet, thi
skønt en tømrermester Jegend i 1750 havde fået skøde og straks lagde
fundamenter, blev grunden først bebygget 1764 og det på en måde,
som gav huset et særpræg inden for kvarteret; det er nyklassicismen,
som holder sit indtog blandt Københavns bygninger.
Husets bygherre var en såre usædvanlig person, en begavet, men
eventyrlig figur inden for handelslivet på den tid. Henning Frederik
Bargum var født i København 1733. Faderen var lærredskræmmer,
indvandret fra Tønder, moderens søster gift med en formående kø
benhavnsk tømmerhandler Gustmeier, der også drev bankierforret
ning. Hos ham kom Bargum i lære og assisterede senere mosteren
efter Gustmeiers død. Tiden var for statsordning af handelen. Der
var store tømmerleverancer til flåden, og 1758 foretog Bargum for
offentlig regning en udenlandsrejse for at skaffe træ. Monopoler
indførtes, og således blev tobakshandel også et statsanliggende. 1760
overtog han forpagtningen af dette monopol, men gerådede snart i
strid med både forbrugerne, fordi han satte prisen i vejret, og med
myndighederne; efter et par måneders forløb blev han afsat efter
at have gjort sig grundigt upopulær. Næste år ægtede han sin tidligere
principals datter, hvad der skaffede ham rådighed over penge. Han
erhvervede nu grunden i Amaliegade og lod med sin sædvanlige
smartness den fornemme franske arkitekt N. H. Jardin levere tegning
til sit nye hus, det som nu kaldes Det gule Palæ.
Bygningen er kraftigt markeret med et forneden let fremspringende
trefags midterparti med kvaderfuger og derover en balkon på firkan
tede knægte og med et pragtfuldt gitterværk. Midt i facaden er porten
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anbragt. Vinduerne på midtpartiets første sal har højt svungne buer;
hvert fag er indfattet af en blænding med en guirlande øverst, og
hele midtpartiets første sal er holdt sammen med endnu en blænding.
På hver side af midtervinduet i øverste etage er vinduespillerne smyk
ket med en vase i relief. Til begge sider af midtpartiet findes der
tre fag. Også her sammenholdes første sals tre vinduer af en blæn
ding, og udsmykningen derover, tre runde medailloner, sammenbin
des ved en fyldig laurbærguirlande. Mansardtaget er afvalmet og
tækket med sorte tegl. I stueetagen boede Bargum, og der havde han
sine kontorer, mens første etage, »Salen«, i reglen var lejet ud, for
mentlig til fremmede diplomater.
Bargum havde efter skibbruddet med tobaksmonopolet erhvervet
en hattefabrik i København; men han havde meget større og vidt
gående planer. Det lykkedes ham at få startet Det danske Guineiske
Compagnie, der med støtte i de danske kolonier på Guineakysten,
som nu underlagdes kompagniet, skulle drive handel mellem disse,
de vestindiske øer og København; det ville i hovedsagen sige, at der
fra de afrikanske kolonier dreves slavehandel til Vestindien, og derfra
hjembragtes sukker til København. 1765 fik kompagniet oktroj for
tyve år på denne negotie og støttedes af regeringen. Men trods al
hjælp gik det galt, og Bargum mistede sin formue. 1774 flygtede han
for sine kreditorer og flakkede siden, eventyriserende sig frem, rundt
i udlandet og havde stadig uheldet med sig. 1775 gik kompagniet
fallit; staten overtog atter kolonierne.
Imidlertid var palæet stillet til salg af boet, og ved auktion blev
det tilslået Carl Friedrich Busky for 16.520 rdlr.; dog skulle desuden
restancerne og omkostningerne betales af køberen, og der hvilede den
byrde på ejendommen, at Bargums moder foreløbig skulle blive
boende i sin lejlighed. Den nye ejer var indvandret ca. 1767 fra Pom
mern som handlende og fik 1772 grosserer borgerskab. Det var i
samme branche som Bargums oprindelige, nemlig tømmerhandel;
desuden synes han at have drevet bankierforretninger. Han kaldte
sig oprindelig Buschke eller Buzsky, men fastslog senere navnet til
det kraftigere Busky. Han synes at have stået i forbindelse med den
Bargumske kreds, i hvert fald stod Bargums svoger, grosserer Gustmeier d. y. fadder til et af hans børn. Det er Gustmeier, som har
13 DSH 2
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ladet bygge det smukke søjlehus Ved Stranden, lige over for Chri
stiansborg.
Busky må hurtigt have gjort gode forretninger her i landet, siden
han kunne optræde som køber. Vel var huset meget billigt, dets tak
sationsværdi var 27.000 rdlr. — han købte det, som sagt for 16.520
rdlr., og fik straks et lån på 14.000 rdlr. af tugt- og forbedringshusets
midler — men overtagelsen må dog kun have været mulig for en
mand, som sad i en tryg forretning. Kort efter søgte han om ind
fødsret ; men ansøgningen blev afslået.
En efterkommer af ham frk. Louise Neergaard har til familiebrug
samlet nogle interessante familiemeddelelser og andre oplysninger
om Busky og det liv, som da levedes i palæet, og hun har med stor
imødekommenhed stillet dem til rådighed for forfatteren af denne
beskrivelse af Det gule Palæ.
Et par år efter erhvervelsen af ejendommen ægtede Busky en vel
havende københavnsk dame af borgerskabet, Anna Christine Gad,
datter af da afdøde skibsbygmester Ole Gad på Christianshavn. Hans
stilling var nu sådan, at han ønskede en rangspersons rettigheder, og
han opnåede, efter forskellige skuffelser, at blive udnævnt til preus
sisk konsul i København, som en af de første udenlandske konsuler
i hovedstaden. Man må vel antage, at den preussiske gesandt en tid
har beboet første sals lejligheden i palæet, og at det er denne for
bindelse, som har givet Busky ideen til og skabt betingelsen for den
ekstraordinære udmærkelse. Senere havde den hollandske gesandt
eller betydelige danske personligheder som grev Baudissin bolig i
første sals lejligheden.
Buskys levede ret indgetogent; men de to store årlige fine selskaber
på 24 personer omtales. Det var især folk tilhørende den Schimmelmannske kreds, som generalinde Schimmelmann og hendes svigersøn
kammerherre Chr. Waltersdorff, betydelige storhandelsfolk som køb
mændene Bugge, Constantin Brun, Falck og Kirketerp og embedsmænd som højesteretsassessor Adam Gottlob Muller, som var husets
omgangskreds. I Buskys ejerperiode fandt Christiansborgs brand sted
1794, og da kongefamilien nu var hjemløs i hovedstaden, blev Ama
lienborg palæerne erhvervet, og Busky blev således nabo til Frederik
VI, der flyttede ind i det Schackske Palæ.
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Prinsesse Maries skrivebords-hjørne i dagligstuen før 1939 med den i klunke
tiden typiske »forhøjning« ved vinduet (fot. Elfelt).

Dette naboskab kunne blive vanskeligt, og da Busky blev syg og
til års, og der meldte sig en godt betalende køber, besluttede han sig
til at afhænde palæet. Købekontrakten udfærdigedes i august 1808 ;
prisen var 40.000 rdlr. Køberen afslørede sig straks som havende
handlet på kong Frederiks vegne; palæet var bestemt til prins Fer
dinands brug.
13*
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Få måneder efter døde Busky, men hans enke overlevede ham en
del år og oprettede af formuen et pengefideikommis, det Buskyske,
som nu er i en Neergaardsk slægtsgrens besiddelse; besidderen skal
føre navnet Busky i forbindelse med sit navn.
Det blev dog ikke prins Ferdinand, som flyttede ind på Det gule
Palæ; det holdtes i beredskab til når kongens datter, prinsesse Caro
line, skulle sætte bo ; hun blev snart forlovet med sin morbroder
prins Christian af Hessen, men han døde, og da hun 1829 ægtede
prins Ferdinand, havde kongen overdraget hende en anden bolig ved
Amalienborg, det Bernstorffske Palæ i Bredgade. Imidlertid blev
palæet brugt som gæstebygning til kongens bolig. Her indlogeredes
Frederik VI’s svoger hertug Wilhelm af Glyksborg under sine årlige
besøg, og her boede prins Henrik af Oranien, da han gæstede Køben
havn. 1833 indrettedes det til bolig for prins Vilhelm af Glyksborg,
hertugens tredieældste søn, mens han gjorde militærtjeneste i Køben
havn ; et par år efter trådte han ud af hæren og gik i østrigsk tjeneste,
hvor han blev en tapper og højt anskrevet ryttergeneral og feltmarskallieutenant. Efter at han havde forladt København, synes Det gule
Palæ at være overladt hans yngre broder prins Christian, som Fre
derik VI specielt yndede og »ønskede som sin Søn«. Prinsen var
nemlig efter faderens død af sin formynder kongen bestemt for en
post i den danske hær og gennemgik, med bolig på Kadetakademiet
(nu landsretsbygningen i Bredgade) under oberst Lindes opsyn, sko
lingen og uddannelsen som dansk officer. 1835 blev han ritmester
ved garden til hest, sytten år gammel. Da han 1842 ægtede en datter
af Christian VIH’s søster og landgreve Wilhelm af Hessen-Cassel, der
som Københavns kommandant boede i det palæ, som nu beboes af
Frederik IX, fik prins Christian bolig i hele Det gule Palæ, og kunne
fyldestgøre kravene til sin stilling ved tilskud fra sin moster, enke
dronning Marie. Her levede han og prinsesse Louise en række år
med et ret sparsomt afmålt budget, opdrog deres børn, der siden fik
så store hverv i samfundet som konger og dronninger ude i Europa.
Livet i Det gule Palæ var på grund af forholdene beskedent og
lidet prunkende; men børnene erhvervede herunder dyder i nøjsom
hed og menneskekundskab, som siden blev af stor værdi for dem
under de fremmede forhold og de omskiftelser, som skæbnen bød
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Den lille salon før 1939 (fot. Elfelt).

dem. Det var nærmest et helt borgerligt milieu, de levede i, med
tilskud af militære og kunstneriske indslag.
Da det blev klart, at den gamle Oldenborgske kongestamme ville
uddø med Frederik VII, og da den vanskeligt fortolkelige arvegang
for monarkiets enkelte dele gjorde personspørgsmålet ved tiltrædelsen
af regeringen efter Frederik VII’s død usikker, blev der optaget for
handlinger med de nærmest interesserede magter om successionen.
De russiske kejsere havde afgivet de Gottorpske dele af Holsten til
Frederik V og hans æt i mageskifte mod Oldenborg; men når konge
ætten, mand for mand, var uddød, kunne der muligt ventes besvær
ligheder fra den side. I virkeligheden var Ruslands zar også tilbøjelig
til at lægge sin vægt i skålen for, at en Oldenborgsk prins, altså en
efterkommer af Gottorpernes yngre linje, besteg tronen i Danmark;
men det viste sig, at tronkandidaten blamerede sig ved at vise sig
ganske uforstående over for de nationale problemer her i riget. Efter
Frederik VII ville hans farbroder arveprins Ferdinand være nærmeste
arving til tronen, derefter kom ifølge kongeloven, som i hvert fald
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angik Danmark og vel også monarkiet, dennes søstre; den ældste
var enke uden børn, den næste var landgreve Wilhelm af HessenCassels hustru; men hun var da allerede til års, ligesom landgreven,
og deres tilknytning til monarkiets oprindelige arvegang mand for
mand svagere. Prinserne af Augustenborg og af Glyksborg nedstam198
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mede mand for mand fra Christian III, men for dem gjaldt ikke
kongelovens arvegang. Landgreven havde en søn, men han havde
udsigt til at blive kurfyrste i sit hjemland Hessen-Cassel; derfor slut
tedes med særlig anbefaling af den russiske zar den aftale, at prinsesse
Louise og hendes gemal prins Christian skulle tiltræde monarkiets
trone, når hun fik sin mosters, moders og broders arveafkald og
altså var retslig arving til Danmark, og fordi han stammede ned
mand for mand fra den gamle, danske kongeslægt af det Oldenborg
ske hus. Frederik VII ville egentlig, ret logisk, have, at det måtte
være deres søn, den senere Frederik VIII, der blev hans efterfølger;
men prinsen var på det tidspunkt kun et barn, og da zaren havde
en særlig forkærlighed for prins Christian, blev denne ved prinsesse
Louises arveafkald udpeget som tronarving og de fleste europæiske
magter gav deres tilslutning til denne bestemmelse (Londoner Trak
taten, Warschau-Aftalerne). Således forandredes prins Christian af
Glyksborgs forhold i 1853 ; han blev prins til Danmark.
Dog virkede det foreløbig lidet ind på det daglige liv i Det gule
Palæ. Frederik VII’s forhold til sine omgivelser og til de regerende
kredse i Europa var på grund af giftermålet med grevinde Danner
sådan, at familien i Det gule Palæ måtte holde sig stille og i bag
grunden, udelukket fra hele den politiske verden, hvilket fik sine
ubehagelige eftervirkninger, da Frederik VII, kort efter arveprins
Ferdinand, døde i 1863, og prins Christian besteg tronen. Det varede
mange år, før kongen med sin retsindige og pligttro karakter vandt
den rette forståelse i de politiske kredse, som han måtte støtte sig til,
og endnu længere var han, tilbagetrukket som han havde levet, fjernet
fra folkets forståelse; rygtet om udanskhed og personlig spot gjorde
ham vejen svær.
Efter tronbestigelsen blev han endnu i nogen tid boende i Det gule
Palæ; men 1865 flyttede den kongelige familie over i naboejendom
men, Frederik VI’s Palæ på Amalienborg, som havde stået ledigt siden
enkedronning Maries død. Derefter er Det gule Palæ blevet indrettet
som bolig for kronprins Frederik (VIII). Da han imidlertid 1869
ægtede prinsesse Louise af Sverige og Norge, blev Brockdorffs Palæ
på Amalienborg, der siden landgrevens død i 1867 havde stået ledigt,
indrettet til bolig for kronprinsparret. Atter blev det Det gule Palæ
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da gæstebolig for kongens slægtninge, og i stueetagen indrettedes
lejligheder for hans brødre prinserne Hans og Vilhelm af Glyksborg;
specielt den første forstod her at skabe sig et hjem, optaget, som
han var, både af historiske og familiehistoriske studier og af at være
den gode og elskede onkel og grandonkel i den hastigt voksende
familiekreds.
I 1885 ægtede kong Christian IX’s yngste søn, marineofficeren
prins Valdemar prinsesse Marie af Orléans, hertugen af Chartres’s
datter, og det nygifte par fik kort efter bolig i Det gule Palæ, der
blev indrettet fuldstændig i tidens moderne stil med de mange for
skelligartede småting og fotografier, eksotiske møbler og malerier
mellem hinanden, en blanding af et fornemt hus og et kunstneratelier.
Prinsen var ikke ivrig for at træde i forgrunden og interesserede sig
ikke stærkt for politik; han havde sin kreds af søofficerer, som han
trofast bevarede, og som satte ham meget højt som menneske. Prin
sessen var en meget begavet personlighed, egenartet og selvstændig;
hun nærede udstrakte kunstneriske, politiske og sociale interesser, og
i kraft af hele hendes energiske og ivrige karakter kom Det gule
Palæ til at spille en ikke ringe rolle i dagens begivenheder i Køben
havn i tiden omkring århundredskiftet. Prinsessens død 1909 vakte
oprigtig sorg langt ud over hovedstadens grænser; thi brede kredse
havde erkendt hendes varme hjerte og hjælpsomme natur.
Efter prinsessens død og efter, at børnene havde giftet sig og sat
bo andetsteds, faldt der mere stilhed over palæet. Da prins Valdemar,
der ganske var gledet ind i prins Hans’s stilling som familiens højt
elskede onkel, afgik ved døden 1939, blev Det gule Palæ afgivet af
hofholdningen til Røde Kors. Efter en hårdt tiltrængt istandsættelse
ved Th. Havning blev palæet i 1952 overtaget af udenrigsministeriet.
OTTO ANDRUP
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Dehns Palæ, set fra sydvest (fot. Holt & Madsen).

Dehns Palæ
Bredgade 54, København
Vis-å-vis Bernstorffs grå, cementpudsede hotel ligger grev Dehns
oliemalede pendantbygning. I Friedrich v. Ramdohrs »Reise nach
Dannemark« (1792), der indeholder så mange tidstypiske iagttagelser,
findes bl. a. følgende karakteristik af residensstadens arkitektur: »Der
er en saadan Overflod af Vinduer, at man roligt tør sige: i ingen By
i Verden hersker der ..., hvad det anbelanger, saa megen Oplysning
som i København«. Denne vittige bemærkning synes direkte at være
møntet på tvillingpalæerne, hvortil bygmesteren J. G. Rosenberg
rekvirerede i alt 100 »Korber fransch Glass« og 30 »Kisten Pommersch Glass«. Det kunne ikke undgås, at vinduerne kom til at sidde
lovlig tæt sammen, hvorved pavillonerne fik et stærkt præg af vertika
lisme og snæverhed, men rummene blev til gengæld lyse.
Af en specifikation over byggematerialerne, dateret den 27. april
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Vestibule og trappehus fra ca. 1752-54 (fot. Nationalmuseet).

1752, fremgår det, at man til hvert af palæerne har beregnet knapt
2 millioner mursten, 50.000 glaserede »Dach-Pfannen«, 150 tønder
fransk gips og et lignende mål segeberger kalk, endvidere 700 pom
merske bjælker, 500 sparrer, 3000 svenske fliser, 30.000 kubikfod
gotlandske sandsten, foruden et stort antal gulvbrædder og andet
tømmer. Bygherrerne erholdt som bekendt materialerne toldfrit, dog
forpligtede de sig til at erlægge afgift for det, der måtte blive tilovers.
I maj måned ansøger Rosenberg personligt rentekammeret om at lade
malingen til begge palæer passere igennem tolden. Han behøvede
60 ohm hollandsk linolie og 24 fade blyhvidt, »zu einer 4-mahligen
Anstreichung der Haupt- und Nebengebäude«. Han udbeder sig
specialattester, lydende på de fornødne kvanta.
Da der i december 1761 havde været ildløs i »Perketins (Berckentins) Gaard i Norgesgade«, blev både Bernstorffs og Dehns Palæer
»eftersete og forandrede«. »Brandordningen« gør arkitekten ansvar
lig for uheldet: »Men Bygmesteren Sr. Rosenberg burde faa Skam
for hans Bygmester Profession, som ikke havde brugt bedre Konduite
med Stikbjælken under Kaminerne, som var meget slet ordineret.«
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Af de oprindelige interiører har kun trappehuset overlevet tidernes
skiftende smag: det danner i dag et fint modstykke til søsterrummet
i Bernstorffs Palæ. Indehaveren af det fornemme hotel og udenrigs
ministerens embedsbroder og genbo var gehejmeråd, senere greve
Frederik Ludvig von Dehn. Han fødtes 1697 som yngre broder til
den vordende generalløjtnant, kammerherre F. A. v. Dehn. Også
faderen var officer. Da forældrene døde, blev Frederik Ludvig og
hans anden broder Conrad opdraget i Braunschweig-Wolfenbüttel.
1730 erhvervede F. L. v. Dehn godset Kohøvede i Sønderjylland. Ni
år efter tilbød man ham gesandtposten i Spanien med en gage på
6000 rdlr. Han indvilgede deri og blev i Madrid til 1742, da han
hjemkaldtes på grund af det usunde klima. Dehn levede nu nogle år
på sit sønderjydske herresæde; 1750 valgtes han imidlertid ind i
konseillet og flyttede til København. Snart blev adskillige tillidshverv
overdraget ham, dels af kommerciel, dels af social art. Da Frederik V
agtede at indgå ægteskab med prinsesse Juliane Marie af Braun
schweig-Wolfenbüttel, fik Dehn som lokalkyndig hofmand til opgave
at varetage de forberedende underhandlinger mellem fyrstehusene.
Hans ministerielle arbejde lå fortrinsvis på landøkonomiske områder
og angik især de slesvig-holstenske forhold. 1762 blev han udnævnt
til statholder i hertugdømmerne og forlod konceillet. Denne post
beklædte han i 6 år, hvorefter han trak sig tilbage til sit gods Lud
wigsburg, hvis jorder han øgede betydeligt. Samtidigt med afslutnin
gen af den politiske karriere ophøjedes v. Dehn i grevestanden (1768).
Han døde som gehejmeråd, hvid og blå ridder den 3. juli 1771.
Nogen ørn har denne pligtopfyldende embedsmand ikke været; han
passede sin dont som stilfærdigt, vennesælt og loyalt medlem af
konseillet uden at indlægge sig synderlig fortjeneste i statslig hen
seende. Bernstorff, med hvem han i en årrække korresponderede,
kalder ham »son bon et digne ami«. Han var et menneske, »hvis
Hjerte var saa godt, hvis Sjæl saa retskaffen, og hvis Synspunkter saa
rene, at man maatte holde af ham«.
Vi har ingen efterretninger om, hvorledes tilværelsen har formet
sig i det Dehnske bypalæ, efter at det i 1756 var færdigt og bygher
ren flyttet ind. I 1766 afhændede Dehn sit hotel til overkammerherre
Detlev Reventlow, der efter sigende lavede en del indvendige ny203

Loftsroset i trappehuset fra ca. 1752 - 54 (fot. Nationalmuseet),

arrangementer; 1779 overtog grev Frederik Reventlow palæet for en
periode af 15 år. Dernæst var bygningen i hertugen af Augustenborg's besiddelse indtil 1807. Ved skæbnens ugunst spilledes paladset
som en kastebold fra den ene hånd over i den anden. Ejendommen
blev nu udstykket, da ingen liebhaver meldte sig. Justitsminister Kaas
og agent Duntzfeldt flyttede ind i hovedblokken og gehejmestatsminister Niels Rosenkrantz bosatte sig midlertidigt i pavillonen mod
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Frederiksgade. 1811 afhændedes hele komplekset til grev Ludvig
Baudissin formedelst 132.000 rdlr. Rosenkrantz blev dog boende i
hjørnelejligheden, som senere erhvervedes af M. le comte Elie Decazes,
hvorefter det franske gesandtskab havde lokaler her til o. 1839. Da
Baudissin afgik ved døden 1820, skiftede huset påny indehaver. Det
var den hovedrige skotske planter Christopher MacEvoy, der op
trådte som køber. Han var på dette tidspunkt ingen årsunge og havde
i sinde at nyde sit otium i det anselige københavnske patricierpalæ.
MacEvoy var ungkarl og havde tjent sin formue på vestindiske plan
tager, hvis drift han fra nu af overlod sin yngre broder. Ejeren ofrede
ifølge traditionen lige så meget på paladsets ny-montering, som købe
summen androg. Arkitekten Gustav Friedrich Hetsch fik som hverv
at modernisere rummene i empire-stil. To interiører og et tønde
hvælvet stukloft er bevaret. Det fineste eksempel på den »akademiske
klassicismes« sobre og tørre rumudstyr, omtydet i tidens borgerlige
smag, er Hornung & Møllers nuværende koncertsal. De dekorative
enkeltheder: perlestave, tandsnit, blad- og palmettekranse, rosetter
og mæanderbort er inspireret af kejsertidens ornamentik, som Hetsch
var fortrolig med fra italiensopholdet. »Grækerne kan være gode
nok, men Romerne er dog bedre«, skal han engang have sagt,
MacEvoy sparede hverken på møblementet eller inventar. Værelserne
blev »forsynede med brede Fløidøre i fuld Mahogni«; i stalden stod
prægtige fuldblodsheste, som var opdrættet på Bernstorff, hvor skot
ten havde stutteri. I folkemunde verserede de utroligste rygter om
hans rigdom. Man påstod, »at han maalte Dukaterne skjæppevis og
... spiste paa Guld«. Nu og da gav han formelige orgier af ødsel
pragt for den merkantile stand eller for en aristokratisk kreds, men
ellers levede han i tilbagetrukkenhed, og mange hævdede, at han
var gerrig. Mere end én gang prøvede indbrudstyvene at bane sig vej
til det formodede skatkammer, dog uden held. Velkendt er den sørge
lige bedrageriaffære gennem J. Davidsens skildring deraf i »Fra det
gamle Kongens Kjøbenhavn«.
1837 gik McEvoy til sine skotske fædre, og den mærkelige skikkelse
gled ud af sagaen for stedse. Atter skiftede palæet ejere; en mægler,
en købmand og en apoteker afløste hverandre som husherrer. Så blev
bygningen ved offentlig auktion tilslået baron C. Blixen-Finecke,
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som et par år senere (1844) overdrog den til dronning Louises broder,
prins Frederik af Hessen-Cassel. Betegnelsen »Russerprinsens Palæ«
vandt nu borgerret; den senere landgreve havde nemlig ægtet zarens
nittenårige datter Alexandra Nicolajewna, som imidlertid døde kort
efter brylluppet. Det er vist de færreste bekendt, at digteren Johan
Ludvig Heiberg og hans hustru har beboet fløjen ved Frederiksgade;
her oplevede Johanne Luise den triumf, at hendes vogn blev trukket
af studenter til hjemmet efter premieren på Oehlenschlågers »Dina«
(1842). I 1869 udstykkede prinsen palæet i parceller; den sidste
Lofts- og vægdekoration af G. F. Hetsch fra ca. 1820 (fot. Nationalmuseet).
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Interiør i Dehns Palæ, skabt o. 1820 af G. F. Hetsch, nu Hornung & Møllers
koncertsal (fot. Nationalmuseet).

købtes 1871 af hof-pianofabrikant Frederik Møller for 52.500 rdlr.
Firmaet foretog bekostelige indre ombygningsarbejder med den nye
anvendelse for øje. Siden da har »Hornung & Møllere navn været
knyttet til det gamle Dehnske hotel, der i en periode også husede
Musikkonservatoriet. Hjømepavillonen købtes i 1870erne af Chri
stoffer Adam Vilhelm greve Knuth-Christiansdal, blandt hvis lejere
var prins Harald og prinsesse Helene, der boede i beletagen, mens
grevinde Musse Scheel boede i stuelejligheden. 1942 købte forsik
ringsselskabet »Nord-Syd«, ejendommen af grev Knuth’s bo, og lod
arkitekt Alf. Cock-Clausen foretage en gennemgribende ombygning.
En overgang var den tjekkiske legation lejere, derefter »Det DanskFranske Dampskibsselskab«, der 1956 købte hjørnepavillonen.
JØRGEN B. HARTMANN

Dehns Palæ o. 1760. Samtidigt stik (Kgl. Bibliotek).
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Bernstorffs Palæ o. 1760. Samtidigt stik (Kgl. Bibliotek).

Bernstorffs Palæ
Bredgade 42, København
»Kunsten udgør en Stats Prydelser, og selvom en Mand, der alene
forstaar sig paa Kunst, kun er en Person af underordnet Nytte, saa
er det ikke desto mindre hensigtsmæssigt at erhverve sig Smag for og
Idé om Kunst, og at forstaa sig tilstrækkelig derpaa til at kunne
skelne det gode fra det slette eller fra det middelmaadige«. Denne
nøgterne bekendelse af hans excellence greve Johan Hartvig Ernst
Bernstorff (1712-72) kunne passende stå som motto over skildringen
af hans privatbolig i Norgesgade mellem Frederikskirken og Ama
lienborg Plads. Som en festlig ouverture til oktogonen med rytter
statuen som samlende midtpunkt ligger tvillingpalæerne ved Frederiksstadens tærskel.
14 DSH 2
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Bernstorffs Palæ, set fra pladsen ved Marmorkirkens ruin 1842. Farvelagt teg
ning af H. G. F. Holm 1842 på Frederiksborg.

Da Bernstorff havde afsluttet sin diplomatiske gerning i Paris
(1744 - 50), besluttede han at bygge sig et hus i Danmarks hovedstad,
hvor den nye prægtige bydel voksede op. Som gehejmeråd i konseillet
og Schulins efterfølger i udenrigsminister-embedet var den hannoveranske adelsmand, næst Moltke og kongen, rigets højeste autoritet.
Hans grandseigneur-natur, der parredes med strenge sæder og møn
stergyldig vandel, krævede glansfulde omgivelser. I sommeren 1751
fik greven en byggeplads anvist, som grænsede op til den anden
stormands — Adam Gottlob Moltkes — domæne. Over for Bernstorffs grund forpligtede gehejmeråd Dehn sig til at rejse et hotel
magen til kollegaens, der selv havde sæde i Frederiksstadens byg
ningskommission. Den 4. marts 1752 stadfæstede kongen sin gave ved
skøde og donationsbrev, og i september s. å. blev grundstenene til
begge palæer nedlagt. Som arkitekt benyttede bygherrerne mecklen210
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burgeren Johan Gottfried Rosenberg (1709-76). Denne havde lært
murerprofessionen hos sin fader og drog på valsen i nogle år, indtil
han etablerede sig i Kiel 1736 og gik i hertugen af Piøens tjeneste.
Midt i fyrrerne forlagde han sin virksomhed til Danmark, hvor vi
finder ham beskæftiget på Fyn med Margaards opførelse. Samtidigt
arbejdede han for C. A. v. Berckentin (Kokkedal), hvis bypalæ i
residensstaden han senere tegnede.
Vi har Rosenbergs egne ord for, at hjørnepalæerne i Bredgade er
hans værk. Men arkitektens projekterede opstalter måtte passere revy
for oberst Eigtveds kritiske blik; thi han var øverste instans i alle
kvarteret vedrørende byggesager, og ridsene er sikkert blevet forelagt
ham til revision, ligesom han har henvist til egnede forbilleder. Et
sådant ydre mønster kan Eigtved meget vel have haft i minde fra
sine polsk-sachsiske dage, nemlig Palais Sulkowsky i Warschau, som
August II*s gehejmestatsminister dengang påtænkte at opføre efter
Deybels planer. Navnlig gårdfacaden har fælles træk med de køben
havnske palæers gadefronter. Bernstorffs hotel består af tre frem
trædende pavilloner, hvorimellem to lavere bygninger er indskudt.
Pavillonerne er delt i
stokværk med vaseprydede mansardtage,
medens forbindelsesfløjene kun har to etager foruden kvistvinduer.
Den kraftigt artikulerede rytmik og rige ornamentering — især af
midtblokkens pilastre — er i højere grad end Eigtveds dæmpet til
bageholdne formsprog beregnet på dekorativ effekt. Beletagens rocailleværk og de morsomme sandstenshoveder over mezzaninvinduerne
dominerer den ydre arkitektur, medens de Eigtvedske »øreliséner«
kun optræder rudimentært, som blændingsrammer (jfr. Berckentins
Palæ), og først tegner sig klart i det ypperligt proportionerede parti
mod Frederiksgade. På midt- og endepavillonens taggesimser blev det
friherrelige Bernstorffske våben opsat (1829 afløst af rigsvåbnet). In
teressen koncentrerer sig i første række om hjørnepavillonerne som
gademunding; resten fortaber sig i periferien. Ved palæernes nordre
og søndre yderpavilloner fandtes to énetages portgallerier med balu
strader og henholdsvis Dehns og Bernstorffs monogrammer i yppigt
dekorerede kartoucher. Symmetrien gennemførtes altså til de mindste
detailler. Bag hver tilbygning lå en gård med stalde og remiser, samt
en lille have. I en memorial af 2. august 1754 beklager bygherrerne
14*
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Bernstorffs Palæ, set fra nordvest (fot. Holt & Madsen).

sig over, at grundene er for smalle, »og vi har derfor set os nødsaget
til ... at udnytte ... de endnu ubebyggede Nabopladser ...«. Den
kongelige anerkendelse af dette skridt gives i oktober i tidens vidt
løftige kancellistil, og man garanterer såvel Dehn som Bernstorff
»stedsevarende Frihed for Indqvartering«.
Palæet havde tre gadedøre, som alle er omdannede til vinduer.
I dag træder man ind i ejendommen gennem porten til højre for
sydpavillonen. Vestibulen og trappehuset i Bernstorffs Palæ hører til
de fineste og ædleste rum fra den danske rokoko. I bløde kurver
fortsætter trappen af norsk marmor sine løb opad, akkompagneret
af væggenes enkle feltinddeling og diskrete stukkatur. — Med sit ind
gående kendskab til fransk kunst og kultur ønskede Bernstorff, at
en parisisk smagsdommer skulle udtale sig om palæets planlagte ind
retning. I marts måned 1753, da murene efterhånden ragede et godt
stykke i vejret, sendte den tidligere legationssekretær Joachim Wasserschlebe et sæt tegninger af interiører og rumdisposition ned til en
ven i Paris, som forelagde arkitekten Coustillier udkastene. Fransk
manden gjorde dem til genstand for sønderlemmende kritik og an212
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Vestibulen
(fot. Th.
Andresen).

befalede i skarpe vendinger en mere bekvem og moderne gruppering.
Om paladsets overdådige mobiliar og øvrige udstyr ved vi såre lidt.
At den svorne gallophil har omgivet sig med Frankrigs ypperste
kunsthåndværk, er givet. 1752 ankom to skibe med statsmandens
kostbare bohave til København. Mange af disse genstande havde
bidraget til at gøre hans hjem i Rue Bourbon så rigt og strålende —
ja, raffineret. Ikke mindst bøgerne, af hvilke adskillige var indbundet
af den navnkundige La Ferté, talte blandt indboets skatte. I Wasserschlebe havde Bernstorff en utrættelig medhjælper, som korrespon
derede med fremtrædende kunstnere og connaisseurs i Seinestaden.
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Hans brevsamling er en uvurderlig kilde til inventarets bestemmelse.
Også grevens venner inden for aristokratiet, frem for alt baron de
Thiers, rådspurgtes, og særlig sidstnævnte optrådte som tillidsmand.
Det var Bernstorffs gamle bekendt, en samler og skønhedsdyrker af
sjældent format.
Det nye palæs udstyr skulle kappes med Moltkes Amalienborghotel. Dersom en nådig skæbne havde bevaret begge adelshjem in
takte og i besiddelse af det oprindelige indbo, ville vi i Danmark
have ejet to enestående eksempler på rokokoens boligkultur fra dens
blomstringsperiode i moderlandet. Mellem de to hovedstæder ud
veksledes breve og tegninger til møbler, kaminer, spejlrammer, deko
rative enkeltheder, samt tapetprøver og forslag til forgyldning etc.
Indfødte håndværkere hidkaldtes for at smykke værelserne, arrangere
opstillingen og give tingene den sidste afpolering. Wasserschlebe, der
rådede over en lejlighed hos Bernstorff, rejste personligt til Paris i
1757 og udvidede samlingen. Endnu stod mange rum tomme. Men
stadsgemakkerne i beletagen har vel i hovedsagen været færdige, da
den grevelige familie flyttede ind i begyndelsen af 1756. Bygherren
kunne nu sande baron Thiers ord om, at interiøret burde være »dans
le godt de notre derniére volupté«.
Denne sentens fik i det mindste fuld gyldighed på den pompøse
trefags salon i centralpavillonen, med høje, rundbuede vinduer mod
Norgesgade. De fire kostelige gobeliner, der var udspændt i væggenes
forgyldte, håndskårne rammer, gav salen navn. Fra første færd
havde Bernstorff i sinde at erhverve et sæt tapisserier, og Wasser
schlebe konfererede 1753 med Beauvais-fabrikkens direktør Oudry
derom. Man ønskede nogle sujetter efter Boucher: »d’amusements
charmpaitres«. Sagen trak i langdrag, og først to år efter genoptog
Thiers forhandlingerne som kommissionær. Uheldigvis fik Oudry et
apoplektisk anfald, hvad der yderligere sinkede forretningerne. Om
sider, i 1756, var vævningen af vægstykkerne og de korresponderende
sofa- og stolebetræk tilendebragt. Baronen inviterede sine venner
hjem, for at alle kunne nyde kunstværkerne, inden de afskibedes til
norden. Hen på sommeren arriverede møblementet og de dejlige
gobeliner. Disse hørte til en suite på 9 scener — »Les amours des
dieux« — der nød så stor popularitet, at Beauvais-manufakturen
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»Venus hos Vulkan«. Tapisseri, vævet o. 1755 på fabrikken i Beauvais, efter
Bouchers tegning. Gobelinsalen før ændringen (fot. Nationalmuseet).

måtte gentage serien helt eller delvis 32 gange. De fire tableauer
havde som emne »Venus hos Vulkan«, »Ariadne og Bacchus«, »Eu
ropas Bortførelse« og »Neptun og Amymone«. Ifølge overleveringen
skulle gobelinerne være en gave fra Ludvig XV til den danske gesandt
ved afrejsen, men beviset mangler, og fabrikkens regnskab nævner
Thiers som bestiller. Ganske vist betænkte Frankrigs regering Bernstorff med et garniture i Sévres porcelæn, som gesandten Ogier over
rakte ham 1757. Sofaen og de 12 armstole var betrukne med dyremotiver efter Oudrys forlæg. Da dette enestående ensemble solgtes
inden første verdenskrig, og gobelinerne erstattedes af vinrøde silke
tapeter, mistede vort land et af sine skønneste klenodier fra det
galante århundrede. Sket er sket, vi må undvære kronen på værket
og glæde os over det, der er tilbage: Stukloftet med sine gyldne
rocailler og slyngede bladranker, de rige dørfyldninger og de fjernede
215

KØBENHAVN

surporters fine indramninger. Man sporer, navnlig i spejlene på vin
duessiden, den frembrydende Louis Seize-stil, men loftets legende lette
dekoration er endnu i rokokoens ånd. Perlen i det bevarede inventar
er dog den vidtberømte guldsmed Frangois-Thomas Germains mar
morkamin med forgyldte konsoller og tilhørende spejl og lampetter.
Dette ildsted kom Bernstorff dyrt at stå og stillede hans tålmodighed
på en hård prøve. Efter ca.
års ventetid ankom stenhuggerarbejdet, og bronzedelene indtraf nogle måneder senere. De samlede ud
gifter til kamin (blålig i italiensk marmorsort), jerngitter, lampetter
og spejlramme med putti androg omtrentlig 8000 livres eller tredje
delen af, hvad Thiers havde ofret på sin egen kamin, der hverken
var så smuk eller fint udtænkt som Bernstorffs. Pengene var således
godt givet ud. Kunstneren har i en længere inskription anbragt sin
signatur og årstallet 1756 på bronzedekorationen. Også de tre spejle
med trækonsoller på den modsatte langvæg er udgået fra Germains
værksted ; to af dem var prydede med kong Frederik V’s og dronning
Juliane Maries medailloner. Vi kan med føje bryste os af at besidde
typer på kunstindustri af så høj kvalitet, som Europa dengang kunne
præstere. Samtidig med at Germain leverede de københavnske ar
bejder, dekorerede han Palais Royal i Paris efter ganske tilsvarende
modeller.
Foruden den pragtfulde »gobelinsal« havde palæet en række for
nemt udstyrede og seværdige rum, hvis indhold nu er spredt for alle
vinde. På væggene hang talrige billeder, især kopier efter fremragende
franske malere som Boucher, Watteau, Vernet og andre, men også
originaler. Hos Nattier bestilte Wasserschlebe 4 elevgentagelser af
kongefamiliens portrætter, der bagefter »retoucheredes« af mesteren.
Svenskeren Johan Edvard Mandelberg, som har besøgt Bouchers
atelier, udførte ikke mindre end 21 malerier. Bernstorff ejede et helt
portrætgalleri af de fyrster, han havde underhandlet med, eller hos
hvem han havde været akkrediteret.
Om det Bemstorffske byggeforetagendes omkostninger har vi kun
få meddelelser. Omregnet i vore dages valuta ville det blive et 7-cifret
tal. Til gengæld havde bygherren indrettet sig efter sin personlige
smag og sit repræsentative behov. Vel kunne udenrigsministerens
vinterbolig ikke måle sig med Moltkes i overdådig rumudsmykning,
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Dørparti i
gobelinsalen
(fot. Th.
Andresen).

men der var en hyggelig atmosfære over salonerne i Bredgade, og
A. P. Bemstorff udtalte engang, »at Palæet uimodsigelig var det Hus
i Byen, der var bedst egnet til store Fester«. Denne ytring faldt i
januar 1768 ved den imponerende soirée i anledning af Bernstorffernes ophøjelse i grevestanden. Foruden Christian VII og hans purunge
gemalinde var 150 indbudte tilstede, der souperede ved 8 borde.
Arrangementet var udadleligt, og festen, der begyndte kl. 3 om efter
middagen og varede til næste morgen, forløb uden uheld af nogen
art. Kongen trådte ihærdigt dansen, og Caroline Mathilde deltog med
liv og sjæl i moroen, skønt hun var højgravid og nedkom med Frede217
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Greve Andreas Peter Bernstorff ft 1797). Maleri af Jens Juel på Frederiksborg.

rik VI fjorten dage efter. For at skaffe plads til samtlige gæster havde
Bernstorff måttet engagere danske håndværkere til at forsyne de
endnu umøblerede lokaler med behørigt inventar. Takket være de
gennemførte forberedelser undgik man trængsel, og værtens nevø
noterer med tilfredshed, at der »hverken var daarlig Luft eller for
varmt«. Den festlige virkning forøgedes ved gårdens illumination.
Da den gamle greve døde i 1772, gik palæet i arv til hans højt
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Trofæ over dør i vestibulen (fot. Th. Andresen).

begavede brodersøn Andreas Peter Bernstorff (1735 - 97), hvis navn
i ikke ringere grad end onklens står præget i vor historie. Efter hans
død tilskødedes palæet stadskonduktør Jørgen Rawert og tømrer
mester Hallander. Købesummen var 40.000 rdlr. Ved det nittende år
hundredes begyndelse kom halvdelen af palæet i kommandørkaptajn
Steen Andersen Billes eje, kendt fra Københavns forsvar 1801 og
1807. I 1829 købte Frederik VI bygningen til bolig for sin nygifte
datter prinsesse Caroline og hendes gemal arveprins Ferdinand. De
modtog i bryllupsgave et forgyldt bordservice, udført i Paris efter
arkitekten G. F. Hetschs tegning (nu på Rosenborg). Fra samme tid
stammer den Hetsch’ske dekoration i smagfuld empirestil af »Baltica«s nuværende kontor i beletagen. I Kunstakademiets samling lig
ger et sæt approberede planer af J. Hansen Koch til værelsernes ind
retning. Efter prinsens bortgang forblev enken i palæet resten af sin
levetid. Dernæst (1881) erhvervede kong Georg af Grækenland det
statelige palads, som en overgang måtte huse Højesteret efter slots
branden 1884. Det første møde holdtes den 21. oktober samme år.
Fra nu af benævnedes ejendommen »Kong Georgs Palæ«. I anledning
af prins Carls formæling med prinsesse Maud blev parterreetagen
indrettet til beboelse for parret. Da den norske krone under højtide
ligt ceremoniel var blevet overbragt den vordende konge i Christian
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VII’s Palæ, modtoges stortingsdeputationen i privatappartementerne
i Bredgade. Et synligt minde om de kongeliges ophold i Bernstorffs
hotel er »Prinsessegangen«s brogede fotografiske billedbog. Efter
prins Carls tronbestigelse som Haakon VII (1905) flyttede admiral
A. du Plessis de Richelieu ind i stuelejligheden. 1916 overtog Trans
atlantiske Kompagni huset, som siden 1921 har været i AssuranceCompagniet Baltica’s besiddelse. Under ledelse af arkitekt Eske Kri
stensen blev palæet restaureret i 1954 - 56, og syd for det blev opført
et moderne kontorhus, hvorfra indgangen til palæet nu er. Samtidigt
blev der rejst en kontorbygning i gården. Rigsvåbnet over midtpartiets
gesims blev erstattet med et relief af E. Utzon-Frank.
Medens bygningens indre i tidens løb har været underkastet væsent
lige ændringer, står Bernstorffs Palæ i sit ydre så at sige uforandret
som et værdigt og talende eksempel på Frederiksstadens rokoko.
JØRGEN B. HARTMANN

EJERE

BYGNINGER

1751 J. H. E. Bernstorff
1799 J. H. Rawert og
A. J. Hallander
1801 Fr. Hoppe (nordre del)
1803- 13 S. Andersen Bille
(søndre del)
1814 Prins Frederik Ferdinand
(søndre del)
1817 Frederik VI (søndre del)
1829 Frederik VI (hele palæet)
1881 Georg I af Grækenland
1916 Det transatlantiske Kompagni
1921 »Baltica«

1752-56 Opført ved J. G. Rosenberg
1801 Portlængen nedrevet

Indrettet ved J. Hansen Koch

1954-56 Restaureret og tilbygget
ved Eske Kristensen

Palæets hovedfacade med de to pavilloner mod Bredgade (fot. Holt & Madsen).

Odd-Fellow Palæet
Bredgade 28, København
Som point de vue for Dronningens Tværgade ligger Odd-Fellow
Palæet; fornemt tilbagetrukket fra gadelinien, af anlægstype ene
stående i Københavns arkitektur indtager det en vigtig plads blandt
»Frederiksstaden«s huse, af hvilke det måske, bortset fra Amalienborg-palæerne, er det smukkeste til trods for de brutale om- og til
bygninger, der i tidens løb er foretaget.
Bygherren, der i januar 1751 fik skøde på grunden, var Christian
August greve Berckentin (1694- 1758). Han var søn af amtmand og
gehejmeråd hos hertugen af Gottorp, Chr. Aug. Berckentin og kom
16 år gammel til universitetet i Kiel. Efter at have studeret her et par
år, begav han sig til udlandet på en treårs rejse og blev ved sin hjem
komst, 1716, kammerjunker hos dronning Louise. I 1721 sendtes han
som gesandt først til Stockholm og det følgende år til Wien, hvor
han forblev i 18 år. På denne vigtige post gjorde han fortrinlig fyldest
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Riddersalen (fol. Holt & Madsen).

og fik udvirket, at et godt forhold stabiliseredes mellem den danske
konge og kejser Karl VI. I juli 1740 blev han kaldt hjem for at ind
træde som medlem af konseillet, fik det Blaa Baand og ophøjedes
1750 i grevestanden.
Straks efter at skødet var udstedt, påbegyndtes opførelsen af det
grevelige palæ. Det er en kendt sag, at hofbygmesteren Nicolai Eigtved var den, som havde hovedansvaret for »Frederiksstaden«s huse
og palæer, deres udseende og placering, og hans del i opførelsen af
Berckentins Palæ er da også klarlagt, idet en attest udstedt af stads
bygmesteren omtaler »den af Hr. Oberst og Hofbygmester Eigtwedt
forfattede Tegning«. Som arkitekt og leder af opførelsen benyttede
Berckentin imidlertid Johann Gottfried Rosenberg, som må tænkes
at have udarbejdet tegningerne, som Eigtved dernæst har rettet. For
skellige detailler, f. eks. pilasterkapitælerne kendes ikke i Eigtveds
kunst, medens det på den anden side er givet, at facaden på Bercken222
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tins Palæ er en omarbejdning af Eigtveds fine Amalienborgfacade.
Huset rejser sig med tre stokværk over en rektangulær grundplan;
facaden på 11 fag er stærkt opdelt med livligt, omend blødt relief:
en kraftig, pilasterprydet midtrisalit, der i nedre stokværk åbner sig
med en portikus med koblede søjler, der bærer beletagens balkon —
og svagere fremspringende siderisalitter med bosseret nedre stokværk.
Mellempartierne, hver på 2 fag, er glatte, men i øvrigt ligesom hele
facaden opdelt af ørelisener og retkantede blændinger. Midtrisalittens
balustrade bærer en kraftfuldt skulpteret sandstenskartouche med det
Berckentinske våben, pilasterkapitælerne er opløst i rocailler og fleuroner, og over beletagens rundbuede »Palævinduer« er sat kartoucher.
Alle vinduer i øvrigt, med undtagelse af dem i mellempartiernes øvre
to stokværk, er stikbuede og tildels forsynet med små hoveder på
rammernes overkant. — På en indskrifttavle over hovedindgangen
står følgende at læse:
Nova urbis regione regnante augusto aedificiis exurgente ejusdem
auspicio hoc opus sibi et posteritati C.A.C. de Berckentin MDCCLIII.
(Da den nye bydel på kongens bud rejste sig med bygninger, (op»Ildens Element«, stukkatur over dør i vestibulen (fot. Nationalmuseet).
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førte) C. A. greve Berckentin dette arbejde for sig og sine efterkom
mere 1753.)
Foran dette ædle rokokohus dannedes den dybe cour d’honneur af
to lave staldfløje samt to kortere tværstillede pavilloner, der tillige
med gitteret flugtede med gadens husrække.
Indgangen dannes som omtalt af en portikus med ioniske søjler af
norsk marmor; bagved disse er muren beklædt med samme slags
marmor og ioniske pilastre, svarende til søjlerne. Tre høje døre fører
ind til vestibulen, hvis loft og vægge er rigt dekoreret med stukkaturer
i frodig rokokostil. Til venstre lå hovedtrappen, hvis øverste del smyk
kedes af et herligt stukloft (nu bevaret i et af Odd-Fellow Ordenens
lokaler). Bag vestibulen ud mod haven lå havestuen og et lille kabinet.
I beletagen ovenover er endnu nogle rum bevaret nogenledes intakt,
ligesom skillerummene her for en stor del er de oprindelige. Det
centrale rum, riddersalen, var beklædt med panelværk, gulvet var
indlagt egeparket og loftet, der er bevaret, rigt stukkeret. Salens
øvrige udstyr, pillespejle, marmorkaminer og kongeportrætter, malet
af Pilo, er længst forsvundet. Den gamle brandtaksation fra 1755
giver et rigt billede af denne etages overdådigt rige udstyr, gobeliner,
dørstykker, fajanceovne, stuk og forgyldning. Mellem hovedbygnin
gen og de mange småbygninger, vaskehus, hønsehus og »Locummer«
i baggården lå haven. Den var udsmykket efter tidens smag med
blomsterrabatter, busketter, lige gange efter et geometrisk mønster
og en overdådighed af statuer og vaser af sandsten. Ejendommen
med alle herligheder vurderedes af brandassurancen til 50.000 rdlr.
Kun tre år efter at palæet stod helt færdigt, døde greve Berckentin.
I sine senere år stod han Frederik V personligt nær og var højt
skattet af sine kolleger i konseillet, Bernstorff, Reventlow, Holstein
og Moltke, i hvis kredse han daglig færdedes. Ikke blot politik in
teresserede ham, men også videnskab, kunst og poesi, og han prote
gerede bl. a. J. E. Schlegel, den første af de tyske digtere, der slog
sig ned i Danmark. — Hans lig førtes med skib til Lübeck, hvor hans
sarkofag blev opstillet i det Plessenske Kapel i Domkirken.
Datteren, kammerherreinde Louise v. Piessen (1725 - 99), der siden
1755, da hun var blevet enke, havde boet hos sin fader i palæet,
arvede dette, landstedet Kokkedal og formuen.
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Palæets facade mod Bredgade. Stik af J. Haas i 1760’erne.

Efter grev Berckentins død flyttede hun ud til Blaagaard, og palæet
blev udlejet til den hannoveranske gesandt, baron v. Steinberg, og
senere, 1761, til generalintendant, Heinrich Carl Schimmelmann.
Kammerherreinde Piessen udnævntes 1766 til overhofmesterinde hos
dronning Caroline Mathilde. I Charlotte Biehls breve om Christian
VII fremstilles hun som den hovedansvarlige for hans ægteskabs
ødelæggelse; hun gjorde alt for at fjerne ham fra dronningen. To år
efter forvistes hun fra hoffet og København, og efter et kortere op
hold på Kokkedal rejste hun til Celle, hvor hun senere genoptog sit
aldrig afbrudte venskab med Caroline Mathilde. Palæets lejer, Schim
melmann, var 1762 blevet baroniseret efter at have erhvervet Lindenborg af A. G. Moltke, og året efter købte han palæet tillige med
en del inventar af kammerherreinden for 40.000 rdlr. Hermed gik
ejendommen over til den Schimmelmannske familie, der skulle be
sidde den i 4 generationer.
Heinrich Carl Schimmelmann (1724-82) kom af en velstående
15 DSH 2
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pommersk borgerslægt. Allerede som 20-årig lagde han grunden til
sin uhyre formue ved leverancer af levnedsmidler til Frederik II’s
hær under den anden schlesiske krig 1744. Senere kom han til Ham
burg, hvis pengemarked han snart kom til at beherske, og efter at
hans ry som en af datidens største finansmænd var nået til Danmark,
indledte han 1762 forhandlinger med den danske regering om at
træde i dansk tjeneste for at ophjælpe landets økonomi. Han rejste
hertil for at gøre en god forretning og opnå ære og berømmelse, og
han opnåede det altsammen. Det lykkedes virkelig Schimmelmann at
indfri regeringens forventninger, i løbet af forbløffende kort tid
havde han fjernet faren for bankerot, først og fremmest ved statslån
fra sine forbindelser i Hamburg, og nye indtægter skaffede han staten
ved ekstraskatter, salg af krongods m.m. Det højeste selskab optog
ham straks i sin midte som ligemand, og hans hustru kom snart til
at høre til dronning Caroline Mathildes nærmeste omgangskreds.
En strålende periode indledtes for den Berckentinske Gaard under
dette ægtepars ejertid. I anledning af ekstraskatten opgives palæets
husstand at bestå af følgende personer: en øverste funktionær med
titel af kancelliråd, 2 sekretærer, 1 konditor, 1 frisør, 2 kokke, 1 løber,
2 jægere, 7 tjenere, 3 kuske, 2 rideknægte, 2 staldkarle og 6 andre
mandlige betjente, i alt 30 personer, hvortil kom hele det kvindelige
personale. Schimmelmanns årlige indtægter beløb sig til ca. en million
kroner, hans pragtfulde fester overgik alt, hvad man var vant til i
København, og alle, der betød noget inden for politik og åndsliv,
færdedes i hans saloner. Æren udeblev da heller ikke: grevetitlen og
elefantordenen var velfortjente udmærkelser. I årene 1775-76 lod
han arkitekten Georg Erdmann Rosenberg nyindrette en række værel
ser, bl. a. riddersalen; i sidstnævnte rum findes to vægspejle med
malerier antagelig udført af G. M. Fuchs, hvem Rosenberg også har
benyttet ved andre interiørarbejder bl. a. på Juelsberg.
Ved hans død overtog sønnen, Heinrich Ernst lensgreve Schimmel
mann (1747 - 1831) palæet i Bredgade. Hans livsbane blev ikke mindre
strålende end faderens, og sammen med sin 2den hustru Charlotte
Schubart skabte han den berømte Schimmelmannske salon, der blev
et hjemsted for tidens mest kendte digtere, kunstnere og videnskabsmænd, om sommeren ude på Sølyst, om vinteren i bypalæet.
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Gitterporten mod Bredgade (fot. Holt & Madsen).

Under englændernes bombardement i september 1807 faldt nogle
bomber i palæet, og en del inventar i riddersalen blev ødelagt.
Ved grevindens død 1816 ophørte de litterære aftener, og Schimmelmann døde ensom som en forholdsvis fattig mand. Da hans
ægteskab var barnløst, tilfaldt palæet brodersønnen, Carl lensgreve
Schimmelmann (1787 - 1833), efter hvem sønnen Ernst Conrad Ditlev
Carl Joseph lensgreve Schimmelmann (1820-85) succederede i be
siddelsen. I hans ejertid blev palæet udlejet til forskellige familier,
hvilket medførte mange småændringer i husets indre. Kort før sin
død solgte lensgreven, der til stadighed opholdt sig på godset Ahrens
burg, palæet til et nylig stiftet aktieselskab »Concertpalaiset«, for
420.000 kroner. De nye ejere, en kreds af musikinteresserede, kapital
stærke mænd, ønskede at skaffe København et stort moderne kon
certetablissement, og hertil var en gennemgribende ombygning af det
15*
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gamle hus nødvendig; den påbegyndtes straks. Den gamle hoved
trappe blev taget ned og flyttet over på den anden side af vestibulen,
som fik nyt gulv; i alle etager blev skillerum flyttet, nye værelser
indrettet og stuklofter taget ned. Staldlængerne og de to pavilloner
mod Bredgade blev revet ned og erstattet af de nuværende arkitek
toniske rokokofejltrin. Endelig blev gitteret flyttet tilbage fra gade
linien og forkortet med to fag, som nu findes på Søllerød Slot. I de
følgende år blev haven nedlagt, her opførtes den store koncertsal
(indviet 1889) på tværs af palæets længdeakse, havesalen blev garde
robe. Medens beletagen benyttedes som udlejningslokaler til forskel
lige festligheder, fik mezzaninen faste lejere, Handels- og Kontorist
foreningen og »Klubben« eller »Den adelige Klub«, som den også
kaldtes.
Da udgifterne til de store byggeforetagender aldeles slugte aktio
nærernes forventede overskud, besluttedes det at sælge palæet og
ophæve aktiselskabet, hvis en passende køber skulle vise sig. Dette
skete i året 1900, da Odd-Fellow Ordenen købte ejendommen for
1.020.000 kroner. Samme år påbegyndtes de nødvendige ombygninger
og udvidelser, idet der skulle skabes to logesale foruden en række
udvalgsværelser m. m. Arkitekt Thuren udarbejdede tegningerne, og
i 1901 kunne den store og den lille logesal indvies henholdsvis i
vestre sidefløj og i østre pavillon. Endelig blev i 1921 den »Nye
Logesal« indrettet oven over den lille koncertsal efter tegning af
arkitekt Mandrup-Poulsen.
BREDO L. GRANDJEAN
EJERE

BYGNINGER

1751 Chr. A. von Berckentin
1763 H. C. Schimmelmann

1751 Opført ved J. G. Rosenberg

1884 A/S »Concertpalaiset«

1884-89 Ombygninger ved
J. Schrøder; store koncertsal
opført
1900 Nyindretninger ved Thuren
1921 Ny logesal ved
K. E. Mandrup-Poulsen

1900 Odd-Fellow Ordenen

Lindencrones Palæ, set fra sydvest (fot. Holt & Madsen).

Lindencrones Palæ
Bredgade 26, København
Medens tvillingpalæerne og Berckentins hotel repræsenterer Frederiksstadens aristokratiske byggekunst, indtager den Lindencroneske
gård på hjørnet af Bredgade og St. Annæplads en mellemstilling:
halvt adelsbolig og halvt borgerhus. Det rimer godt med bygherrens
oprindelse. Christen Jensen Lintrup hed han slet og ret, og forældrene
var brave indvånere i den nordjyske købstad Løgstør, hvor hans
vugge stod i 1703. Faderen skrev sig Jens Lendrup, og moderens navn
var Anne Povelsdatter. Christen gik i Det ostindiske Kompagnis
tjeneste og avancerede 1733 til overassistent. Senere opnåede han at
blive supercargo, i hvilken egenskab han foretog tre Kinarejser. 1741
forlod Lintrup kompagniet som velhavende handelsmand og erhver
vede i de følgende år herregårdene Gjorslev, Søholm og Erikstrup,
der tidligere havde været kongeligt ryttergods. Købesummen var
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Midtparti af facaden mod Bredgade (fot. Bredo L. Grandjean).

60.000 rdlr. Disse landejendomme befandt sig i en elendig tilstand,
men den energiske ejer bragte dem atter på fode. Han forbedrede
oplysningen ved at indrette skoler og lærte bonden at dyrke kartofler.
Som herremand lempede han de undergivnes kår, eftergav dem gam
mel gæld og ophævede — imod deres egen vilje — hoveriet i 1767.
Skønt han indførte arvefæste på gunstige betingelser, blev bøndernes
økonomiske stilling snarere værre end bedre, på grund af manglende
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udskiftning. Den foretagsomme godsbesidder anlagde desuden kridt
brud ved Stevns. 1750 udnævntes han til justitsråd, 6 år efter blev
han ophøjet i adelsstanden og bar siden da navnet Lindencrone. I
1742 havde han ægtet Mette Holmsted (1722-93), datter af boghol
der, senere borgmester Frederik Holmsted. Lindencrone døde som
etatsråd og højagtet samfundsstøtte 1772; hans hustru overlevede
ham i 21 år.
1751 opførte godsejer Lintrup den anselige hjørneejendom i Norgesgade (nu Bredgade), som han lod beklæde med kridt fra Stevns Klint.
Thurah fortæller, at Lintrup »har ladet af Klinten udarbejde store
Blokker, ladet dem forarbejde som Quaderstykker og deraf opført
hans hele Bygning, hvilket for hans Pung har været en sær og mær
kelig Umage, som jeg haaber, at han eller hans Efterkommere ingen
sinde skal fortryde«.
Erik Pontoppidan skriver begejstret i »Danske Atlas« (1764): »Lige
over for Garnisons-Kirken, staar eet af Stadens skiønneste Huse, den
Adelige Familie af Lindencrone tilhørende, samt tienende til Beviis
paa, at den saa kaldte Kridt-Steen, fra Stevns-Klint, er ved en ret
Behandling, ligesaa durable og god i Bygningen, som nogen anden«.
At dette palads har vakt en vis opsigt i datidens København på
grund af sit ualmindelige byggeemne, bevidner følgende lille anek
dote, der samtidigt løfter tæppet for en krog af hovedstaden ved
1700-tallets midte: En dag aflagde Ludvig Holberg besøg hos råd
mand Jørgensen, en af skuepladsens bestyrere, for at se til hans lille
datter Christiane, som digteren satte stor pris på. Pigen var »oppe
hos Præceptoren« (huslæreren), og moderen kaldte hende ned, ærger
lig over undervisningens afbrydelse. »Christiane«, spurgte Holberg,
»kan Du sige mig, hvem der har det største Kridthus i Byen?« Her
ved forstod man et aflangt hylster af blik eller bly til at have små
penge i. Tøsen tænkte sig om et øjeblik og svarede: »Det har Amager
konen, der sælger Grønt udenfor paa Fortovet!« »Nej«, bemærkede
den gamle, »det har den Mand paa Hjørnet af Bredgaden og Gar
nisonsplads, for han har bygget sig en hel stor Gaard paa tre Etager
af Kridt. Nu kan Du gaa op til Din Præceptor igen!« Senere har
Christiane, der giftede sig med Carl Frederik Iselin af den kendte
schweiziske købmandsfamilie, fortalt historien til Rahbek, i hvis
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erindringer den er gengivet. Kilden er altså god nok. Holbergs spøg
gælder naturligvis Lindencrones hotel, som den danske skuespilkunsts
fader har haft for øje i sine sidste leveår. Herude lå nutidens og
fremtidens København med brede og lige gader, som modsætning til
den ældre bydel fra før branden med de snævre og krumme stræder
og spidse gavlhuse. Vi forestiller os gerne Holberg og hans figurer i
dette gammeldags milieu og overraskes ved at møde ham i de mo
derne kvarterer.
I foråret 1751 var tegningerne til palæet færdige; og håndvær
kernes overslag forelå. Den 20. marts indleverede bygherren en liste
til rentekammeret, lydende på de toldfri materialer, »som behøvedes
til den forehavende Bygning, jeg paa Amalienborg Plads lader op
føre.« Stadsbygmester Banner Matthiesen attesterede »Designationen«, hvorpå man gik i gang med opmuringen. Så sent som i 1754
var den indre dekoration ikke fuldført. Holberg-intermezzoet kan
formentlig tidfæstes til året før hans død.
Hvem var justitsråd Lintrups arkitekt? Inden vi søger at besvare
spørgsmålet, ville det være rimeligt at kaste et blik på palæets ydre
og drage eventuelle slutninger deraf. Facaden mod Bredgade er en
individuelt — måske lidt bondsk — opfattet variant af det Eigtvedske
mønsterskema. Bygningens kvaderfugede underdel danner sokkel.
Over gesimsbåndet ligger beletagen med højere vinduer og øverst
mezzaninen, der er forbundet med hovedstokværket ved lisener. Det
gedigne, brudte tag ligger som et fast dække over husblokken. Lang
siden har svagt betonede midt- og enderisalitter. Centralpartiet over
den rundbuede port har tre fag vinduer med vandrette fordakninger
og fint antydede, lige sålbænke. Medens risalitternes rektangulære
blændinger er dekorerede med relieffer, og lisenerne foroven har
agrafkonsoller, der optisk bærer kransgesimsen, er de forsænkede
mellemfag ornamentløse og har en rent grafisk-flademæssig opdeling.
Motivet fra Amalienborg gentager sig her, men er mindre klart og
sikkert formuleret. På murfronten mod St. Annæ Plads optræder ørelisénen rendyrket, dog uden Eigtveds smalle, elegante kapitæl. Til
trods for denne djærvhed og tyngde i proportionerne gør bygningen
et ypperligt helhedsindtryk. De fremherskende horisontale linier øger
den kubiske virkning og giver huset et præg af soliditet. Om rum232

LINDENCRONES PALÆ

Hjørnegemakket (fot. Niels Elswing).

mene i beletagen skal i korthed siges, at den pragtfulde hovedsal, der
går igennem hele dybdeaksen, har rig rokokostukkatur, hvorimod
hjørnegemakket er holdt i en diskret, lineær stil. Bemærkelsesværdig
er marmorkaminen, af type som den i Moltkes Amalienborgpalæ,
men slankere i konturerne; over ildstedet er anbragt et yndefuldt
spejl, på overgangen mellem rokoko og Louis XVI, der bringer Jardins dekorationskunst i erindring (Marienlyst).
Hvad angår palæets eksteriør, da røber det ikke umiddelbart sin
ophavsmand. Man har foreslået stenhuggermester Jacob Fortling,
men meget taler for, at han i dette tilfælde kun var entreprenøren,
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Kammerherre Johan Fr. Lindencrone (f 1817). Maleri af Jens Juel i privateje.

som arbejdede efter J. C. Conradis tegninger. Fortling var en blanding
af håndværker og industridrivende. Han anlagde marmorbruddene i
Lier (Norge) og oprettede i Kastrup et kalkbrænderi, et teglværk og
en stentøjs- og fajancefabrik. Ved siden af denne virksomhed var han
beskæftiget som arkitekt. 1756 udnævntes Fortling til hof bygnings
inspektør, og fire år senere blev han kgl. bygmester. Det ligger nær
at tænke på ham, med hans indgående kendskab til stenbrudsteknik
og kalkbrænding. Når justitsråden ønskede et hus af kridt, hvad var
da naturligere end at henvende sig til en sagkyndig og forfaren mand
som Jacob Fortling?
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Om livet i den gamle patriciergård i Norgesgade har vi ingen
efterretninger. Ved bygherrens død arvedes ejendommen af Johan
Frederik Lindencrone til Gjorslev, Søholm og Erikstrup (1746 - 1817),
der tilbragte vintrene i København med sin hustru Bolette Marie, f.
Harboe (d. 1800), en datter af biskoppen. Etatsråd Lindencrone, som
var forstander for Det genealogisk-heraldiske Selskab, har indlagt sig
varig fortjeneste som oversætter af Grimms Folkeeventyr. Datteren
Mette Louise (1778 - 1853) ægtede 1797 generalløjtnant, kammerherre
Johan Hendrik Hegermann (1765 - 1849), der 1818 blev nobiliteret
under navnet Hegermann-Lindencrone. Kammerherreinden havde en
poetisk åre og skrev dramaerne »Eleonora Christine Ulfeldt« og
»Troubadouren«. Parret boede i svigerforældrenes hjem til 1812, da
huset blev tilskødet grev Frederik Christian Råben. Hegermann-Lin
dencrone havde i 1802 købt landstedet »Rolighed« af agent Gylden
dals enke; herude sov han hen en forårsdag 1849.
Frederik Christian Råben (1769- 1838) til grevskabet Christiansholm ejede palæet resten af sin levetid. Grevinde Amalie, f. Juel,
døde allerede året efter overtagelsen. Foruden deres søn og successor
grev Julius Råben, den senere folketingsmand, er lensgreve Mogens
Joachim Scheel-Plessen (1782- 1853) og hustru opført som beboere.
Det ses altså, at det rummelige palads på et tidligt tidspunkt var delt
i lejligheder. Panteprotokollen oplyser, at sejldugsfabrikør Adolf
Christian Fibiger købte gården af det Rabenske »Stervboe« for 20.000
rdlr. Skødet blev tinglyst den 6. januar 1840. Fibiger havde et sten
støberi på Blegdamsvejen og flyttede fra sin bolig i Store Kongens
gade til det fine hjørne på St. Annæ Plads. Atter var huset på køb
mandshænder. Fabrikanten lod »Dansesalen« dele ved en skillevæg,
der nu er fjernet.
1863 skiftede bygningen igen ejer, idet højesteretsadvokat G. E.
Brock kom i besiddelse af den. Imidlertid støder vi to år forinden på
navnet »A. Berkeley Paget« i Vejviseren. Det fremgår heraf, at den
engelske regering har lejet en part af huset til gesandtskabslokaler
o. 1860. Sir Augustus Paget, der siden 1856 havde været akkrediteret
i Danmark, spillede som bekendt en vis rolle i de kritiske november
dage 1863, da Frederik VII var død på Gliicksburg, og den 45-årige
Christian IX som kronens arvtager måtte løfte en tung byrde. Paget
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var afholdt såvel blandt sine diplomatiske kolleger som i hof- og
statskredse.
Det britiske diplomati logerede fremdeles i Lindencrones Palæ, som
1879 erhvervedes af kaptajn, etatsråd Carl Albert Næser (1841 -1913)
for en kvart million kr. Denne boede først i Amaliegade og flyttede
senere ind i naboejendommen St. Annæ Plads 1-3. I 70’erne og
80’eme repræsenteredes Storbritannien af Sir Charles Lennox Wyke
og Mr. E. Monson. Nordvåningen var i en årrække udlejet til privat
beboelse; bl. a. har grevinde S. F. E. Knuth og kammerherre C. C.
Krogh haft til huse her. For at undgå indretning af butikker og sam
tidigt imødekomme et længe næret ønske fra engelsk side solgte etats
råden 1898 bygningen til Hendes kejserlige Majestæt dronning Victo
ria ; prisen — 390.000 kr. — må siges at være såre rimelig og differerer
betydeligt fra fabrikant Fibigers lave købesum. Siden århundredskiftet
har Lindencrones statelige gård været engelsk gesandtskabshotel, og
repræsentationsgemakkerne i beletagen opfylder i vore dage atter
deres egentlige mission. I den store, pompøse »dansesal« hænger nu
portrætter af den engelske kongefamilie. Den 12. april 1940 forlod
englænderne palæet, som derefter stod tomt til krigens afslutning og
har siden da været britisk ambassade. En yderst påkrævet restauration
af bygningens oliemalede facader iværksattes tidligt på foråret 1944.
På ny fremtræder justitsråd Lintrups »Kridthus« nobelt og smag
fuldt i bybilledet.
JØRGEN B. HARTMANN
EJERE

1750 C. J. Lintrup (Lindencrone)

1812
1840
1863
1879
1898

Frederik Chr. Råben
A. Chr. Fibiger
G. E. Brock
C. A. Næser
Dronning Victoria
Den britiske regering

BYGNINGER

1751 Opførelsen påbegyndes ved J.
C. Conradi

Thotts Palæ, set fra Charlottenborg (fot. Nationalmuseet).

Thotts Palæ
Kongens Nytorv 4t København
Holmens admiral Niels Juel, den navnkundige søhelt, ejede fra gam
mel tid en have ved Hallandsaas, men grunden var ham for trang.
1665 købte han af »agtbare Mand, Borger og Graver Jochum Spigelberg en liden ubebygget Pladtz liggendis østen op til Spigelbergs
Hauge og mod Vest ud til Konge-Torfvet«. Arealet udgjorde en del
af det gamle fæstningsterræn, der var veget for byens udvidelse og
modernisering. I årene 1671 - 83 erhvervede admiralen yderligere to
huse og nogle grunde i »den nyanlagde Norgesgade«. Nu kunne Niels
Juel med velberåd hu bygge sig en standsmæssig bolig.
Den 7. august 1683 tilstiller Christian V magistraten følgende skri
velse: »Wor Naade tilforn! Eftersom Oss Elskelige Hr. Niels Juell
for Oss allerunderdanigst hafver ladet andrage, hvorledes hånd til
sinds er en reel Bygning af Grundmur paa hans Pladtz ved Konge237
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Niels Juel
(t 1697).
Maleri på
Frederiksborg.

torfvet i Voris Kongl. residentz Stad Kiøbenhafn at lade opsette, Da
haffue Wii efter allerunderdanigst ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget, at hånd for Grundskat at udgifve af forskrevne Pladtz,
som hånd saaledes af nye vil lade opbygge, udi nestfølgende Tii Aar
maa være fri og forskaanet ...«. Foruden denne lempelse fik byg
herren toldfrihed for »de Materialer han kan have fornøden at lade
indføre«. Byggeriet stod på 1683 - 86; da huset var færdigt, androg
Juel om videre begunstigelse for sig selv og sine arvinger, nemlig
20 års fritagelse for grundskat, indkvartering og »al anden deslige
Paalæg«.
Som det fremgår af Rachs og Eegbergs maleri, var palæet opført
i hollandsk »barok-klassicisme« med sandstenspilastre i »stor orden«,
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midtrisalit og valmtag, der brødes af en trefags, balustradekronet
kvist. Proportionerne var strakte og noget tørre. Over porten mod
Kongens Nytorv var vinduerne bredere end ellers, hvad der svækkede
opstaltens komposition og gjorde den usikker. På sidefløjen langs
Bredgade kan vi stadigt iagttage den oprindelige facadevirkning. Som
hjørneejendom måtte palæet blive en vinkelbygning, med hovedfront
mod den åbne plads. Selv om den fornemme gård savnede en sluttet
anlægsplan — de to fløje manglede jo — har arkitekten sikkert til
stræbt symmetri i rumgrupperingen i så vidt omfang som muligt.
Den skæve placering i forhold til haven har imidlertid umuliggjort
et konsekvent aksesystem som Charlottenborgs. Det er uvist, hvem
Juel har valgt til bygmester. Stilen røber hollandsk skoling og viser
påvirkning fra Lambrecht v. Haven (Frelsers Kirke); dog bærer gene
ralbygmesteren næppe personligt ansvaret for arkitekturen, der ikke
røber ørnens klo, men som øverste autoritet kan han meget vel have
revideret tegningerne.
Hvorledes det indre så ud i slutningen af 1700-tallet, ved vi ikke
med bestemthed; da huset skiftede ejer 1699, fandtes der 9 værelser
»med Jernofne udi«, »Skilderier« under lofterne, over dørene og på
skorstenene, samt fremspringende kaminer. Væggene var betrukne
med gyldenlæders tapeter, haven havde springvand og var indhegnet
af et almindeligt plankeværk.
Regulariteten i stueetagens plandisposition mod torvet blev ikke
gennemført ud til gården. Bag dennes østmur løb sidefløjens korridor,
som på en bekvem måde forbandt gemakkerne indbyrdes. Til højre
og venstre for porten lå nytterummene, såsom herskabskøkkenet,
portner-, domestik- og lakajboliger, alle med bjælkelofter. Tyendet
har dog sikkert for største delen haft tilhold i kældrene, hvor også
forrådet fandtes. Trappehusets beliggenhed øst for gennemkørslen
var hensigtsmæssig, da der herved skaffedes adgang til begge fløje.
De højloftede repræsentationslokaler lå som sædvanligt i beletagen,
der markeredes ved store vinduer. Festrummene, med den pompøse
sal i husets dybde, havde front mod Kgs. Nytorv, medens de daglige
saloner var anbragt i sidefløjen. Grundet på vinkelplanen kunne en
strengt symmetrisk fordeling af værelserne ikke praktiseres.
1686 flyttede ægteparret Juel ind i den statelige gård, skrås over for
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Statholderens Palads. På Conings maleri af Charlottenborg ses begge
palæer, det ene med lyserøde og det andet med gråmalede mure.
Foruden admiralen og hans hustru Margrethe Ulfeldt, boede den
yngste datter Vibeke (1673 - 1736) i huset på kongetorvet. Hun blev
senere gift med Christian Bielke til Basnæs og Edelgave og ægtede
efter hans død fætteren Gregers Juel. Hendes ældre søster Sophie
havde allerede 1682 holdt bryllup med Niels Krag til Egeskov. Husets
søn Knud (1665- 1709) opholdt sig i det fremmede, da forældrene
tog deres pragtfulde bolig i besiddelse. Ensomheden blev dog ikke
af lang varighed, idet svigersønnen Niels Krag byggede sig en gård
i residensstaden, ikke langt fra det Juelske Palæ. Familiens medlem
mer kunne da ofte samles i gemakkerne på hjørnet af Norgesgade.
»Den gode, gamle Ridder«, sejrherren fra Køge Bugt og andre
søslag, har for stedse præget sit navn i fædrelandets historie. Efter
fredslutningen med Sverige var han blevet præsident for Admiralitetet,
og med utrættelig energi og i samarbejde med admiral Spån lykkedes
det ham at bringe flådens materiel i en ypperlig forfatning. I de to
mænds embedsperiode oplevede Holmen en virkelig blomstring, og
da Gammelholms beddinger ikke kunne rumme de store orlogsskibe,
gik man i 1685 i gang med anlægget af Nyholm og Flaadens Leje.
Niels Juel forenede tapperhed med gudsfrygt, retsind og beskeden
hed ; men han havde også samlet betydelige rigdomme, var herre til
Taasinge, Totterupholm og Eriksholm og nød titel af ridder, gehejmeråd og generaladmirallieutenant.
I en halv snes år fik han lov til at nyde sit otium, dels på Taasinge
om sommeren, dels ved vintertide i den københavnske gård. Her
øgede han 1693 grunden med købet af to tilgrænsende ejendomme,
formedelst »1000 Rdlr. i gode danske Croner« ; mod øst fik han nu
bager Christen Carstensen som nabo.
Admiralen kunne glæde sig over et godt helbred, takket være sin
enkle levevis. Men en dag i 1693 var han så uheldig at brække armen,
og bruddet ville ikke heles. Han måtte holde sengen og plagedes
yderligere af et maveonde og stensmerter. Den seje høvding trodsede
sygdommen i nogle år og bukkede omsider under. Elsket af folket
og hædret af rigets herre med elefantordenen udåndede han i sit palæ
den 18. april 1697. Hans ligbegængelse var storslået; i Holmens kirke
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Palæets facade mod Kongens Nytorv o. 1750. Til højre den nuværende Bred
gade. Maleri af J. Rach og H. H. Eegberg på Nationalmuseet.

bragte kgl. konfessionarius Peder Jespersen ham følgende afskeds
hilsen: »Saa far nu vel, Du redelige Juel! Og hav tusind Tak for hver
tro Tjeneste, Du har gjort Din Konge og Dit Fædreland! Far evinde
lig vel, Du stridbare Helt og gak ind til de evige Fredsboliger, hvor
der er Fred uden Fejde — en meget stille og sagte Ro!«
Efter husbondens død var fru Margrethe alene i de tomme sale.
Savnet af den kære ægtemage gjorde et fortsat ophold i palæet umu
ligt for hende. 1698 solgte hun det til Christian V’s maitresse Sophie
Amalie Moth, der i februar overtog »salig Hr. Niels Juels Gaard og
tilliggende indplankede Have med Springvand samt alle faste Appartinents«. Admiralens »Efterleverske« flyttede ind hos sin ældste datter
og svigersønnen, i hvis hus hun fandt trøst og selskab.
Grevinden af Samsø havde kun for en kortere tid bopæl i gården
og blev aldrig retmæssig ejerinde af den. Allerede 1699 tilskødedes
ejendommen »Hans Høje Exellentz, dend Højbaarne Herre Hr. Chri16 DSH
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stian Guldenløw, Herre til Grevskabet Samsø, Friherre til Lindenborg, Ridder af Elefanten, kongelig Mayestets Feld-MarschalchLieutenant, Cammerherre, Stiftsbefalingsmand ofver Bergen Stift,
General-Postmester i Danmark oc Obriste ofver et Regiment til
foedtz i Norge — oc Hånds Høge Exellencis Arfvinger«. Den rige
og feterede yngling var frugten af forholdet mellem Sophie Moth og
Christian V. Kongesønnens levned forløb gloriøst, men fik en brat
ende. Christian Gyldenløve (1674 - 1703) blev tidligt sendt udenlands.
17 år gammel deltog han som oberst i belejringen af Namur; senere
drog han til Norge, hvorfra han kom hjem 1697 for at udnævnes til
feltmarskal-løjtnant. 1699 erhvervede han Gisselfeld og blev samtidigt
ejer af den Juelske gård.
To år senere begav den tapre fyrsteætling sig i spidsen for et dansk
hjælpekorps til Italien, hvor han stod kejseren bi i kampen mod
Ludvig XIV. Her udmærkede han sig i slaget ved Luzarra. 1696
havde Gyldenløve taget sin halvkusine Charlotte Amalie DanneskioldLaurvig (1682-99) til ægte, og efter hendes død holdt han bryllup
med gehejmeråd, baron Jens Juels enke, Dorothea Krag. Med hende
avlede han sønnerne Christian og Frederik Danneskiold-Samsøe. Den
modige unge kriger faldt ikke for fjendens kugle, men bortreves af
farsot. På en rejse til Odense sammen med halvbroderen Frederik IV
blev han angrebet af småkopper og døde i en alder af 29 år. Gylden
løve fik, som folkets yndling og rigets håb, en kongelig jordefærd.
Masius’ ligprædiken over ham med Andreas Reinhardts berømte
kobberstik hører i dag til de bibliofile sjældenheder.
Trods sin store ungdom og sit alt for tidlige endeligt nåede Gylden
løve at udvide og forskønne det stolte bypalæ. Han bragte balance i
anlægget ved at tilbygge en fløj mod vest, der var noget smallere end
den østlige pendant. Ud for gavlen lod han indrette en trappe. Efter
bygherren kaldes tilvæksten »Gyldenløves Fløj«. Det var formentlig
også ham, der afsluttede den enkle og stilfulde æresgård med en 5 m
høj »Runding« (spærremur), hvorigennem en port førte ud til haven.
En notits af billedhuggeren Johs. Wiedewelt oplyser, at farfaderen
— der var murmester — skulle have »opført« Niels Juels Palæ. Vilh.
Lorenzen påpeger det usandsynlige i denne påstand; thi Hans
Wiedewelt var ikkun »ein armer Maurergesell«, da gården blev byg242
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get; dog kan han som velanskreven entreprenør o. 1700 godt have
opmuret den nye fløj. Det er næppe sandsynligt, at han i dette til
fælde har fungeret som arkitekt, et hverv, der — in casu — sikkert
blev betroet en af de førende kunstnere (måske J. C. Ernst; Platen
var jo på rejse).
Om stuestokværkets udsmykning i Gyldenløves leveår har man
ingen efterretninger, men antageligvis var lokalerne holdt i en enkel
smag, svarende til brugen. Derimod foldede interiør-kunstnerne sig
ud på første sal, der ved en smal dør havde direkte kontakt med
beletagens fornemme appartementer. I gennemgangsværelset (den nu
værende »grå salon«) mod gården er brystpanelet bevaret, og her
står også en dejlig sandstenskamin. I loftet, som nu har stukkatur fra
midten af det 18. århundrede, sad et plafondmaleri. »Det gyldne
gemak« i baghuset, som blev afdækket af arkitekt Gotfred Tvede
under restaureringen i 1890’erne, giver et af de fineste rumindtryk af
vor indendørsarkitektur fra Frederik IV’s første regeringsår. De
malede paneler med lysende båndornamentik, væggenes blålige korinthiske pilastre, der fortsætter som svage forkrøpninger gennem frisen
foroven, og den tungt profilerede loftgesims — alt i egetræ — ånder
Louis Quatorze-epokens velvære og blodrige livsfylde. Det hele træ
der frem mod en gylden baggrund; væggene havde utvivlsomt guld
lædersbetræk, og i loftet — som nu har rokokostukkatur — sad for
hen et maleri. Kapitælernes og basernes forgyldning har mistet sin
oprindelige glans, men endnu bærer rummet med rette det forjættende
navn, der vidner om bygherrens pragtglæde, og i friseborten læser
man fremdeles initialerne »CG«. Hvem denne stues dekorative ud
smykning skyldes, er os ubekendt; kan hænde de samme kunsthånd
værkere var virksomme her som på det ældste Frederiksberg Slot,
hvor billedhuggeren Andreas Roth, træskæreren Leonhardt Schwabe
og maleren Baltzer Marius var beskæftigede. I »kabinettet« bag »det
gyldne gemak« findes en rigt stukkeret kaminopsats med Gyldenløves
våben og navnechiffer, udført i tidsalderens massive stil.
Når vi betragter værelsernes placering og intime samhørighed,
falder det os ikke svært at bestemme deres anvendelse. Det var
husherrens privatlejlighed med antichambre (forgemak) nærmest
hovedfløjen, chambre (»gyldne gemak«) og kabinet (senere benævnt
16*
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»skrivestue«, nu badeværelse). En tapetdør gav forbindelse med
»bagtrappen«, der kun benyttedes af ham selv og — eventuelt —
domestikkerne. Mellem »Hans Høje Excellence«s opholdsværelser og
gemalindens appartement i den modsatte fløj lå beletagens recep
tionslokaler. Niels Juel og Margrethe Ulfeldt havde — efter gammel
skik — haft fællesvåning; nu kom den ny tid med kravet om plads.
Endelig havde den anselige adelsgård fået et sluttet præg og en
helstøbt udformning. Gyldenløves enke, »Hendes høye Naade« fru
Dorothea Krag, beholdt ejendommen. Hun ægtede 1715 kammerherre
Hans Adolph v. Ahlefeldt til Buchhagen. Begge var ødselt anlagte og
inden længe var den fælles formue formøblet og efterfulgt af en
tyngende gæld. Kreditorerne pressede på, og det endte med, at sønnen
— for at bevare huset for slægten — måtte afkøbe moderen palæet.
Det skete 1720 og prisen var 14.600 rdlr. Lensgreve Christian
Danneskiold-Samsøe (født i Verona 1702) er kendt som bog- og
kunstsamler af betydeligt format. Især hans kollektion af græske,
latinske og orientalske håndskrifter nød ry i datiden; en del af disse
beror nu i det kgl. bibliotek. Ved indkøbene var Peder Gram hans
fortrinlige vejleder. Greven skrev digte og interesserede sig levende
for teatret i Grønnegade. Efter hans pludselige død 1728 blev bib
lioteket (7500 bind), samt maleri- og møntsamlingerne solgt på auk
tion. Blandt køberne var Holberg. Grev Danneskiold ejede, foruden
Lundegaard på Lolland og to jyske godser, lystgården Solitude ved
Nørreport og tre københavnske huse. Han efterlod sig, trods det
indbringende salg af ejendelene, en stor gæld, som kammerherre
Ahlefeldt uden tvivl havde sin andel i.
Frederik Christian Danneskiold-Samsøe (født 1722) var kun 6 år
gammel, da faderen gik bort. Hans formynder og onkel grev Frede
rik Danneskiold-Samsøe (1703 - 70), friherre til Marselisborg og senere
statsminister, boede i palæet under brodersønnens mindreårighed. I
egenskab af kurator fik gehejmeråden 1739 kgl. bevilling på at lade
springvandet »saavel i Hoved- som Baggaarden« bestå, til trods
for vandkommissionens forbud mod at benytte pumpevand til fon
tæner. Da grev Frederik Christian var blevet myndig 1747, drog
farbroderen antageligvis af gårde; han havde nu palæet for sig selv
og giftede sig to år efter med Nicoline Rosenkrantz (1721 - 71),
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Hovedtrappen (»escalier d’honneur«). I baggrunden gobelinet »Mars’
Triumf« o. 1690. Herunder Louis Seize-ur og rokokocanapée. Efter »La
Vie d’un Palais Danois«.

datter af amtmand Chr. Rosenkrantz til Skovsbo. Den unge greve
var en duelig officer og opnåede oberstløjtnantsgraden 1749. Skønt
jordbesidder i stor stil kunne han umuligt klare de økonomiske for
pligtelser, som den fædrene arvegæld havde bebyrdet ham med.
Allerede inden myndighedsgrænsen var overskredet, måtte han af
hænde grevskabet Løvenholm til broderen, og baroniet Høgholm
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Det gyldne
gemak med
vægge fra
Gyldenløves
tid (fot.
Niels Elswing).

blev solgt nogle år senere. Også Lindenborg skilte han sig ved,
således at kun Samsø blev tilbage. Hans udnævnelse til chef for
postamtet (1752) var nærmest en sinecure, idet han opholdt sig 7 - 8
måneder årligt på Gisselfeld som overdirektør for den 1754 oprettede
stiftelse. At gehejmeråd Dehn o. 1747 lejede bypalæet eller en del
af det, er et bevis på, at greven ikke havde råd til at bebo hele
ejendommen.
Ved hjælp af en brandvurdering fra 1751 får vi en idé om byg
ningens indretning på Danneskioldernes tid. I kælderen mod torvet
var en borgstue, og under Bredgadefløjen lå to køkkener med ind
murede »Conforter« (komfurer). Hernede fandtes også spisekammer
og fadebur. Fra indkørslen (bag portkammeret) var der opgang til
»Logementerne« ad den endnu eksisterende »Comodi italienske
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Spisestuen.
Over kaminen
Thotts våben
og portræt af
Jardin af
Peter Als (fot.
Niels Elswing).

Trappe med Durchværks Beklædning« (nuv. »escalier d’honneur«).
Væggene i stueetagen var beklædt med voksdug, lærred eller »gam
melt Machay«. Et enkelt rum havde gyldenlæderstapeter. I hovedstokværket beskrives over porten en »Sahl« på 4 »durchgaaende«
fag, med åben kamin, »Væggene med Fodpaneel og vævede Tapeter,
Loftet ziret med Stukkaturarbeide«, samt »indlagt Gulv« (den nu
værende festsal af Jardin har kun 3 fag og er bagtil delt ved en
senere gennembrudt skillevæg). Om den store opholdsstue mod Norgesgade læser man: »Foran og under Kaminen Marmorplader, Loftet
gipset, Fodpanel og Guldlæders Tapet«. Vestfløjen havde i flere til
fælde »Blason«’er (d. v. s. våbenskjolde) under lofterne. Foruden de
åbne ildsteder besørgede 21 ovne palæets opvarmning. I haven lå
4 åbne lysthuse, samt »1 portion Springvand« med 2 »Vandkamme«
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(kummer?) og tilhørende jernpumper. Staldgården ved St. Kongens
gade var »et gammelt Hus« ligesom den 52 m lange bindingsværks
stald med plads til 24 heste og »Resten til 3 Vogn remisser indrettet«.
Disse bygninger stammede sikkert fra opførelsesperioden. Selve ejen
dommen, uden have og nyttehuse, takseredes til 10.800 rdlr.
1754 solgte lensgreven palæet til grevinde Anna Sophie Schack,
født Rantzau (1689- 1760), enke efter gehejmeråd, elefantridder,
greve Hans Schack-Schackenborg, der allerede var død 1719. Sam
tidigt med overtagelsen af gården på Kgs. Nytorv erhvervede grev
inden ved mageskifte med baron Severin Løvenskiold dennes Amalienborg-hotel. I hendes ejertid skete ingen væsentlige ændringer i
palæet og dets omgivelser udover købet af en nabogrund i Norgesgade. Efter grevindens bortgang 1760 kom den fornemme adelsbolig
under-hammeren på begæring af executores testamenti etatsråd Barchmann og byskriver Birch. Ejendommen blev tilslået sgr. Vilhelm
Neergaard for 16.130 rdlr. Bag budet stod gehejmekonferensråd,
greve Otto Thott (1703 - 85) til Gaunø, Lindersvold og Strandegaard.
Som statsmand og storgodsbesidder indtager denne fortjente aristo
krat en værdig plads i ekscellencernes række, men som samler og
kunstelsker er hans indsats vidtrækkende, og man må beklage, at
kun en part — og næppe den bedste — af malerisamlingerne er
levnet os på Gaunø. I sin ungdom havde han dyrket filosofien og
juraen side om side med historiske studier, og hans kærlighed til
sjældne bøger og kostbare manuskripter var ægte og underbygget
med faglig viden. Det var derfor kun naturligt, at han valgtes til
præses i Videnskabernes Selskab og patron for universitetet. Efter
erhvervelsen af »hotellet« — som den Juelske gård siden benævnedes
— lod Thott i haven indrette en speciel biblioteksbygning (nedrevet
1899), der skulle rumme bogsamlingens ca. 60.000 bind, heraf over
18.000 folianter. I tredie etage var mønt- og naturaliecabinettet samt
rustkammeret installeret. »Paa Taget« fortæller Pontoppidan »er en
Altan saa høy og med saa frie Udsigt til alle Sider, at den kan giøre
Tjeneste for et Observatorium Astronomicum«.
1763 - 64 engagerede greven den indkaldte franske arkitekt Nicolas
Henri Jardin (1720 - 99) til at ombygge sit palæ i ny-klassisk manér.
Den tørre og magre hovedfacade blev iført nye, friske klædebon og
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Palæets facade efter greve Otto Thotts ombygning. Kobberstik af G. E.
Rosenberg (1763) efter Jardins tegning (Nationalmuseet).

fremtrådte som en festlig dekoration i bybilledet. De alvorlige, toscanske pilasterkapitæler ombyttedes med den livlige korinthiske or
den, underetagens vinduer og porten forhøjedes, lette guirlander blev
anbragt på muren mellem de to stokværk, og en pompøs attikabalustrade med vaser og figurer (nu under reparation) kom til at
afslutte facaden foroven. Det er det romerske triumfbuemotiv oversat
til gallisk og omplantet på dansk grund. Den gamle kvist blev sløjfet
og i stedet opsatte arkitekten en lav, reliefprydet trekantfronton over
midtrisalitten. Couronnementet over gavlen med det Thottske våben,
muslingeskallen og de yppige overflødighedshorn taler endnu roko
koens sprog og bringer Amalienborgfacaderne i erindring. Vi har
altså at gøre med en overgangsstil, en forløber for den moderne klas
sicisme — »Louis Seize stil«. Det høje valmtag med kvistvinduerne,
balustraden og den dominerende frontispice giver hovedfronten mod
torvet en vis tyngde og massivitet; men proportionerne er behagelige
for øjet og bygningslegemet balancerer. Især det uheldige midtparti
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har vundet ved forandringen. Bredgadesiden lod Jardin stå urørt;
kun tilføjede han et fag vinduer mod nord, hvorved der blev plads
til en ekstra trappe. Det er interessant at sammenligne de to stilarter
langs gade og torv, der i grunden harmonerer så smukt, trods et
sekels afstand imellem dem. I forbindelse med tilbygningen førtes
»Runddelen« op i to etager for enden af »cour d’honneur«.
Samtidig med det gråpudsede ydre blev også interiøret fikset op
og moderniseret, og nogle omgrupperinger foretoges. Lofterne fik
rocaillestukkatur, hvori det Thottske våben figurerer, og en del med
tagne plafonds blev fjernet. Ikke altid forliges det ny med det gamle
(jfr. »det gyldne kabinet«). Smukkest og elegantest er festsalen med
sine hvide og forgyldte boiserier, surporter, spejle og loftdekoratio
ner, der parrer rokokoens frodighed med Louis Seizens afklarede ro.
Salen blev gennemgribende istandsat i 1893.
1781 mistede greven sin hustru Birgitte Charlotte Kruse; han over
levede hende i fire år og udåndede i »hotellet« den 10. september
1785. Ved sin død efterlod han foruden det enestående bibliotek
den største malerisamling, nogen dansk privatmand har ejet; her kom
selv Moltke til kort. Ifølge testamentarisk bestemmelse skulle det
københavnske billedgalleri, der havde smykket vinterhjemmets vægge,
sælges ved offentlig auktion i hjørneejendommen på Kgs. Nytorv.
Salget deltes i to portioner, og katalogerne, som var affattede af
kunstkammerforvalter Lorenz Spengler, omfattede ikke mindre end
4500 numre; heraf var ca. 1000 oliemalerier — mest kabinetstykker
— og 200 pasteller og akvareller, for slet ikke at tale om tegninger
og kobberstik. Priserne var små. F. eks. kostede Jan Mostaerts kopi
efter van Eycks portræt af Jacola af Bayern (Kunstmuseet) — 3 rdlr.
1 mark! Også bogskattene — o. 138.000 bind — blev splittet for alle
vinde. Det kgl. Bibliotek modtog imidlertid over 4000 håndskrifter
og ca. 6000 inkunabler, trykt inden 1530. Thott havde været sin egen
bibliotekar og en beredvillig vejleder for besøgende i bogsamlingen.
Ved grevens bortgang tilfaldt palæet hans universalarving kammer
herre Holger Reedtz til Voergaard, »der antog sin høje Velgørers
Navn og Vaaben« og boede i hans fordums hjem til sin død 1797.
Bygningens ydre og indre blev i kammerherrens tid restaureret. Hans
efterfølger som husherre var baron Otto Reedtz-Thott, der ejede

250

THOTTS PALÆ

Festsalen (fot. Niels Elswing).

palæet i mere end et halvt århundrede (død 1862). Gennem en længere
periode (1804-93) udlejedes en del af mellemetagen til det russiske
diplomati, og kælderen benyttedes bl. a. af en vinhandler.
1862 overgik hotellet til lensbaronens ældste søn Tage ReedtzThott, der tilbragte vinteren her under 4 kongers regeringer. Som
udenrigsminister i kabinettet Estrup holdt han forgængernes politiske
traditioner i hævd, og ved sin myndige optræden og kloge færd
hævdede han en førerstilling inden for standen. Det karakteristiske,
tvedelte skæg forlenede den gamle baron med patriarkalsk værdighed.
Efter en grundig og smagfuld istandsættelse og delvis ombygning
(afsluttet 1893) af palæet ved arkitekt Gotfred Tvede solgte lens
baronen 1898 størstedelen af haven med derværende bygninger til
et konsortium for ca. 800.000 kr. En følge heraf blev den grimme
palægade-karré som nabo til Thotts hotel, der trykkes af det høj
røstede selskab.
Fra 1910 lejede baronen hovedfløjen ud til forskellige gesandt-
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skaber, først det tyske, så det italienske, og endelig det franske.
Sidstnævnte lands repræsentanter har været til huse her siden 1922.
Året efter døde den noble, hvidskæggede gubbe, hædret af kongen
med elefantordenen. Hans eneste søn, baron Otto Reedtz-Thott,
overtog palæet, som han ejede til sin død 1927. Den lille successor,
baron Axel Reedtz-Thott (født 1920), solgte ejendommen i 1930 til
den franske regering (købesummen 1 miil. 300.000 kr.), der fremdeles
bruger paladset som gesandtskabshotel. Den franske stat lod ejen
dommen møblere og udstyre med kostbare og skønne gobeliner. For
tredive år siden skrev den daværende ministers frue, Mme T. C. Hermite, et pragtværk om husets historie under titlen »La Vie d’un Palais
Danois«.
JØRGEN B. HARTMANN

EJERE

BYGNINGER

1671 Niels Juel
1698 Sophie Amalie Moth
1699 Christian Gyldenløve

1683-86 Palæet opføres

1720 Christian Danneskiold-Samsøe
1754 Anna Sophie Schack
1760 O. Thott
1785 H. Reedtz
1797 O. Reedtz-Thott

1930 Den franske regering

ca. 1700 Vestfløjen tilbygget ved
J. C. Ernst(?)

1763-64 Restaureret ved N. H.
Jardin
Palæet restaureret
1893 Istandsættelse og delvis ombyg
ning ved G. Tvede
1963 Restaurering af facade påbe
gyndt ved F. Schlegel

Charlot tenborg, set fra Kongens Nytorv (fot. Hude).

Charlottenborg
Kongens 'Nytorv, København
»Dette Slots Arkitektur er simpel, men ædel, og Bygningen maa
regnes til de bedste i København«. Sligt skudsmål giver en rejsende
fra slutningen af 1700-tallet det palads, kongesønnen Ulrik Frederik
Gyldenløve opførte af røde teglsten på Hallandsaas 1672-83.
Som illegitimt barn af hertug Frederik (III) og Margrethe Pape kom
Gyldenløve til verden — vistnok i Flensborg — den 20. juli 1638,
og fik i dåben det navn, der i hine tider blev kongelige fejltrin til del.
Fyrsteætlingen modtog sin første uddannelse i Slesvig og sendtes til
Frankrig, da faderen i 1648 besteg tronen som Frederik III. Efter et
studieophold ved Sienas universitet vendte ynglingen hjem og op
toges i den danske adelstand 1655. I kækhed og handlekraft lignede
han farfaderen Christian IV. Med sit chevalereske væsen nød han
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kvindernes gunst. I 1659 holdt han hemmeligt bryllup med Sophie
Urne, men forbindelsen blev ikke anerkendt. Allerede 1657 udnævn
tes Gyldenløve til oberst og dokumenterede i svenskekrigene 1658 - 60
fremragende strategiske egenskaber, navnlig i slaget ved Nyborg. I
det kritiske og begivenhedsrige år 1660 befalede han over det sjæl
landske rytteri og holdt ved arvehyldningen d. 18. oktober vagt på
slotspladsen. Kort forinden havde den unge adelsmand fået Vording
borg i len »kvit og frit« og øgede sit gods med Kalø Slot og lade
gård, da han ægtede Marie Grubbe to måneder efter enevældens ind
førelse (16. dec. 1660). Følgende år besøgte »Rigens Jægermester«
hofferne i Paris og Madrid, hvor Philip IV kårede ham til grande
af Spanien. 1664 blev denne verdensmand og kavaler valgt til Norges
statholder og kommandant over Akershus amt, et embede, han be
klædte i hen ved en menneskealder. Gyldenløve var Hannibal Sehesteds efterfølger, men besad ikke dennes geniale forvaltningsevner.
Skønt han satte sig grundigt ind i tilstandene og udvirkede en række
reformer i retning af skattelempelser og bedring af bøndernes kår,
manglede han stadighed. Ved siden af administrationen dyrkede han
med udbytte bjergværksdrift. 1669 overtog Ove Juul stillingen som
vicestatholder, da Gyldenløve delte sin tid mellem selskabslivet i
København, den indre politik og diplomatiske underhandlinger i det
fremmede. Efter at Christian V besteg tronen 1670 knyttedes hans
halvbroder for alvor til Danmark, og Gyldenløve genså herefter kun
med mellemrum Norge. 1671 oprettede kongen grevskabet Laurvig
for ham og gav ham titlen »Høje Excellence«. Det venskabelige
forhold mellem Griffenfeld og grev Ulrik Frederik kølnedes, da sidst
nævnte frygtede at blive tilsidesat af den mægtige rival. I krigen mod
Sverige 1675 - 79 gjorde Gyldenløve en betydelig indsats ved erobrin
gen bl. a. af Marstrand og Bohuslen. I talrige spørgsmål, fra juridiske
til militære, afgav han sin dom, men efter kongens død var hans rolle
udspillet, og de sidste år tilbragte han, syg og ensom, i Hamburg,
hvor livslyset sluktes 1704.
Den 22. marts 1669 tilskødede kongen Gyldenløve grunden »langs
med vore Skibsholm, fra det store nye Torv og neder til Stranden«.
Anlægget af pladsen — den fordums Hallandsaas — hvis centralpunkt
skulle blive Christian V’s rytterstatue i palæets midtakse, hang nøje
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En af hovedfløjens skorstene med årstallet 1677 (fot. Vagn Guldbrandsen).

sammen med det omfattende byplanmæssige udvidelsesprogram nord
for de gamle volde, som hollænderen Henrik Riise forestod. NyKøbenhavns lige, brede gader afløste de krumme og usunde middel
alderlige stræder. Den moderne ingeniør krævede klarhed, luft og
rette vinkler, i overensstemmelse med renæssancens og barokkens
maksimer. Alligevel fik Kongens Nytorv en irregulær form, der yder
ligere betonedes ved »Gjethuset«s (kanonstøberi) opførelse i fem
kantens sydøstlige skråside, omtrent hvor Det kgl. Teater nu ligger.
Det areal, Gyldenløve fik anvist, var forholdsvis smalt, men til
gengæld af anselig dybde. Mellem Bremerholm og »Canalen« strakte
grunden sig som et uregelmæssigt rektangel. Der hengik dog nogle
år, inden byggeriet kom igang. Først i 1672 lod greven transportere
materialer fra Holland hertil, og grundstenen nedlagdes af kongen
d. 3. april. I 1677, fortæller forhusets skorstene, har bygningen været
under tag.
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Hovedfløjen (vestfløjen), set fra øst (fot. Vagn Guldbrandsen).

Palæet består fortil af en facade med midtportal, balkon og frem
springende sidepartier og bagtil af tre fløje, der grupperer sig om en
firkantet gård. Mod øst er den lave, kobbertækte kuppelbygning
anbragt (»Portique«en, efter 1680), der vender ud til haven og må
opfattes som en gennemgangshal. Til det sydvestlige hjørne — i kilen
mellem »Seilhuset paa Holmen« og den søndre murfront — er
»Vaskerhuset«, sukkerbageriet og »Gaardsrummet« henlagt. Disse
uanselige rønner var af bindingsværk og har dannet en ejendommelig
kontrast til det aristokratiske palads. Betragter vi facadens stokværks
inddeling: kælder, parterre, beletage og mezzanin, synes skemaet os
fortroligt. Pilastre, festons, kraftige vinduesfordakninger, midtrisalit
og balustraden under det lave valmtag var almindelige bestanddele i
barokkens arkitektur, især i dens hollandsk-palladianske udformning.
Hertil kommer kombinationen af mursten og sandstensprydelser.
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Spørgsmålet om det statelige bygværks arkitekt er uløst. Det ligger
nær at tænke på skaberen af Frelsers Kirke, hollænderen Lambrecht
van Haven. Denne var imidlertid på rejse fra 1668 -70 og tiltrådte
først generalbygmesterembedet året efter. Som en mulighed har været
nævnt Hans Steenwinckel d. Yngste, som samtidigt opførte slottet på
Vordingborg for Gyldenløves halvbroder prins Jørgen.
Af en ordre til magistraten i København af 16. juli 1672 fremgår
det, at søetatens bygmester Evert Janssen har haft brug for »tolv
af de dygtigste muurmestersvende her i staden« til »voris statholder
oss elskelige Hr. Uldrich Friderich Guldenlewes arbeide«. Janssen har
således i hvert fald haft opmuringen i entreprise og har måske tegnet
de første udkast, som Lambrecht van Haven som øverste kunstneriske
autoritet har revideret efter sin hjemkomst. Den sidst opførte østfløj
(kuppelbygningen, 1680 - 83), kan dog med føje tilskrives ham. Ét er
givet: der ligger hollandske forbilleder til grund for bygningen på
Kongens Nytorv, og et konkurrenceprojekt af Philipp Vingboons
(1608 -75) til Amsterdams rådhus har inspireret vor arkitekt. Måske
kom »Hans Høje Excellence« personligt i kontakt med Vingboons
under sit ophold i Holland vinteren 1669-70.
Der eksisterer to forstadier til den endelige bygning, af hvilke det
ene havde sidekupler, men efterhånden nåede man frem til den rette
løsning. I grunden var palæet, for at citere Vilh. Lorenzen, »et Land
slot, flyttet ind i en By og drejet rundt, saaledes at Hovedfløjen, for
Tilfældet forsynet med Port, er blevet lagt ud mod offentlig Plads«.
Da slottet den 21. april 1683 beæredes med kongefamiliens besøg,
stod Gyldenløves store palæ omsider færdigt. Lad os kaste et blik
indenfor og se, hvorledes bygherren og hans gemalinde levede i
husets 74 beboelige rum!
Fra århundredets slutning findes et »Inventarium og Beskrivelse«,
der er en vigtig kilde til interiørernes bestemmelse, i forbindelse med
slotsforvalter Volands planer fra 1716. I kælderen og lejevåningen
mod Kanalen boede »Hoffet«, fra postmesteren til narren og våge
konen, samt resten af den talstærke husstand. »Bouteillekælderen«s
gulv var belagt med ølandske fliser, og her stod bl.a. et hvidmalet
bord, »hvorunder ligger et skjønt stort Stykfad med gammel rhinsk
Vin«. I stueetagen lå kontorer og økonomirum ud mod pladsen;
17 DSH 2
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Østfløjen, set fra sydøst (fot. Vagn Guldbrandsen).

køkkenet var indrettet i sydfløjen, og fra sommerboligen — »de syv
Logementer« — var der en herlig udsigt over haven og Sundet.
Ad sydtrappen steg man op i beletagen, hvor repræsentationsge
makkerne og de høje herskabers private appartementer fandtes. Det
prægtigste rum var dengang som i dag kuppelsalen, hvis stukdekora
tioner i skønhed kappes med audienssalens lofter og vægge på
Frederiksborg. »Den store Sal ud til Torvet« (riddersalen) går igen
nem begge øvre stokværk; dengang markeredes etageadskillelsen ved
et omløbende galleri. Vi må forestille os værelserne udstyrede med
loftsmalerier omgivne af »Dønnikeværk« (stuk), farverige paneler,
gyldenlæders tapeter og kaminer med skulpturelle prydelser. Mezza
ninen bestod af mindre beboelsesrum, kamre, korridorer og lignende.
Heroppe spøgede det, da hendes nådes fader var død. »Det er mær
keligt, at den Nat var der en skrækkelig Allarm i Gyldenløves Palais
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fra Rustkammeret ned ad den store Trappe med Heste, Redskab,
Kufferter og deslige; der laa Narren næst ved Rustkammeret; han
stod op og syntes, at denne Allarm var dernede, men saa intet.« (La
kajen Skaanlunds optegnelser).
Den svenske arkitekt Nicodemus Tessins karakteristik af Gylden
løve som »un seigneur de grande connaissance et lumiére dans les
beaux arts« står til troende. Tessin gæstede palæet 1687 og vistes
rundt i huset og haven af ejeren i egen høje person. Besigtigelsen
varede otte timer, hvoraf man tør slutte, at excellencen besad en
anselig samling kunstskatte. Bygningens ydre arkitektur behagede ikke
svenskerens italiensk skolede smag. Desuden savnede han »commoditet« indvendigt.
Kuppelbygningens tre arkader førte ud til parterre-haven, der var
anlagt efter alle kunstens regler, med orangeri, lysthus, blomster
rabatter, figurer, fontæner, klippede hække og en grotte »med be
hørige Muschelværk«. En længdeakse løb fra midtporten gennem
lyst- og køkkenhaven til »Staldgaarden« i øst, hvorved bygning og
natur blev sammenkomponeret til et hele, udfra barokkens krav om
symmetri og regelbundenhed. Jacob Conings morsomme og talende
billede illustrerer bedre end ord anlæggets udseende i Gyldenløves
levetid. Skibene i Nyhavn danner en dekorativ baggrund. Huset var
oprindelig kalket lyserødt, hvad der gav det en fin koloristisk effekt.
Siden 1679 havde statholderen taget ophold i palæet med sin tredie
hustru Antoinette Augusta af Aldenburg (1660- 1701). Ægteskabet
med Marie Grubbe var blevet opløst 1670. Når parret ikke var
bortrejst, gav det stilfulde fester, f. eks. på kongens 30-årige fødsels
dag og ved datterens bryllup med Christian Gyldenløve. År 1700
solgtes ejendommen for 50.000 krondalere til enkedronning Charlotte
Amalie, efter hvem den i fremtiden fik navn. Her tilbragte hun sit
livs aften i gudfrygtig tilbagetrukkenhed og udåndede på slottet i
1714. Charlottenborg gik i arv til hendes børn, prins Carl og prinsesse
Hedevig, i hvis lange ejerperiode (1714 - 35) der skete væsentlige æn
dringer i beletagens rumgruppering. I nordfløjen indrettede prinsen,
i sydfløjen prinsessen hver sin lejlighed. Samtidigt blev kuppelsalen
eremitagegemak, med dertil hørende elevatorbord og maskineri. Ved
frokosten mødtes de kongelige personer for at indtage måltidet »en
17*
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Detail af stukloft i Gyldenløves sengekammer (fot. Vagn Guldbrandsen).

ermitage«. Et blivende minde om prins Carls ombygninger er den
pompøse treløbne trappe af J. C. Ernst i portindgangens nordside.
Samtidigt nedtoges sandsynligvis den udvendige trætrappe i gården.
Prinsen fik ikke megen glæde af ny-arrangementerne i bypalæet,
da han oftest boede på Vemmetofte med søsteren. Det spændte for
hold mellem de to søskende og Frederik IV som følge af kongens
ægteskab med Anna Sophie Reventlow, udløstes, da Prins Carl ind
vilgede i at stå fadder ved den førstefødtes dåb. Efter prinsens død
1729 og Sophie Hedevigs bortgang 1735 tilfaldt slottet testamentarisk
Christian VI, der i årene 1736 - 37 lod det underkaste en tiltrængt
restauration under generalbygmester Haussers ledelse, med assistance
af Johan Boye Junge. Desuden mageskiftedes et stykke af grunden
mod »Canalen« med Bremerholm, som til gengæld gav en strimmel
af Reberbanens jord i bytte, hvorved køkkenhaven voksede.
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Kuppelsalen.
Akademirådets
mødesal. På
væggene
hænger med
lemsportrætter
(fot. Vagn
Guld
brandsen).

Den 11. december 1743 blev kronprins Frederik (V) formælet med
prinsesse Louise af England. Til bolig for det nygifte par valgte man
palæet i Kallebodeme, som Nic. Eigtved opførte 1743 -45. Så længe
arbejdet stod på, gjaldt det om at finde et midlertidigt domicil for
tronfølgeren og hans unge gemalinde ; valget faldt på Charlottenborg,
som var ledigt og i god stand. Kun inventaret måtte fornyes. Kron
prinsen indlogerede sig i beletagens øst- og sydfløj, hvor Sophie
Hedevig tidligere havde resideret, mens kronprinsessen tog de nordre
rum i besiddelse. Spisestuen vendte ud til torvet. Gemakkernes vægge
var betrukket med damask, taft eller fløjl. Under sengen i kronprin
sessens soveværelse lå et tæppe, vævet af den franske tapetmager
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»Gyldenløves Palæ«, set fra havesiden 1694. Maleri af Jacob Coning på Frede
riksborg. I forgrunden palæets have, hvor nu bl. a. udstillingsbygningen ligger.
Til højre ses Niels Juels, det senere Thottske Palæ på Kgs. Nytorv og Nyhavn
med fregatten »Norske Løve«.

Frangois Leger, der havde haft værksted på Charlottenborg, førend
de kongelige flyttede ind.
Under »den kiere Lovise«s barsler, skriver Charlotte Dorothea
Biehl i et af sine malende breve, var prinsen såre ensom og trist, og
»hvad var naturligere, end at ønske sig at nyde Aften Luften i det
Grønne. I Charlottenborg Hauge var en dejlig Grotte med kiølende
Vandspring ; foruden den Behagelighed, Stedet kunde have i sig selv,
elskede han Char(lottenborg) lige indtil Navnet; endnu den sidste
Gang, han var der, sagde han, idet han gik op ad Trappen: Jeg kom
mer her aldrig uden at erindre mig med Fornøyelse, at jeg har nydt
de lyksaligste Øyeblik af mit Liv her«. 1745 drog de høje herskaber
af gårde med deres kostbare bohave, og slottet førte nu en omskif
telig tilværelse som operahus og koncertpalæ. Allerede den livsglade
og charmante Louise havde under sin kortvarige residens på Char
lottenborg glædet sig over italiensk musik i riddersalens improviserede
teater; sågar den navnkundige Gluck havde dirigeret her. Efter Fre262
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derik V’s tronbestigelse overantvordede kongen salen til det såkaldte
»Musikalske Societet«, der koncerterede offentligt en gang om ugen
(1747). Det følgende år installeredes et »Theatrum for italiensk
Opera«, som efterfulgtes af en fransk aktørtrup (1750-53). Også
videnskaben fik tiltræde på Charlottenborg. 1751 gav den franske
sprogforsker de la Beaumelle lingvistiske lektioner til en adelig cirkel
i et af beletagens lokaler. I stuen havde Jacob Langebek 1747 ind
rettet nogle rum for »Danske Selskab til den nordiske Histories og
Sprogs Forbedring«.
Først da det blev bestemt, at Charlottenborg skulle være bolig for
Kunstakademiet, oprandt en ny og glorværdig æra for den fornemme
røde bygning på Kongens Nytorv. 1753 fandt »Det kgl. Skildrer-,
Bildhugger- og Bygningsacademie« husly under slottets skærmende
tag. Kunstskolen havde siden 1701 ført en vagabonderende eksistens,
fra det »Regulierte Societet« i Ahlefelds gård vis å vis Charlotten
borg til »Postamtet« bag Børsen, under maleren Hendrik Krocks og
skulptøren Le Clercs førerskab (1738 ff.). Senere blev anstalten forDen store »italienske« trappe i nordfløjen. Formentlig opført af J. C. Ernst
efter 1721 (fot. Th. Andresen).
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Kongens Nytorv 1718. Til højre for Charlottenborg ligger Holmens store sejlhus,
der er ældre end slottet. Pladsen domineres af det store anlæg omkring Christian
V’s rytterstatue, opstillet 1688. Efter tegning af Ch. Marselis.

lagt til lokalerne over kronprinsens stald, omtrent på Thorvaldsens
Museums nuværende plads ; det skete i 1751. Overhofmarskal Moltke
var sjælen i foretagendet, og som sådan selvskreven til »Ober-Directeur«-posten. Eigtved beklædte stillingen som forstander for en skole,
der talte 50 elever. Efter to års forløb fandt instituttet endelig sit
blivende sted. I december 1753 var man så vidt installeret, at under
visningen kunne begynde. Teatret i riddersalen blev nedrevet, og
rummet omdannet til solennitetslokale og afstøbningssamling af klas
siske kunstværker, hvor de unge maler- og billedhuggeraspiranter
kunne øve sig i kopiering af antikerne. Her befandt sig »Et Hoved
af Marmor, Homerus kaldet, ... den grækiske Venus, ... Lacon
(Laokoon), ... Apollo, ... Bacchantin og Bacchus Barn«, samt Niobe
og hendes »Daatter« og 12 romerske kejserbuster, altsammen i gips.
Desuden fik akademiet anvist nogle lokaliteter i beletagen, som
Klasselotteriet ikke lagde beslag på. »Christianshavns Tydske Kir264
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kes« — og senere »det københavnske« lotteri logerede nemlig i den
venstre hjørnestue mod torvet, hvorfra trækningen foregik.
Vi erfarer, at akademiet havde 6 værelser til rådighed. I det ene
»stilles Modellen« og »eftertegnes 3de Aftner udi hver Uge, ... Man
dag, Onsdag og Fredag, fra Kl. 5 - 7 slet«. I et andet rum arbejdes
»efter antique fra Rom erholdte Gibs-Figurer og Hoveder«. De
øvrige værelser bruges til »Informering« i geometri, arkitektur, per
spektiv og kunstens begyndergrunde. Skønt »Academiets bekvemmeligere og rummeligere Anlæggelse« var fuldbyrdet i efteråret 1753,
og skolen blev gjort tilgængelig fra november, fandt den officielle
indvielse først sted den 30. marts 1754. Kong Frederik V foretog
som allerhøjeste protektor den højtidelige åbningshandling. Hans
Majestæt havde dineret tre lørdage i træk hos gehejmeråderne Bernstorff, Desmerciéres og Holstein og kom netop fra et overdådigt
taffel hos grev Moltke, der havde fejret sit palæs fuldendelse. Klok
ken 7 steg suverænen ud i slotsgården og modtoges af præses A. G.
Moltke, »Velbaarne Hr. Obrist og Hof Bygmester Nicolay Eigtved
og samtlige Professorer«, foruden »Academiets Secretair Christian
Æmilius Biehl«, forfatterindens fader. Endvidere overværedes høj
tideligheden af en række honoratiores. Blandt de tilstedeværende var
den 34-årige franske billedhugger Jacques-Fran?ois-Joseph Saly, hvem
regeringen havde hidkaldt til rytterstatuens forfærdigelse; ved siden
heraf skulle han varetage et professorat i skulptur. Når akademiet
hvert år den 31. marts mindes sin stiftelse, skyldes det, at denne dato
var kongens fødselsdag. Den 9. april 1754 forelagde Saly sine »idées
pour la perfection et le progrés de l’Académie«, der indeholdt statut
terne. Det var Eigtveds reglement, som lå til grund, men franskman
den indkasserede æren. Efter hof bygmesterens død valgtes Saly den
25. juli 1754 til direktør for et tidsrum af 3 år, men han blev siddende
i samfulde sytten! Direktøren rådede over 5 professorer og et lig
nende antal informatorer. Førstnævnte var ulønnede, da de fik
honorar som hofkunstnere. For at opnå professorværdigheden måtte
man være »Medlem«, have indleveret et »Receptionsstykke« og fået
det antaget af rådet. Embedsmændenes gager var i øvrigt meget be
skedne. Et vidnesbyrd herom er følgende bemærkning i Charlotte
Biehls levnedsbeskrivelse (familien boede i det tidligere vaskeri, som
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snart måtte vige for Harsdorffs hus): »Den 29de Martii 1777 døde
min Fader, og da det just var sidst i Quartalet og Academiet stedse
fik deres forud, saa var der ikke en Skilling at faae og ingen i Huuset
uden de jeg havde, og de vare langtfra ikke tilstrækkelige til Be
gravelsen.«
»Akademidrengen«s uddannelse begyndte i frihåndstegneskolen,
fortsatte i gipsklassen og endte i modelskolen. Arkitektspiren stude
rede perspektiv og bygningslære, maleren og billedhuggeren anatomi.
Også kobberstik- og stempelskærerkunsten indøvedes. Når eleven
havde vundet sølv- og guldmedaljerne, der uddeltes hvert år, turde
han gøre sig forhåbninger om et rejsestipendium. Alle undervisnings
lokalerne lå i beletagens nordfløj. Saly og den svenske hofmaler
professor Pilo logerede henholdsvis i de søndre og nordre parterre
lejligheder. Pilo disponerede desuden over to malerstuer i beletagen.
I »portiken« under kuppelsalen havde Saly sit atelier. Her var dog
ikke plads til ryttermonumentet, som blev modelleret i et værksted
ude i haven. Thorvaldsen underviste ungdommen efter hjemkomsten
fra Italien 1838 og havde atelier i Salys gamle værksted. Hele guld
alderslægten groede op bag slottets strenge, dunkelrøde mure. I »De
berømte Maleres Lejlighed« i sydvestfløjen boede fra 1754- 1854
Pilo, Als, Mandelberg, Abildgaard, Eckersberg og Marstrand.
I overensstemmelse med tillægsfundatsens § 3 oprettedes 1758
biblioteket, der stadig består som vor værdifuldeste kunsthistoriske
bogsamling. Akademirådets møder holdtes i kuppelsalen under direk
tørens præsidium. I dette rum og i forværelset dertil opbevares et
galleri af fremragende medlemsportrætter, udførte af vore egne og
udlandets fineste kunstnere. Tocqué’s og Nattiers virtuose kontrafejer
og Eckersbergs mesterlige billede af Thorvaldsen hører til perlerne.
Over kongestolen hænger Juels portræt af arveprinsen, der en tid
lang — efter Struensee-intermezzoets trængselsperiode — var akade
miets præses. I lighed med Europas daværende officielle udstillinger
holdtes nu og da »Saloner« for at vise publikum kunstens standard.
I årene 1759 - 72 måtte kunstskolen dele plads med professor Peder
Ascanius’ naturhistoriske institut, eftersom Alma Mater ikke fandt
det foreneligt med sin værdighed at dyrke denne videnskab. Efter
branden 1795 var politiet husvildt, og slottet måtte tåle den ydmy266

CHARLOTTENBORG

Frederik V
1766),
Kunstakade
miets stifter.
Buste af Saly
på Charlottenborg,
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gelse at se sine kældre omdannede til arrestlokaler. Vi har nævnt, at
Klasselotteriet blev trukket her (indtil 1787). Nu drog Tallotteriet fra
rådhuset ind på Charlottenborg, og trækningen skete til paukers og
trompeters klang på den store balkon, hvorfra Thorvaldsen et halvt
århundrede senere modtog folkets hyldest. Først i 1832 fik akademiet
slottet helt for sig selv.
Haven blev 1758 berøvet 18 »Blybilleder«, der flyttedes til Fre
densborg. En overgang var det på tale at bortauktionere anlægget,
men 1777 overtog universitetet grunden med dertil hørende små267
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Modelskolen på Kunstakademiet 1826. Maleri af Vilh. F. Bendz på Statens
Museum for Kunst.

bygninger og »Gevæxter«. Man ønskede at flytte den botaniske have
fra dens tidligere indeklemte beliggenhed mellem Kastellet og Frederiksstaden til Charlottenborg. Et nyt væksthus opførtes af Harsdorff
ved delvis at ombygge det gamle orangeri, nu »Sprøjtehus og Consumptions Comptoir«. Bygningens midtparti var i to stokværk med
bogsal i den øvre etage. Botanikprofessorens og gartnerens værelser
havde front mod Nyhavn, medens planterummene med deres høje
vinduer lå badet i sydsolen. »Hauge-Sahl«en (portiken) indrettedes
samtidigt (1777) til auditorium. 1874 blev terrænet udlagt til bygge
grunde, og Botanisk Have fik sin nuværende position.
Den eneste større indre forandring på Charlottenborg i det 19.
århundrede var C. F. Hansens istandsættelse af porthuset og antik
salen, hvorved denne skiftede fysiognomi (1827-28). »Figursalen«
(nu festsalen), som den gerne benævnedes, blev af Hansen — akade
miets daværende direktør — forsynet med et fladt, malet kassetteloft,
og han lod de oprindelige 15 »Plafonds« fjerne. Også sidegallerierne
sløjfedes, således at kun endebalustraderne blev bibeholdt, ganske
vist i fornyet skikkelse. Vinduerne fik fire ruder i stedet for otte,
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Maleren, professor C. W. Eckersbergs døtre, stående i hjørneværelset
mod Kongens Nytorv. Tegnet af faderen 1852 (Den kgl. Kobberstik
samling).

dørene forstørredes, »Væggene skulle beklædes med en varmgraa Glit
med Aarer« og »Afstøbninger af Thorvaldsens fire runde Basrelieffer
skulle anbringes i Højden«. Hof bygmester Hornbech havde ledelsen
af arbejdet. Samtidige malerier giver et indtryk af ændringerne, der
var gennemgribende i deres »rene Smag«, men næppe stod mål med
det oprindelige udstyr. Salys bronzebuste af Frederik V står nu i
festsalen. Den C. F. Hansenske klassicisme har også sat spor i port
bygningen, hvor loftet blev glat afpudset, gesimser trukket og gips
ornamenter opsat.
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Den store udvidelse, som F. Meldahl foretog fra 1880- 83, da
udstillingskomplekset føjedes til slottet, skadede i alvorlig grad byg
ningen som helstøbt arkitektonisk kunstværk. Imidlertid har vi vænnet
os til det uskønne appendiks, der afhjalp pladsmanglen og skaffede
rum til de årlige saloner samt biblioteket og afstøbningssamlingen.
For at tilvejebringe passagen mellem gården og udstillingsbygningen
lod arkitekten portikens midtbue gennembryde og sandstensbeklæd
ningen forny på en lidet pietetsfuld måde.
Efter at have gennemført nogle mindre forbedringer — opsætning
af Parthenon-frisen i festsalen og fremdragning af et malet træloft
i sydfløjens stueetage — har arkitekt Peter Koch påbegyndt en
undersøgelse, som skal danne grundlag for en gennemgribende istand
sættelse af slottet.
Akademiets traditioner som landets førende kunstskole holdes stadig
i hævd. Tusinder af unge arkitekter, malere og billedhuggere uddan
nes i årenes løb i det ærværdige hus på Kongens Nytorv, og selv om
reglementet har forandret sig siden Eigtveds dage, er ånden den
samme som den gang. Charlottenborg er blevet identisk med Kunst
akademiet og hævder sig for alle tider som ét af vor hovedstads
fornemste monumenter.
JØRGEN B. HARTMANN

EJERE
1699 Ulrik Frederik Gyldenløve

1700 Enkedronning
Charlotte Amalie

1735 Christian VI

BYGNINGER
1672-77 Hovedbygning ved Hans
Steenwinckel den Yngste(?)
1680-83 Østfløjen ved Lambrecht
van Haven
1721 Trappe i hovedfløjen og om
ordning af beletagen ved J. C.
Ernst
1736 Restaurering ved
E. D. Häusser

1753 Det kongelige Akademi for de
skønne Kunster
1778 Havens hovedbygning opført
langs Nyhavn ved C. F.
Harsdorff
1827 Portbygning og festsal omord
net ved C. F. Hansen
1880-83 Udstillingsbygning ved
Fr. Meldahl

Erichsens Palæ, set fra Kongens Nytorv (fot. Jonals Co.).

Erichsens Palæ
Kongens 'Nytorv, København
Til den »Florissante Handelsperiode«s kendteste skikkelser hører
agent Erichsen. Hans navn nævnes i samme åndedræt som dc Conincks, Tuteins, Rybergs og Duntzfelts — denne stab af storkøbmænd,
der omkring 1800 samlede kolossale rigdomme i København og ud
gjorde en egen patricierstand, hvis valgsprog var »Almenvellet«. Disse
stoute handelsherrer, som dannede grosserersocietetets solide kerne,
skabte traditioner for det kommende sekel og lagde grunden til vort
liberale og borgerlige samfund. Man må ikke forestille sig merkan
tilismens pengefyrster som jordbundne guldjægere; de var i ordets
bedste forstand produktive, thi de gjorde andre delagtige i deres
gevinst. Nationens trivsel lå dem på sinde, og mod dette mål arbej
dede de i fællig. Men foruden deres menneskevenlige indsats plejede
de humanistiske interesser, holdt litterære og musikalske saloner og
dyrkede de skønne kunster. Vi behøver blot at mindes Constantin
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Brun og det åndelige hof, der omgav hans begavede hustru Friederike
i bypalæet på hjørnet af Dronningens Tværgade (Håndværkerfor
eningen) og i Sophienholms landlige idyl. Det nye pengearistokrati
trængte den gamle forgældede adel bort fra paladserne og byggede
sig prægtige villaer med sentimentale haver i hovedstadens omegn.
Selv købmændene var sværmerisk anlagte i hine tider. »Den velædle
og velbyrdige, ædle og fornemme Negociant en Gros« indrettede sig
moderne og bekvemt, holdt tjener i livré og — når han havde råd
— en engelsk karet med plads til lakaj på trinbrættet.
Erich Erichsen var typen på en sådan stor-grosserer fra den glim
rende epoke. Han kom til verden i Odense 1752 og fik som lærling
ansættelse i det københavnske handelshus Blach. Da chefen for det
vidtomspændende firma døde 1781, trådte den unge, opvakte kon
torist ind i ledelsen, og ved sit ægteskab med enken blev han ene
indehaver af forretningen, som videreførtes under navnet C. S. Blachs
Enke & Co. Snart tituleredes han »kgl. Agent« og kunne glæde sig
over voksende succes og stigende kapital. Erichsen var skibsreder af
betydeligt format. Hans handelsflåde talte 1797 tretten stolte sejlere,
der viste Danmarks flag på verdenshavene. Sjældne krydderier og
kostbare ostindiske stoffer skjulte sig i lasten, og tunge kornlad
ninger fragtedes fra Balticum til Britanniens kyster. Ved siden af
den maritime virksomhed drev han bankforretning og havde den
danske stat blandt sine kunder. Navnlig omkring århundredskiftet,
da handelskrisen satte ind, og især efter fredsslutningen mellem Eng
land og Frankrig, begyndte Erichsen at ændre kurs. De fordele, vi
som neutralt land havde nydt på de krigsførendes bekostning, op
hørte, og konkurrencen førte til mangfoldige firmaers ruin. Agenten,
hvis skibe i mange tilfælde blev kapret eller konfiskeret, optrådte nu
fortrinsvis som veksellerer. Efter bankerotten lånte han staten uhyre
summer, og finansminister Møsting henvendte sig gang på gang til
huset, når det kneb for regeringen at klare de økonomiske vanskelig
heder. I en årrække var broderen Peter Erichsen hans kompagnon.
Da nevøerne blev optaget i firmaet, gik det ned ad bakke. Den føl
gende generation underminerede ved ødselhed og letsindige spekula
tioner den levedygtige virksomhed, og i 1833 sank det hele i grus.
Gamle konferensraad Erichsen så livsværket gå til grunde og måtte
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Erichsens Palæ, facade mod Kgs. Nytorv. Radering af E. Sonne (efter Harsdorffs
originaltegning) i N. L. Høyen: C. F. Harsdorffs værker.

standse betalingerne i sin høje alderdom. Han forvandt dog krakket
og døde først 1837. Talrige tillidshverv og hæderstitler blev ham til
del igennem det lange levned. Han sad i bestyrelsen for Asiatisk
Kompagni, var en tid lang Speciebankens direktør og fungerede siden
1817 som formand for det »restaurerede« grosserersocietet.
I lighed med sine kolleger yndede agent Erichsen at omgive sig
med en handelsherres luksus og elegance. I den smukke og stilfulde
bygning skråt overfor Det kgl. Teater og på landstedet Hellerupgaard
samledes tidens skønånder og kendte personligheder. Han påtog sig
værtens pligter alene, idet hustruen allerede var gået bort år 1800
uden at opleve palæets fuldendelse. Som så mange andre havde
Erichsen mistet sit første hjem ved Københavns brand 1795. Til
18 DSH 2
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held for de byggelystne grosserere var konjunkturerne gunstige, og
inden længe stod kun et fåtal af brandtomterne uudnyttede. Husene
blev endog prægtigere end før, og alle taler de ny-klassicismens enkle
og monumentale sprog. Når direktør Erichsen anmodede hofbyg
mesteren professor C. F. Harsdorff om at levere tegninger til sin
påtænkte bolig, har den aldrende arkitekt sikkert med glæde givet
sig i kast med opgaven. Her skulle jo ikke spares.
Som det tredie i rækken af Harsdorffske bygningsværker på Kon
gens Nytorv rejste det nye palæ sine gråpudsede mure i årene 1799 1801. Mellem kunstnerens egen gård (Nr. 3-5) og Erichsens grund
lå det gamle kongelige teaters noble nybygninger med sine karakteri
stiske, skråtplacerede afstigningspavilloner. Patricierejendommen ved
Holmens Kanal er komponeret sammen med disse huse.
Harsdorffs tegninger til palæet blev godkendt på Raadstuen d. 18.
september 1797; først to år efter holdt man rejsegilde, og arbejdet
på rummenes udsmykning fortsattes ind i det nye århundrede. Midt
under opførelsen døde arkitekten, og svigersønnen murermester G.
Schaper bragte byggeriet til ende.
Medens Harsdorff hidtil havde dannet sin stil af fransk-akademiske
og romersk-kejserlige elementer, skete der i hans sidste leveår en
ændring i smagsindstillingen. Romer-klassicismen afløstes af tidens
vågnende beundring for den græske antik, hvis kulturlevn de engelske
rejsende Stuart og Revett gennem illustrerede publikationer havde
gjort den dannede verden bekendt med. Amalienborg-kolonnaden
er et lysende eksempel på denne søjledyrkende »hellenisme«. Græ
kerne er dog ikke ene om at have givet vor store nyklassiske byg
mester impulser. Italieneren Andrea Palladio (1508 - 80), hvis »Fire
Bøger om Arkitekturen« især vandt udbredelse i England — hvor
man direkte kopierede hans inventioner — opnåede en formelig
renæssance i den klassicistiske periode. Han blev med sin geniale idé
fylde tidsalderens uudtømmelige inspirationskilde. Måske besøgte
Harsdorff på hjemrejsen fra Rom (1764) den norditalienske stad
Vicenza og dens omgivelser, der stadig ejer så mange fornemme
palladianske villa-anlæg. I det mindste erhvervede han Palladios
arkitekturværk i Haag-udgaven fra 1725. Bygherren havde dog også
et ord at skulle have sagt, som vejede tungt i vægtskålen. Det var
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hans udtrykkelige ønske, at facaden blev forsynet med en søjlestilling,
hvad Harsdorff kun modvilligt gik ind på, thi han frygtede, at den
frie tempelfront ville virke for iøjnefaldende på en privatbolig. Netop
ved denne tid opførte den unge landbygmester C. F. Hansen lignende
huse i Altona (der jo hørte til monarkiet) og langs Elbchausséen for
de velhavende hamborgske skibsredere. Disse herrer, der også drog
fordel af krigen, havde en livlig handel på England, hvorfra de tillige
hentede deres byggesmag — nemlig den palladianske. Det er ikke
vanskeligt at knytte tråden mellem agent Erichsen i København og
den gamle Hansestads købmandsskab, så meget mere som hans
interiørarkitekt havde været virksom hernede.
Erichsens Palæ er en smuk og individuel variation over det palla
dianske tema: kældersokkel (her stueetage) med cordon-gesims,
»piano nobile« (stadsgemakker) og øvre stokværk. Sidstnævnte etage
sammenbindes af 6 kannelerede ioniske søjler i »stor orden«. På
»antik« vis fortsætter templets arkitrav, frise og krans langs muren
foroven. Midtpartiet træder frem foran den egentlige husblok og
danner en art loggia uden for beletagens festlokaler. Trekantgavlen
(med G. D. Gianellis sindbilledlige relief af handel og velstand)
bryder valmtaget og skjuler det tildels. På sidefacaden har arkitekten
konsekvent og taktfuldt projiceret søjlerne ind i den forsænkede
murflade, hvorved en række diskrete pilastre er opstået. Bag hoved
huset lå stalde, gårdspladser og vognremiser med portindkørsel, der
forsvandt ved nabohusets opførelse 1909.
Et borgerhjem af så imponerende fremtræden måtte selvsagt ud
styres tidssvarende og efter alle kunstens regler, med bistand af
habile dekoratører. Det gjaldt dog mindre for stueetagens vedkom
mende, hvor kontorerne og de daglige opholdsstuer fandtes. Hoved
indgangen var ikke fra Kongens Nytorv-facaden, som man kunne
vente, men ad porten ved kanalen, der dengang skilte Holmen fra
byen. I vestibulen står nu fire doriske søjler af Carrara-marmor, som
er nøjagtige kopier efter to Harsdorffske træsøjler. Våningsrummene
vendte ud mod kanalsiden. Her havde familien spisestue, påklæd
ningsværelse og sovegemak med alkove og faste skabe. Størst var
hjørneværelset med et tilstødende lille kabinet under loggiaen. I den
modsatte del af bygningen befandt kontorerne sig, hvortil man havde
18*
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adgang gennem en forstue. Ved en restauration kom den tilmurede
gadedør under søjlefremspringet til syne. Hovedkontoret havde
vinduer mod Reverentsgade (nuværende Laksegade), mens de mindre
lokaler og magasiner lå ud til torvet. I dag udgør disse rum til
sammen ét stort ekspeditionskontor. Foruden herskabstrappen over
vestibulen havde ejendommen en køkken- og privattrappe henholds
vis i hoved- og sidefløjen, begge praktisk beliggende. Traditionen tro
var modtagelsessalonerne henlagt til beletagen. De findes stadig så at
sige uforandrede, når undtages det oprindelige møblement, som har
sat prikken over i’et. Vi giver ordet til en samtidig besøgende, den
kunstforstandige Plden’ske amtmand August Hennings, tidligere
deputeret i økonomi- og kommercekollegiet og Ernst Schimmelmanns
nære ven: »Erichsens Hus, som har Front mod det store Torv, er
verdensberømt (sic!). Ejeren er i England, Broderen stod ved Vin
duet ; dette foranledigede os til at træde indenfor og bese den indre
Udsmykning; seks Værelser er ret smukt udmalede på Vægge og
Lofter af Le Sueur, og en Spisestue er beklædt med Pariser Stukkatur.
Skulde man ikke tro, at en Facade, som er laant fra Rotunden (d. v. s.
Pantheon) og indeholder saa fint dekorerede Værelser, maatte kunne
rumme London’er Fester paa flere Hundrede Personer? Her var der
kun Plads til omkring 30 Mennesker. I Betragtning af det lille Antal
syntes Omkostningerne mig urimelig store. For Dekorationerne har
Ramé modtaget 3200 Rdlr. Blandt disse er nogle usædvanlige.
I eet af Rummene er Dørstykkerne to Tyre, som strides, og en
Hest, der slaar en Panther til Jorden. Paa Væggene er Stormen frem
stillet, i Lambris’et (Panel) Solopgang og Maaneskin, samt en Figur,
der kæmper mod Stormen (maaske Væmmelsen); Tungsind og Fryd
ses i Vægfyldingerne. I andre Værelser findes mythologiske Gen
givelser ; Arabeskerne og Malerierne er holdt i en blød Tone og
skriger ikke, omend de er brogede« (Dagbogen 1802).
Den franske arkitekt og interiørkunstner Joseph Ramée (17641842) var virksom i England og Hamborg; navnlig i fristaden ved
Elben var han beskæftiget af den formuende handelsstand, hvis hjem
han indrettede i Adam-stil med elegante »romerske« stukkaturer,
eller i den pompejanske smag, der kom på mode i Europa efter ud
gravningerne i det 18. århundrede, og oplevede sin »arkæologiske«

276

ERICHSENS PALÆ

Sovegemak i beletagen, nu taleværelse 2 (fot. Jonals Co.),

renæssance i Thorvaldsens Museums udsmykning ved 1800-tallets
midte. Mario Krohn skriver: »Dekorationen af Erichsens Palæ ...
er et ypperligt Exempel paa Louis XVI Stilens sidste Face. Den
enkle og ret strenge Dekorationsmaade, der var Løsenet omkring
1770, er atter forladt. Paa Grundlag af pompejanske Motiver har
Kunstneren udviklet en ejendommelig, farverig og graciøs, gallisk
Stil, en munter Forløber for Freunds og Hilkers mere alvorlige og
videnskabelige Studium af det antike Maleri.«
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Ramée var »utrolig dyr og derfor søgt«. Han virkede i København
— med afbrydelser — fra 1801 til 06, hvor han byggede Sophienholm
(Const. Brun), Frederikslund (de Coninck), Øregaard (Søbøtker) og
Hellerupgaard (Erich Erichsen). Hans specialitet var elegante land
steder, hvortil han også leverede haveplaner (f. eks. Peter Erichsens
lystgaard Ordruphøj). Når vi erfarer Ramée’s priser for arbejderne
i Erichsens Palæ, chokerer de os ikke. Men Hennings dirrer af harme:
»Det var dog taabeligt at give 25 Rdlr. for en Lænestol, blot fordi
den er moderne. Dens Værdi taber sig hurtigt«. Nu ville vi betragte
det som røverkøb. Ramée havde talrige håndværkere i sin tjeneste;
da det kneb for de danske medhjælpere at blive færdige, forskrev
bygherren gennem sine handelsforbindelser nogle hollandske dekora
tører, som udførte loftsmalerierne i værelserne mod kanalen. Denne
meddelelse skyldes Erichsens steddatter, der på sine gamle dage genså
barndomshjemmet, som senere var i hofstolemager C. B. Hansens
eje. En vigtig rolle ved palæets udsmykning har — ifølge Hennings’
dagbogscitat — den sydfranske maler Pierre Etienne Le Sueur spillet.
Af større interesse end vægdekorationerne, der gennemgående er
holdt i en rent ornamental stil og kun har friser foroven, er dørstyk
kerne og loftsbillederne med figurlige fremstillinger. De er ofte såre
fantasifulde og levende. Flere af dem har en dobbelt mission: dels
taler de til beskuerens skønhedssans og rytmiske fornemmelse, dels
hentyder deres emner til historiske begivenheder eller lokalets an
vendelse. En af surporte’rne — »Paix-Abondance« — er en allegori
på fredsslutningen 1801 efter den lange søkrig. »En Admiral i ro
mersk Dragt stiger i Land fra sit Krigsskib og modtages med Hjerte
lighed af to Kvindeskikkelser, Freden og Overfloden.« Dette dør
stykke sad oprindelig i festsalen bag søjlefronten (nu bankrådssal).
I loftet er solguden skildret, ilende med sin vogn gennem æteren.
Hjørnegemakket mod kanalen (nu taleværelse) er rigest udsmykket.
Her har væggene bevaret deres originale malerier; to kvindeskik
kelser, i henholdsvis lys og mørk klædning, forestiller åbenbart
»dagen« og »natten« og svarer til landskaber, som gengiver døgnets
tider. Dørstykkerne af kæmpende dyr udmærker sig ved deres ypper
lige bevægelseskunst. Plafond’en, der viser en bacchantinde ridende
på en »havpanter«s ryg, er frit kopieret efter et antikt vægmaleri i
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Hjørnegemak med lofts- og vægmalerier. Nu taleværelse 1 (fot. Niels Elswing).

ruinbyen Stabiæ ved Pompeji. Værelsets øvrige figurer er komponeret
af Henrik Schouboe (f. 1876), som erstatning for de ældre, medtagne
billeder. Lokaliteterne i kanalfløjen (nu direktions- og taleværelser)
har ligeledes pompejansk udstyr. Man undres over at finde et sovegemak heroppe med alkove og loftsbillede af en slumrende kvinde,
der svæver under himmelkuplen på et folderigt draperi. Sikkert
drejer det sig om et »parade-sengekammer«; baroktidens prinser og
adelsmænd yndede at modtage visitter ved det overdådigt pyntede
leje, og handelsfyrsten ønskede at følge det kongelige eksempel. I
påklædningsværelset ses en episode fra mythen om Amor og Psyche,
utvivlsomt efter klassisk mønster. Ofte illuderer lofterne som ud
spændte solsejl eller telttage. Det hele virker som en lystig caprice.
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En ganske særlig — fra den andre værelser afvigende — udform
ning fik spisesalen ved hjørnet af Laksegade. Harsdorff havde tid
ligere anvendt den halvrunde afslutning i Kongens Nytorv 5 og i det
Classenske Palæ (Helsingør). Apsissalen er en hyppig foreteelse hos
brødrene Adam, hvis »Works in Architecture« netop var under ud
givelse. Den pompøse spisestue har ingen malerier og er udelukkende
dekoreret i stuk, med friser, pilastre, medailloner og lunetter. Sand
synligvis har Ramée også ledet udsmykningen af dette rum efter
Harsdorffs død (jvf. Hennings).
Efter firmaet C. S. Blach & Enkes fallit var de gyldne dage forbi.
I en årrække ejede hyrekusk Rasmus Jørgensen palæet, hvor det
»Kehlet’ske Kaffehus« en tid lang havde lokaler. Det var et sørge
ligt kapitel i den stilfulde købmandsgårds historie. Siden 1846 be
boede stolemager C. B. Hansen ejendommen, der 1888 solgtes til
Københavns Handelsbank for 425.000 kr. Efter overtagelsen blev
bygningen grundigt restaureret under arkitekt F. L. Levys ledelse,
og stueetagen og kælderen indrettedes til bankens brug. Herved fik
sokkelpartiet sit nuværende udseende. Da interiørets kunstneriske
udstyr havde lidt betydeligt — lofterne var sunkne og røgsværtede
— overdrog man dekorationsmaler C. N. Overgaard at udbedre
skaderne, hvad han gjorde med dygtighed og omhu. Ved bankens
store udvidelse 1908 - 10 forsvandt den gamle staldbygning. Virksom
hedens senere tilvækst efter arkitekt Carl Brummers planer (1929 - 30)
skal ikke behandles her.
Med pietet og traditionsfølelse værner det moderne pengeinstitut
om minderne fra den florissante periode, da vor handelsflåde var den
næststørste i Europa.
JØRGEN B. HARTMANN
EJERE

BYGNINGER

1790erne E. Erichsen

1797-1801 Palæet opført ved C. F.
Harsdorff. Interiør ved J. J.
Ramée

1833 R. Jørgensen
1846 C. B. Hansen
1888 Københavns Handelsbank

1892 Restaurering ved F. L. Levy

Frederiksberg Slot. Hovedfløjen og begge sidefløje, set fra porten.

Frederiksberg Slot
Frederiksberg
Der er en duft af svundne dages romantik over Frederiksberg. Skønt
denne bydel forlængst har mistet sin landlige karakter, så har den
dog bevaret minderne om fortidens idyl. »Bakkehuset« fremmaner
Rahbeks åndfulde skikkelse lyslevende for os, på Valby Bakke venter
vi at finde Wessel henstrakt i en salig rus, og ad Søndermarkens
bugtede stier mener man at se den unge Oehlenschlåger vandre i
dybe tanker. Alle disse syner har fantasiens evige realitet. Som en
fredet grøn oase i en grå stenørken ligger Frederiksberg Have med
det gule slot. Fra bakketoppen under de gamle lindes kroner skuer
vandringsmanden i dag som tilforn hovedstadens skønne tårne, der
ganske vist i de senere år i nogen grad forulempes af højhuses og
siloers dominerende bygningsblokke.
Solbjerghøj eller »Bjerget« hed fordum højderyggen med den
herlige udsigt over land, by og hav. Ved året 1620 samlede Christian
IV grundarealet, som dækkes af det nuværende Frederiksberg, under
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ladegården. 1651 bortforpagtede Frederik III jorderne til Amager
bønder, der rejste deres småhuse langs den senere Allégade og
Smallegades sydside. Udflytterkolonien kaldte man »Ny Hollæn
derby« eller »Ny Amager« efter beboernes proveniens. En lille træ
kirke opførtes, omtrent hvor Haveselskabets have nu befinder sig.
For at kongens fire døtre kunne nyde naturens glæder og få ind
blik i landbrugets mysterier, byggede faderen en trelænget lystgård,
hvis to fløje endnu er bevarede ved indgangen til Frederiksberg Have
og har gjort tjeneste som laurierhus og inspektørbolig. I det Stolbergske bibliotek i Wernigerode opdukkede for nogle år siden en
tegning af Prinsessernes Gaard, der viser, at facaden var af bindings
værk (48 m lang), delt i to etager, med et højere porthus i midten.
Den af kgl. bygmester Albertus Matthiesen opførte gård havde kun
ét stokværk og en stor kvist, men i 1705 -06 forhøjedes ejendommen
med en etage »paa begge Sider af Salen« ved Ernst Brandenburger.
Der har altså været et festlokale over porten, hvor vinduerne er
størst. Gårdsiden var rødmalet med hvide fuger »ligesom Grundmur«.
Den venstre længe indeholdt orangeriet, den højre nogle staldrum.
Gården åbnede sig mod haven, der var anlagt efter barokkens aksiale
system. Fra ridebanen i øst, nu Frederiksberg Runddel, løb en akse
gennem søjleportalen til anlægget i vest, med Fasanhaven som pointde-vue for enden af alleen. Mod syd lå en lille isoleret parterrehave
med spejldam og menageri.
Prinsessernes Gaard var et kært udflugtssted for hoffet. Af de fire
kongedøtre blev Vilhelmine Ernestine kurfyrstinde af Pfalz og Ulrikke
Eleonore besteg Sveriges trone som dronning. Da Griffenfeld var
styrtet, forvistes hans elskerinde, den fagre Magdalene Gersdorff,
til Ny Amager. I 1680 blev landstedet overdraget kongedøtrenes 10årige nevø kronprins Frederik, efter hvem gården erholdt sit frem
tidige navn. Som voksen fik han hyppigt besøg af forældrene, der
iførte sig Amagerdragter og deltog i hoffets fastelavnsløjer.
Imidlertid gik det ned ad bakke for folkene i Hollænderbyen. Ilds
våde og tidernes ugunst reducerede kolonien. Ifølge resolution af
april 1698 skulle ladegårdsmarken udlægges til høbjergning for de
kongelige stalde, og bønderne degraderedes til husmænd, hver med
sin beskedne jordlod. Til gengæld blev de selvejere uden restancer.
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Prinsens Gaard pa Ny Amager, tidligere kaldt Prinsessernes Gaard. Tegning i
biblioteket i Wernigerode. Efter Fr. Weilbach: Frederiksberg Slot.

Vi har under beskrivelsen af Amalienborg stiftet bekendtskab med
den fremragende svenske arkitekt Nicodemus Tessin d. Y. og hans
slotsmodel. Nu henvendte kronprinsen sig i januar 1697 til den store
bygmester i håbet om, at Tessin, der også var en fortrinlig havearki
tekt, kunne vejlede prinsen i hans projekterede, omfattende nyanlæg
med et »Maison de plaisance« på »Bjerget«. Korrespondancen førtes
af kammerjunker — senere storkansler — Ulrich Adolph Holstein.
Svenskeren følte sig beæret ved den fyrstelige tillid, som han besva
rede ved at sende hoffet en pompøs haveplan. I stedet for det øn
skede ottekantede lysthus (af den yngste Steenwinckel?) foreslog
Tessin en rund kuppelpavillon med fløje som møllevinger. Selv ind
rømmer han, at bygningen er »un peu bizarre«, men tiden yndede
slige capricer. Det blev dog ikke Stockholm Slots bygmester, der
sejrede med sit udkast, skønt han satte geniets stempel på den ende
lige løsning, som for helhedens vedkommende er utænkelig uden
hans store overblik. Opmålingen af terrænet og haveplanens udform
ning betroedes kaptajn i ingeniørkorpset Hans Heinrich Scheel (født
1668). Han var netop vendt hjem fra Holland, hvad der tydeligt
præger hans approberede projekt (aug. 1697). Den øst-vestlige allé
blev nu gennemskåret vinkelret af en tværakse, der løb fra foden af
Valby Bakke til »Kaninbjerget« (ved Smallegade). På det sydlige
højdeplateau skulle nybygningen stå, mens en mindre oktogonal
pavillon planlagdes i aksernes skæringspunkt (lysthuset blev først
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opført 1704 af tømrermester Finck og malet af Frederik Holm). Et
storstilet vandfald, der havde udspring i Søndermarken, strømmede
ned ad terrassernes hundrede trin, og fordelte sig i diverse damme og
bassiner. Pumpesystemet var yderst kompliceret. »Fontænemesteren«
havde sit hyre med at holde vandkunsterne i gang. Ved hjælp af alle
mulige patent-»Maschiner«, bl. a. trædemøller og hestegange, søgte
man at opsamle vandet i det højtliggende reservoir. Til sidst kom en
tømrersvend på den lyse idé at konstruere en vejrmølle, og så gik
det strygende. Da kaskadeanlægget efterhånden forfaldt, og repara
tioner ikke lønnede sig, besluttede man i 1720 — måske under hof
gartner J. C. Kriegers ledelse — at omlægge broderiparterret foran
slottet. En gouache af J. J. Bruun viser parkens ændrede skikkelse
med svanedammene og de kunstfærdige lindevægge.
Sikkert har kronprinsen på sin første Italiensfærd i 1691 -92 be
undret de kostelige romerske lystanlæg, navnlig Villa d’Este i Tivoli,
hvis sprudlende kaskader næppe står tilbage for oldtidens berøm
melige Nymphæer. Selvfølgelig måtte den danske efterligning blegne
på baggrund af sydens originaler, men selv uden antikkens ødsle
aquædukter og i betragtning af de givne naturbetingelser blev resul
tatet imponerende. Sjældne træer og vækster importeredes fra Hol
land og klippedes i pyramideform: tax, kastanier, enebær, pomerans
og alskens frugtsorter. Grotter, vaser, statuer, ja endog et fasaneri
og et bur med vilde dyr hørte til det righoldige udstyr.
Omtrent hvor Jostys restaurant senere fik sin plads fandtes et
»Theatrum« — en friluftscene — der var tildannet ved beplantning.
Havens anlæg dirigeredes af slotsgartner Hans Henrik Bruhn. Til
terrænets opfyldning og nivellering blev en styrke af Hans Majestæts
landsoldater udkommanderet. Det var et hårdt arbejde, og tørsten
plagede de arme sjæle; den 27. juli 1705 konsumerede 220 munde
10 tønder øl!
Det ældste, kendte udkast til et slot på bakketoppen findes i hærens
arkiv og dokumenterer, at det ikke var prinsens oprindelige hensigt
at give huset et italiensk præg, men at han snarere havde hollandske
forbilleder in mente, hvad der stemmer godt med tidens byggesmag.
Ved at betragte det lille casino med de lave sidefløje, søjlerne, tag
balustraden og den gavl- og festonprydede kuppelbygning i midten,
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mindes man beslægtede, palladianske anlæg som Sophie Amalienborg.
Det kongelige lystslot fik dog en stateligere fremtræden end som
så. Året 1699 forløb med anskaffelsen af tømmer, mursten og andre
materialer, til hvilket formål et teglværk blev rejst »auf Amack«.
Beliggenheden lader sig ikke lokalisere. Den 25. marts udbetaltes
14.000 rdlr. af particulærkassen »zu dem Bau des Hauses Friederichsberg«. (Også kaldet »das obere Haus«, modsat »das untere
Haus« — Prinsens Gaard). Her nævnes for første gang det udødelige
navn. Få måneder efter udåndede Christian V, og den unge konge
kunne nu friere disponere over midlerne til sommerslottets opførelse.
Til finansadministrator valgte regenten overkammersekretær Ernst
Ulrich Dose, der havde fungeret som kasserer på kronprinsens uden
landsrejse. Denne vigtige person førte regnskaberne og kontraherede
med håndværkerne. Den 11. januar 1700 traf han overenskomst med
Ernst Brandenburger om murerarbejdet. Ifølge kontrakten skulle
huset være færdigt i sit ydre til pinse, så at taget kunne sættes på.
Muren havde intet pudsdække, men stod med rene fuger. Den øver
ste ledelse betroede kongen sin »Cammer-Secretarie«.
Ved hjælp af de bevarede regnskaber fra opførelsesperioden
1700-06 og et aktstykke i anledning af ombygningen 1707 (fremdraget
af Fr. Weilbach), kan vi danne os et nogenlunde tilforladeligt billede
af det ældste Frederiksberg Slot, — hvoraf ethvert synligt spor er
udslettet. Havefacaden, der i længde (48 m) svarede til »Prinsens
Gaard«, var i to stokværk med stærkt betonet, fremspringende midt
parti, gavlkronede og pilastersmykkede enderisalitter — eller fløje
— samt glaseret valmtag med kobbertækte kvist-»Logimenter« for
tjenerskabet. Imellem den øvre etages 3X3 vinduesfag fandtes to
åbne loggiaer af toscansk søjleorden. Gården var indhegnet med
et plankeværk, der mod syd brødes af det fritliggende porthus
(1702-03), hvis overstokværk rummede en vandbeholder opbygget
af mere end 10 tons bly. Derfra forsynedes så vel slottet som havens
springvand. Noget velproportioneret bygningslegeme har slottet efter
den foretagne rekonstruktion ikke været. Stilen var den snart for
ældede hollandsk-akademiske barok (røde mure med hvide sandsten,
jfr. Charlottenborg), men opstalten savnede øjensynlig balance og
fast struktur.
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Dette forhold gør bygmesterproblemet mindre interessant, idet
facaden ikke røber større erfaring i civilarkitekturen hos sin op
havsmand. Der kan næppe være tale om Ernst, som har haft Tessins
ypperlige slotsmodel i frisk minde fra Stockholmsopholdet 1696-97.
Ej heller den senere overbygningsdirektør W. F. von Platen kommer
i betragtning, da han var bortrejst 1698- 1702. Kaptajn Scheel
nævnes ikke i regnskaberne; desuden forlod han i begyndelsen af
1701 ingeniørkorpset for at varetage stillingen som kompagnichef
ved det østsjællandske infanteriregiment. Spørgsmålet om det ældre
slots arkitekt står således åbent, men man må formode, at entrepre
nøren Brandenburger bærer et væsentligt ansvar for det første Frederiksbergs fremtoning.
Om interiøret melder specificationen, at havesalen (stuen) havde
marmorerede boiserier af Andreas Roth, med pilastre og malede
statuer. Dette rum var samtidigt forværelse til den kongelige suite;
i østfløjen lå majestæternes gemakker, med jour- og audienslokaler,
mod vest boede Sophie Hedevig og i andet stokværk hendes broder
prins Carl. På begge sider af havesalen fandtes et aflangt galleri.
Fra den flisebelagte vestibule førte to »italienske trapper« (d.v. s.:
ligeløbne, modsat vindeltrapperne) ovenpå. Regnskaberne giver fyl
dige oplysninger om de medvirkende kunsthåndværkere. De »holland
ske billedhuggere« Abraham Breusegem og de Cuekelaere udførte
stenhuggerarbejdet, bistået af Brandenburger og Andreas Niemeyer.
Nogle italienske stukkatører, Brenta, Bellasio og Parini forfærdigede
stuklofterne, til hvis felter Hendrik Krock, Benoit Coffre og Jacob
d’Agar leverede plafonds af mytologisk-allegorisk indhold. Flere af
disse loftsbilleder fandt sidenhen anvendelse på det nye slot. Dør
stykkerne af Frederik Vilhelm Bøhme og Jacob Coning havde land
skabelige motiver. Desuden var en del staffelibilleder ophængt rundt
omkring, f. eks. Coffres to portrætter af kongen. Mobiliaret, incl.
gyldenlæders- og silketapeter i strålende farver, kostede 12.000 rdlr.
Særlig pragtfuld var hans majestæts seng, pyntet med rødt, guld
frynset damask.
Hen på efteråret 1704 kunne suverænen og hans gemalinde drage
ud til deres idylliske og intime villa surburbana. Frederik IV var
netop hjemvendt fra Norge, endnu nedtrykt af sorg over sin maitresse
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Elisabeth v. Viereggs død, og trøstede sig nu i de landlige omgivelser
ved residensstaden fra september til først i november. Hans 34-årige
fødselsdag indtraf under opholdet derude og fejredes med behørigt
ceremoniel den 11. oktober. De følgende sensomre gentoges besøget,
og den sidste festlighed på det ældste Frederiksberg var, da dronning
Louise fyldte 39, og dagen blev celebreret »med stor Magnificentz«.
Pladsen har dog været knap i det gamle lystslot. Den franske rej
sende de Vrigny bemærker, at her var godt at være for en privat
mand, men trangt for en konge. Byggeforetagendet på Ny-Amager
kom kongen dyrt at stå ; ved udgangen af 1706 havde han ofret
75.000 rdlr. på slottets ydre og indre udstyr. Næppe var det færdigt,
førend bygherren indså, at huset var for lille og umoderne. Byg
ningens hollandske karakter og smålige arkitekturpræg harmonerede
ikke med havens italiensk-franske grandezza. Ergo lod monarken,
hvis smag var modnet i mellemtiden, sine arkitekter hidkalde. Det
førende ord havde etatsråd Wilhelm Friderich von Platen, hvem
operahuset tillægges (nuv. Østre Landsret), men denne synes at have
overladt den kunstneriske udformning af ombygningsprojektet til
kgl. bygmester Johan Conrad Ernst. Det blev ham, der skulle ind
føre den nye stil i landet, takket være monarkens ændrede indstilling
og Tessins påvirkning af den unge byggekunstner under Stockholmsopholdet 1696 - 97. Platen, der var kommet tilbage fra Italien, havde
afgivet en del af sin virksomhed som overbygningsdirektør ved
avancementet til hofmarskalembedet, hvilket forklarer Ernst’s for
øgede kompetence. Platen har, trods den underordnedes protest,
korrigeret kontrakten. Som medhjælper virkede hollænderen Chri
stoph Marselis, hvis skitsebog indeholder interessante detailtegninger,
især til interiøret. I 1707 gik man i gang med den gennemgribende
udvidelse af slottet, hvorved det fik sit nuværende udseende. I hoved
sagen blev dog den gamle kerne stående. Kort før var ved Branden
burger opført en stald- og køkkenbygning øst for bakken, med under
jordisk forbindelsesgang. Ernst havde murer- og tømrerarbejdet i
entreprise og bestemte personligt bygningsværkets »Ordnung und
Styl«. Arkitekten bevidnede sin loyalitet ved at nedlægge 1016 sparede
rigsdaler for majestætens fødder, da byggeriet var til ende. Kongen
blev så rørt, at han skænkede den trofaste tjener overskudet.
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1708 - 09 foretog Frederik IV sin anden Italiensrejse, der sikkert
har bragt den modtagelige fyrste et større udbytte end den første
ungdomsfærd. Vi ved, at »architectura civili« altid har haft kong
Frederiks bevågenhed, og man er tilbøjelig til at sætte slottets
italienske — for ikke at sige toscanske — facade i forbindelse med
det romantiske ophold i Lucca. Wilh. Wanscher har i sin store arkitek
turhistorie gjort opmærksom på en sammenhæng mellem denne bys
patricierpaladser og bygningsfronten på Frederiksberg Bakke. De
lyse murflader med deres diskrete, dekorative vinduesfordakninger
og gesimsbånd (f. eks. Palazzo Provinciale af Ammanati) har ind
gået en lykkelig formæling med Berninis plastisk selvhævdende form
sprog, udtrykt ved Tessin som formidler.
Den væsentligste ændring ved slottets grundplan er enderisalitternes
forlængelse til tværfløje, hvorved de tidligere »frontener« nedbrødes.
Den således opståede, aflange H-plan har som anlægstype præcedens
i det første Charlottenborg, inden portikkens tilføjelse.
Også midtrisalitten genopførtes fra grunden med bibeholdelse af
de tætsiddende trefags vinduer. I stedet for det gamle valmtag af
blå, glaserede tegl lod arkitekten huset tække med fladt skrånende
kobberplader og indskød et mezzaninstokværk over beletagen. Denne
accentueres ved skiftevis trekantede og segmentformede, konsolbårne
vinduesgavle, et velkendt tema fra den romerske senrenæssance (Pal.
Farnese). Uheldig er frontenernes indbyrdes berøring, navnlig for de
våbenkronede portalers vedkommende. Som forlæg for disse har
Ernst benyttet en studietegning af Tessin efter S. Giorgio Maggiore
i Venedig (påvist af Ragnar Josephson). Den konsekvente italienisering af slottets fysiognomi berøvede det enhver mindelse om Hol
land og tilførte det samtidigt et pust af den »store« arkitektur, som
taler til os gennem den klassicistiske strømning inden for romerbarok
ken hvis hovedeksponenter var Bernini og Carlo Fontana. I mod
sætning til vore dages farvegivning, der skyldes Harsdorff, stod
murene oprindelig gråpudsede med okkergule sandstensfatninger.
Ved en undersøgelse af bygningens indre vil man konstatere en
lignende symmetrisk rumgruppering som i det ældre hus. En række
af datidens ypperste kunstnere og håndværkere fik til opgave at
udsmykke interiørerne. Gang på gang møder vi navnene på to
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malere, der indtog en førende stilling i den hjemlige kunstverden,
Benoit le Coffre og Hendrik Krock. Førstnævnte fødtes i København
1671 som søn af en fransk stukkatør og uddannedes ved Pariser
akademiet, hvis store pris han vandt. Siden 1696 virkede han i
Danmark og arbejdede utrætteligt med sit speciale, plafondmaleriet,
til døden indhentede ham i 1722. I modsætning til Krock er han
fransk af stilpræg og slutter sig til den akademiske tradition omkring
19 DSH 2
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Pluton røver Proserpina. Loftsmaleri af le Coffre.

Poussin. Hendrik Krock (1671 - 1738) var flensborger og jævn
aldrende med kollegaen. Hans pensel er ikke så indsmigrende som
den andens, til gengæld er han en lærd mand, der flittigt har studeret
historiefagets abc og kompositionens gyldne regler. Som elev af Carlo
Maratta og Bolognaskolen var maleren »kosmopolit« par excellence
og i besiddelse af stor formel dygtighed; desuden besad han ud
prægede pædagogiske egenskaber, der kom ham til gode ved det
ældre kunstakademis stiftelse. Dog ejede han ikke Coffres umiddel
barhed og artistiske glød, der ganske vist ofte kunne strejfe det sødladne.
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Detail af
Sturmbergs
stukloft om
kring Krocks
plafond i
forgemak i
stueetagen.

I livet blev Krock den foretrukne, mens Coffre døde i armod. Efter
slægten har dømt anderledes; nutiden ser i sønderjyden den kolde
akademiker og i hans fagfælle — hvor han yder sit bedste — en fin
repræsentant for vort dekorative senbarokmaleri. Men en lærer og
førerskikkelse som Krock blev han aldrig.
Vi indleder vor rundgang i slottet ved at skride op ad gårdtrappen
gennem entrédøren, der bærer Frederik IV’s navneciffer i frontonen,
og ind i den flisebelagte vestibule. Foran os ligger marskalstuen,
hvis vægge og stole var betrukne med gyldenlæder, og for havedøren
hang grønne filtgardiner. Til højre befandt sig en mindre lejlighed,
som i Christian VTs regeringstid beboedes af hans svigermoder
markgrevinde Christine Sophie af Brandenburg-Culmbach (d. 1737).
Forgemakket har Sturmbergske stukdekorationer og loftsmaleri af
Krock, forestillende en allegori på freden. I markgrevindens sove
værelse afdækkedes 1918 Coffres plafond af muserne. Samme kunst
ners »Persefone«, i et fremragende stukloft, pryder det midterste
kabinet mod haven. Kronprinsens (Christian VI) våning optog
bygningshalvdelen til venstre for trappeopgangen; i det »store Kabi
net« findes Coffres »Demeter« og Mandelbergs senere dørstykker
fra 1770. I den vestre tværfløj lå den 10-årige tronfølgers garderobe
19*
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og i fortsættelse heraf det lille spejlprydede audiensgemak, tapetseret
med gult, blåt og hvidt silketøj, hvori kongens monogram figurerede.
Efter dette rum fulgte et soveværelse og endnu et audiensgemak.
Den smukke kirke i østfløjen blev til i årene 1707- 11 og går
igennem en del af kælder- og stueetagens højde. Stukkaturen mellem
stikkapperne og langs plafonden skyldes J. C. Sturmberg, mesteren
for Christian V og hans dronnings sarkofager i Roskilde Domkirke
samt for taffelsalens dekoration på Fredensborg. På loftet er frem
stillet troens sejr over vantroen, i gips, og Johannes’ åbenbaring, i
olie, henholdsvis af Sturmberg og Hendrik Krock. I Andreas Niemeyers marmorramme blev Krocks alterbillede »Nadverens Ind
stiftelse« anbragt. Prædikestolen bærer bygherrens monogram. Pulpi
turerne med de marmorerede træportaler var reserveret kongefami
lien, og hoffet havde sæde i gulvets 36 stolestader.
I hjørnelokalet mellem kirken og haven blev der plads til »Ermitagen« (tidligere i Kronprinsens Galleri), som snedker Harder mon
terede her, med »Tonne« (cylinder) og »Postillon« (elevatorbord).
En særlig løntrappe førte op forbi eremitage-kabinettet til hovedstokværket og mezzaninen.
Bedst informerede er vi med hensyn til beletagens indretning, hvor
majestæterne residerede. Det gjaldt som regel, at den regerende fyrste
beboede den østlige halvdel af »Kongeetagen«, medens den modsatte
fløj var forbeholdt en af monarkens søskende. Over marskalsstuen
ligger spisesalen, det fineste og mest velkonserverede rum i hele
slottet, med minder fra forskellige stilperioder. I Giampiero Bellasios
overdådige stukloft er F. Holms rigt forgyldte og bemalede felter af
rigsvåbnet fordelt. Dette parti hører til det ældre slots udstyr og blev
under ombygningen restaureret af italieneren Carbonetti. Harsdorff
fjernede i århundredets slutning den gamle, eftermørknede plafond
(af Krock?) og lod i stedet Giambattista Fossati indsætte det nye
stukloft i en mere lineær stil. Hele rummet blev præget af vor ny
klassiske arkitekts sobre smag, der rigtignok kontrasterer mod barok
kens malerisk bevægede dekorationskunst, men udmærket passer til
slottets fornemt reserverede eksteriør. Før Harsdorffs ændringer var
væggene dækkede af »hedenske Historie-Tabeller«, d. v. s. gobeliner,
fire brede og fire smalle stykker. Dørene var marmoreret og lavet
292

FREDERIKSBERG SLOT

Spisesalen, indrettet af Harsdorff.

efter Chr. Marselis’ tegning. Som erstatning for Krocks nedtagne
surportes fik Mandelberg i hverv at opsætte nye sindbilledlige for
tolkninger af bordets glæder. Det er stereotype allegorier på over
gangen mellem rokoko og klassicisme. På begge sider af spisesalen
ligger, med udsigt over haven, et galleri, der i sin tid har rummet en
malerisamling. F. W. von Ramdohr noterer i sin rejseskildring fra
1792 nogle flamske og hollandske kabinetsstykker, bl. a. af Honthorst,
Bloemaert, Floris, Lairesse, Eckhout, Tilborch og Pieter de Hooch.
»En Kirurg, der opererer en Bonde i Øret«, udført af Lucas von
Leyden, kalder forfatteren »ægte og god«. De brede korridorer
tjente som passage fra den ene lejlighed til den anden. I det østlige
lokale, senere kaldet »Kaaber Stykke Galleriet«, ses (Benoit le Coffres?)
plafond, som Oehlenschlåger skildrer i »Frederiksbergdigtet«:
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Oppe paa Loftet er Gudernes Taffel
Hist sidder Jupiter, stærkest af Magt;
Venus i Nøgenheds blændende Dragt.
Guderne bruger ei Kniv og ei Gaffel. ..
Fra spisesalen går vi tilhøjre gennem lakajværelset ind i det state
lige forgemak, af hvis originale udstyr kun lidet er bevaret. I salens
hjørner stod glaspyramider med Frederik IV’s initialer; på de stof
klædte vægge hang spejle i glasrammer, flankeret med sølvlampetter.
Møblementet bestod af et marmorbord og 16 gyldenlæders stole. Af
det imponerende loftsmaleri er alene stukrammen tilbage. Heraf
kan vi slutte, at datidens fyrstelige forgemakker ikke var antichambres i ordets gængse betydning, men tillige opholdsrum for de høje
herskaber, der ofte benyttede dem som daglig spisestue og modtagel
sessalon for mindre distingverede gæster, mens finere besøgende fik
foretræde i audiensgemakket; kun de øverste rangspersoner turde be
træde det allerhelligste: soveværelset. Jo længere vej, desto større ære.
Fra forgemakket, over hvis døre Mandelbergs boucheriader »De
fire Aarstider« er anbragt, fører to indgange til majestæternes re
spektive audienslokaler, imellem hvilke det fælles soveværelse er
placeret. Rumdispositionen er ligesom i kronprinsens lejlighed neden
under. Af de kongelige appartementers oprindelige pragtudsmykning
er kun rester tilbage. Væggenes betræk af damask og guldmor eksi
sterer ikke mere, og alt det kostbare sølvinventar er senere smeltet
til barrer. I kongens audiensgemak sidder over dørene fire romerske
prospekter, i Piranesis manér, af den venetianske teatermaler Jacopo
Fabris (ca. 1689 - 1761); men de er først kommet til i 1768. Derimod
er Coffres plafond »Hercules modtages i Olympen« samtidig med
rummets indretning. Loftsbilledet af Juno i dronningens audiens
værelse er malet al fresco, da den virtuost gennembrudte stukdekora
tion udenom ikke tillod anbringelsen af en blindramme. De to mindre
hjørnekabinetter i fremspringet mod haven var ligeledes rigt møble
rede og strålede i stærke farver. I loftet sidder den kønne »Fløjte
spillerske« af le Coffre. Dronningens to kabinetter mod syd blev sløj
fede under anlægget af de store trapper i 1868, til brug for officers
skolen, og loftsmalerier, dørstykker, spejle, parketgulve, silketapeter,
gyldenlæder og malede tapeter blev nedtaget og afleveret.
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Maskerade. Loftsmaleri af le Coffre i »Rosen«, også benævnt »maskeradesalen«.

Prinsesse Sophie Hedevigs bolig i beletagens vestre halvdel var en
nøjagtig pendant til kongeparrets våning. Sågar loftsmaleriernes ind
ramninger svarer indbyrdes til hverandre. Krocks livfulde »Flora« i
gedigne stukomgivelser ses stadig i lakajgemakket, og Coffres »Dagen
og Natten« smykker endnu det fordums soveværelse. De gamle sølv
læders-, fløjls- og haute-lisse tapeter er borte, så vel som gueridoner,
spejle, væglampetter og kanevasgardiner. Også her spores Harsdorffs
»rene Smag«. For ikke at trætte læseren ved gentagelser, forlader vi
den mellemste sal og stiger op i den »øverste Mezzanin«, hvorved
forstås halvstokværket i hovedblokken, til forskel fra den lavere
mezzaninetage i sidefløjene.
Midtpunktet i den »øverste Mezzanin« danner den såkaldte maske
radesal, der benyttedes til dans og festivitas. Senere fik den navnet
»Rosen«, d. v. s.: kavalerernes og hofdamernes spisestue. Væggene
havde dengang guldlædersovertræk, og stolene var betrukne med
samme materiale. Le Coffres berømte plafond »Maskerade« (1711) er
en festlig reminiscens fra Frederik IV’s venetianske karnevalsdage.
Maleriet er et ypperligt eksempel på barokkens yndede »di sotto in
su« teknik, kendt fra talrige kirker i sydens lande. Det er det uende295
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lige perspektiv, der fortaber sig i sfærerne. Omkring et galleri står
de glade gæster; »violonerne« spiller, mens maskerne falder. Mezza
ninen eller »Attik-etagen« tjente som beboelse for hoffets damer
samt domestikkerne, der ad løntrappen havde nem adgang til de
kongelige gemakker underneden. Foruden disse kamre havde kongen
to kabinetter heroppe, hvoraf det ene var i kinesisk stil med malede
døre og paneler. I dronning Sophie Magdalenes periode beboede prin
sesse Friderica af Württemberg-Neustadt en suite værelser. En del
af loftsmalerierne fra Frederiksberg Slot befinder sig nu på Rosen
borg, således Coffres »Venus i Svanevogn« og Krocks »Juno og
Fortuna«.
Efter denne orientering i Frederik IV's pompøse »maison de
plaisance« vil vi kaste et blik på de mennesker, der levede her og
følge deres færden i fest og hverdag. Den 26. august 1710 tog kongen
påny ophold i det ombyggede sommerslot uden for residensstaden
og fejrede som sædvanlig dronningens fødselsdag. Mens pesten rasede
i byen den følgende sommer, indsugede suverænen den friske land
luft på Valby Bakke en lille månedstid, men ellers var det småt med
besøgene. Den store nordiske Krig lagde beslag på den flittige og
allestedsnærværende enevoldshersker, der periodevis var borte fra
København. I august 1716 havde kongeparret fornemt besøg herude,
idet zar Peter med gemalinde gæstede slottet og déjeunerede på tag
altanen, hvorfra de nød det herlige panorama.
Majestæternes daglige omgang var kongens søskende prinsesse
Sophie Hedevig og prins Carl, der senere fik bolig på Charlottenborg.
Prinsessen var besjælet af humane ideer, men kunne være »nidkær i
sin Vrede«. Den svagelige prins havde hang til religiøsitet. Måltiderne
på slottet inddeltes efter rang og stand i konge-, marskals-, hofkavalérog dametaflet. Sålænge Louise var i live, respekterede gemalen hende
som rigets dronning. Dog næppe var hun død og begravet, førend
kongen — to dage efter bisættelsen — begik den taktløshed at lade
sig vie til Anna Sophie Reventlow, storkanslerens purunge datter.
Den 16. april 1721 flyttede de nygifte ind på Frederiksberg, hvor
ægtefællen fyldte sit attende år »udi al fornøjelig Lyst og Glæde«.
Ved samme lejlighed kårede kongen »Hertuginden af Slesvig«, som
hun kaldtes, til sin nye dronning på følgende besynderlige måde:
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Det kinesiske værelse, kongens store kabinet. På paneler og døre eksotiske moti
ver, i felterne malede interiører af Bassanos skole.

efter konseillets slutning om formiddagen lod Hans Majestæt alle
diplomater og højtstående embedsmænd indfinde sig på slottet i
hertugindens soveværelse for at overvære en historisk handling. Anna
Sophie stod ved fodenden af sengen, iført juvelbesat sørgedragt. Med
prinsesse Charlotte Amalie og samtlige dignitarer som vidner, bød
kong Frederik fødselsdagsbarnet tage plads i en improviseret »tron
stol«, satte selv kronen på hendes hoved og udtalte, »at efterdi han
af sand Højagtelse og Kærlighed havde kaaret hende til Gemalinde,
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vilde han nu ogsaa erklære hende for Dronning ai være«. Kronprin
sen, der overværede ceremonien, og prinsessen gratulerede Anna
Sophie til den høje værdighed, dog uden at kysse hendes hånd, og det
samme gjorde de tilstedeværende damer og herrer. Bagefter var der
stort taffel, og siden morede gæsterne sig med at spille bassett.
Under ombygningen af Københavns Slot boede kongen jævnligt
på Frederiksberg, endog om vinteren, men da residensen var færdig
i 1727, blev den moderniserede kongeborg taget i brug, og majestæ
terne aflagde kun flygtige visitter på Ny Amager. Målet for fyrste
parrets udlængsel var fra nu af »lysthuset« Fredensborg ved den
idylliske Esrom Sø, Frederik IV’s andet større byggeforetagende, der
fuldendtes i hans sidste regeringsår.
Grå og glædesløse sneglede dagene sig afsted under Christian VPs
og Sophie Magdalenes regime. Medens det nye Christiansborg lang
somt rejste sine mure, boede kongefamilien i tiåret 1731 -40 herude,
især i vintersæsonen, og henlevede deres stive og enstonige tilværelse
i salenes sorgløse pragt, som var i åben modstrid med monarkens
indesluttede og bigotte væsen. Ganske vist elskede han at omgive sig
med den glans, der sømmede sig en fyrste fra enevældens tidsalder,
men personlig var han blottet for livslyst og smil. Samlivet med
Sophie Magdalene var dog så lykkeligt, at dronningen indstiftede
ordenen »de l’union parfaite«, og kongen så i hende den brud, Her
ren havde givet ham. Kort sagt, de syntes som skabt for hinan
den. Deres daglige omgang på Frederiksberg var ingenlunde op
livende og understregede kun milieuets monotoni: den snerpede og
aldrende prinsesse Charlotte, dronning Sophies moder, enkemarkgrevinden af Brandenburg-Culmbach, forøvrigt en såre intelligent og
kyndig dame, samt hendes sønner og svigerdøtre. Desuden færdedes
her prins Christian Erdmann af Württemberg, officer og bægersvinger,
som stod den høje familie nær, og den hæslige, vanskabte og intri
gante prinsesse Frederikke, der endte som abbedisse på Vallø. I sin
mistænksomhed og malice sigtede hun dronningens kammerfrøken
for et planlagt giftattentat mod Hendes Majestæt. En meget betroet
stilling indtog Sophie Magdalenes kammerfrue Schumann, hvis funk
tion var en blanding af lady companion og koblerske. Hun optrådte
som verdensdame og lagde så stor vægt på ordner og titler, at kun
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prinser, hvide og blå riddere gjorde hende deres opvartning. Sam
tidigt stillede hun sit kammer til disposition for elskovsmøder. Bag
den strenge etikette gik livet sin evige gang. Ånden og sproget ved
hove var overvejende tysk. Trods gemalens retskaffenhed, troskab
og pligtfølelse var dronningen sygeligt jaloux og udpegede de styggeste og sureste gamle jomfruer til hofdamer, på hvis indtørrede
barme hun med ren samvittighed kunne fæste l’union parfaite. Ræn
ker, sladder og kabaler gik i svang, og over al denne menneskelige
usselhed regerede det gudfrygtige kongepar; monarken sad oftest,
bleg og vissen, i sit gemak hvorfra han med pen og papir styrede
riget og holdt sæderne i ave. Ved døren stod hans majordomus
Augustin v. der Liihe, kongens uundværlige faktotum.
Den 6. marts 1736 samledes højesteret for første gang på Frederiks
berg, og samme år fejrede Christian VI reformations jubilæet med
prædiken af Erik Pontoppidan i kirken. Dette rum var sikkert, næst
arbejdsværelset, det mest benyttede i slottet. Her konfirmeredes
palmesøndag 1740 den unge tronfølger, bivånet af konseillets gehejmeråder, hofetaten og repræsentanter for det teologiske fakultet.
Inden for de hvidgrå mure og i havens sirligt friserede natur har
kronprinsen og hans søster Louise tilbragt mange barndomsstunder,
men minderne fra den skønne plet har næppe været lyse.
Grundet på den store hofstat, der skulle indlogeres i slottet, blev
det nødvendigt at foretage en betydelig udvidelse for at skaffe plads
til alle. Under hofbygmester Laurids Thuras overledelse og efter
hans tegninger byggede man i årene 1732 - 38 to lange sidefløje i
gården, omtrent hvor det ældre stakitværk havde stået. Herved for
længedes tværbygningerne mod syd. Nærmest hovedhuset blev vestre
og østre port anbragt, begge med lave tage. For at forbinde det
gamle porthus med sidefløjene opførte Thura to krumme kommuni
kationsbygninger, der lukkede gårdspladsen og gav slotskomplekset
det præg af helstøbthed, det til dato har bevaret. Ideen med den
halvcirkulære afslutning går tilbage til de ældste haveplaner, men
Thura har æren af tankens selvstændige udformning. Lignende anlæg
var hyppige i sydens casino- og havearkitektur, f. eks. Vignolas Villa
di Papa Giulio (1550 -55) og Bramantes Cortile di Belvedere i Rom
(o. 1500). Christiansborgs ridebane fik jo også runde hjørner mod
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kanalsiden. De mest aktuelle forbilleder for Thura’s gårdløsning må
dog søges i Pariser-Palæerne fra 1720’erne, f. eks. L’Assurances Hotel
Rocquelaure, som den danske arkitekt kan have set på sin store rejse ;
Palæet i Roskilde (1731) tyder derpå; bygningerne omkring Frede
riksberg Slotsgaard var oprindelig inddelt i to etager uden kældre,
men for yderligere at vinde plads måtte arkitekten erstatte andet stok
værk med en mezzanin og ovenpå denne anbringe endnu en etage.
Herved kom den øvre sals vinduesrække til at flugte med konge
etagens, og »cordongesimsen« (båndet) kunne føres hele vejen rundt.
På den vis opnåedes en organisk sammenhæng mellem de forskellige
bygningsdele. En buegang med svære firkantede piller omgiver plad
sen. Byggeriet stod kongen i rundt 20.000 rdlr., eller mere end det
dobbelte af det oprindelige overslag. Siden 1735 havde Hausser, qua
generalbygmester, »direktionen«, men han fik på dette sildige sta
dium ingen indflydelse på planerne. Thura skabte ved sin tilbygning
en fast og sluttet rumvirkning, der uvilkårligt betager én, når man
træder ind i gården. To betydelige håndværkere, der senere skulle
indtage en førende position i vor borgerlige byggekunst, assisterede
ved nyopførelsen: murermesteren Philip de Lange og tømmermester
Johan Boye Junge. Sidefløjenes lokaliteter var for størstepartens ved
kommende tiltænkt hoffunktionærer og domestikker, hvorfor værel
serne udstyredes temmelig spartansk. Alene østfløjens kongeetage
blev rigere dekoreret. Over porten havde dronningen sit »gule Ge
mak« og »blaa Kabinet«, og i mezzaninen nedenunder indrettede
Thura Sophie Magdalenes endnu eksisterende tekøkken, der senere
fik navnet »Prinsessernes Pandekagekøkken«. Dronningen diverterede
sig ved selv at tilberede sin yndlingsdrik. På det fine rums udsmykning
arbejdede tre så fortræffelige kunsthåndværkere som billedhuggeren
Gercken, stukkatøren Brenno og snedkeren Diderik Schåffer.
Da Christiansborg var færdigbygget, forlagde kongen residensen
hertil og gæstede mindre hyppigt Frederiksberg, som kun benyttedes
i særlige anledninger. Ved prinsesse Louise af Storbritanniens komme
1743 blev hun budt velkommen af sin fremtidige svigerfader på
slottet, hvor hun dvælede til indtoget i København. Pilos indsmig
rende portræt, der gengiver den blide og livsglade kvinde i dronningeskrud, hænger nu på Rosenborg. Under Frederik Vs styre veg
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Frederiksberg Slot og Have ca. 1740. Gouache af J. J. Bruun på Rosenborg.

tavshed og alvor for løssluppen munterhed. Den unge rokokofyrste
var sine forældres antipode — kan hænde han gik for meget til den
modsatte yderlighed; men nationen åndede lettet op, og folket tilbad
den unge, smilende monark og elskværdige gemalinde. Pilos rytter
portræt af Frederik V er senere flyttet til Amalienborg. Frederiks
berg fik dog sjældent besøg af parret; et trist minde herfra er den
førstefødtes, kronprins Christians, død i en alder af kun 2 år. Imidler
tid boede den anden søn, der også hed Christian (VII), hver sommer
siden 1760 på slottet sammen med halvbroderen arveprins Frederik.
Natten til den 31. december 1753 udbrød der ild i Prinsens Gaard,
som endnu lå nede ved haveindgangen. Den brøstfældige midtfløj
fortæredes af flammerne, men længerne var delvis uskadte efter
branden. Thurah, hvem det efter Eigtveds død blev overdraget at ud
færdige nye tegninger til istandsættelsen, fortæller i et efterladt manu
skript: »Bygningen er paa Stedet ey igien opført, allerhelst ingen der
behøvedes; men Gaarden er imod Ridebanen med ziirlige Piller
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Prinsessernes Pandekagekøkken, indrettet af Thurah som tekøkken for Sophie
Magdalene. Draperiet over skorstenen modelleret af C. H. Brenno.

af Sandsten indesluttet, og Mellemrummene med Gatter-Verk forsiunede, hvorigennem haves en yndig og angenem Indsigt i den store
Kongl. Have, og giver en meget smukkere Anseelse end tilforne, da
Hovedbygningen stod.« Således gjorde arkitekten en dyd af nødven
digheden, thi hvorledes kunne man forestille sig haven uden den
festlige entré?
I sommeren 1755 mejslede skulptøren Johan Friederich Hånnel,
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som huskes fra Amalienborg, vaserne på sandstensgitret. Thurah
flankerede indgangen fra ridebanen med to endepavilloner, og den
gamle staldlænge fik et ydre, der svarede til det af Eigtved ændrede
orangeri mod syd. I nordfløjen ønskedes en ekstra mezzanin foroven,
hvis vinduer bygmesteren måtte presse ind i mur blændingerne.
Fra sin første regeringsdag (14- 1 - 1766) tog Christian VII ophold
på Frederiksberg, ledsaget af søstrene Sophie Magdalene (s. å. Sveri
ges dronning) og prinsesse Louise, samt bedstemoderen og hele hof
staten. Prins Carl af Hessen forelskede sig i den yngste søster — hun
gav ham sit ja i haven, og brylluppet stod den 30. august.
I november arriverede kongens udkårne, den femtenårige engelske
prinsesse Caroline Mathilde til lystslottet og blev her i fem dage. Den
8. fandt formælingen sted, og barnedronningen drog nu ind i huset
på Valby Bakke, uvidende om den bitre skæbne, hun skulle gå imøde.
De følgende tre aftener gik dansen i »Rosen«, og majestæterne tog
selv ivrigt del i lystigheden. Ballerne afsluttedes med, at det hessiske
landgrevepar førte »Kehrausen« gennem samtlige gemakker, men
da de dansende nåede Caroline Mathildes soveværelse, stod den
strikse og ærbare o verhofmesterinde Louise v. Piessen i døren og
spærrede vejen »ligervis som en Drage«. Kongen bød moralens vog
terske retirere og fortsatte den afbrudte runde. I sommeren 1769 af
lagde dronningens broder, duke of Gloucester, besøg hos sin søster
og svoger; i flere dage festedes for den prominente gæst, bl. a. med
illumination, fyrværkeri, gallataffel og maskerade, hvori 2000 per
soner deltog. Den 4. september — på Juliane Maries fødselsdag —
sad tre dronninger tilbords med monarken. I slutningen af maj 1770
dinerede for første gang den nybagte konferensråd Struensee hos
Christian VII; hermed indledtes et mørkt og blodigt kapitel i slottets
historie. Kongen havde hjembragt denne begavede og despotisk an
lagte eventyrer fra sin udenlandsrejse 1768 - 69 og tog ham i tjenesten
som livlæge og forelæser. Den listige smigrer vidste at vinde dronnin
gens gunst og fordrejede ganske hovedet på den enfoldige kvinde.
Ingen af parterne dulgte forholdet, men bar det endog åbenlyst til
skue. Frederiksberg kaldes af en hofdame »Lastens og Skamløshedens
Bolig«. Caroline Mathilde satte alle etikettehensyn til side og traskede
i skarn og pløre til Vesterbros skydebane i selskab med fru Margrethe
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v. der Liihe, Louise v. Piessens afløserske som overhofmesterinde og
en søster til kongens soldebroder grev Holck. Til folkets forargelse
spadserede dronningen i parken med Struensee under armen, og om
natten var hun hos sin galan, der havde sørget for adgang til hendes
sovekabinet gennem kronprinsens gemak. Den sindssyge regent lod
sig tyrannisere af den dristige elsker og hans bundsforvandte Enevold
Brandt. I efteråret 1770 var kronprins Gustav (III) gæst på Frede
riksberg, hvor Struensee i øsende regnvejr præsenterede ham for »lille
Fritz« — alias den senere Frederik VI — hvem livlægen tugtede
efter Rousseauske opdragelsesprincipper. Drengen blev f.eks. tvunget
til at gå med bare ben midt om vinteren. Vigtige dekreter, omend
kun af forbigående virkning, udstedtes på slottet af den skrupelløse
usurpator, hvis forordninger kongen mekanisk signerede. Den 27.
december opløstes gehejmekonseillet, og Struensee var for en kort
stund rigets enehersker. Imidlertid voksede befolkningens mishag, og
for at sikre kongefamilien og dens nærmeste omgivelser blev sjæl
landske dragonregiment udkommanderet til at holde vagt ved port
huset og alleens udmundinger under de høje herskabers efterårsop
hold i 1771. Der var i sandhed grund til at være en garde, og faren
nærmede sig truende. Anden nytårsdag holdt Struenseeregimentet et
fejende afskedsbal på Frederiksberg ; i begyndelsen af januar flyt
tede hoffet ind, og få dage senere skred de sammensvorne til værks.
Den 28. april 1772 faldt bødlens økse på Vesterfælled. Fra et slots
vindue nød Juliane Marie synet af Struensees og Brandts parterede
legemer; hun gav luft for sin makabre fryd ved den ofte citerede
replik til Balthasar Miinther: »Den Tykke havde nok ikke ventet sig,
at jeg skulle se ham paa Stejlen heroppefra!«
Gehejmekabinetsministeren udrettede forbløffende meget i den
korte magtperiode, der blev ham beskåret. Inden vulkanen sluktes,
var adskillige sociale reformer af vidtrækkende betydning trådt i
kraft. Han fik både tid til at rive ned, bygge op og — underkaste
Frederiksberg Slot en nødvendig restauration. Samtidig med at det
indre udbedredes, blev rummene moderniserede. I stedet for at søge
den bedagede hofbygmester Anthon, hvem arbejdet egentlig tilkom,
henvendte Struensee sig til den 35-årige bygningsinspektør professor
Harsdorff. Hans navn er vi stødt på under vore vandringer gennem
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Paneldør i nedgangen til marmorbadet.

slottets lokaler. Det ville blive for vidtløftigt inden for denne kort
fattede fremstillings rammer at udrede Harsdorffs indsats i detailler.
Det var især spisesalen, audiensgemakket og maskeradesalen, der
trængte til at repareres; sin pietetsfølelse over for bestående monu
menter til trods (man tænke på Hirschholm), gik vor nyklassiske arki
tekt frem efter »romersk« smag og gav interiørerne en grundig retouche
uden hensyn til den oprindelige, barokke stilart. Harsdorffs frederiksbergske hovedværk er det henrivende marmorbad,han indrettede! 1770
20 DSH 2
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Marniorbadet, indrettet 1770 af Harsdorff.

for Christian VIL Fra påklædningsrummene (førhen kirke- og eremi
tagekabinetter) stiger man ad den smalle trappe ned i badstuen, hvis
gulv og forsænkede kar er beklædt med marmor. I det fine kassette
loft sidder et spejl, der engang var smykket med en kappe af rødt
guldkantet gros de Tours. Væggenes gipsdekorationer skyldes Fossati; desuden havde badet skulpturelle prydelser af Johs. Wiedewelt.
Vinduernes taftskærme gjorde belysningen douce. Vandtilførslen
skete gennem et rør, der havde forbindelse med et lille køkken i
kælderetagen. De ovennævnte kabinetter fik et tilsvarende enkelt
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udstyr med gittermønstrede paneler og dørstykker af svenskeren
Johan Edvard Mandelberg, Abildgaards lærer. Chr. Elling har gjort
opmærksom på det »Abildgaardske« i Mandelbergs plastisk model
lerede »fire Aarstider« (forgemak, vestre fløj); måske er eleven,
ligesom på Fredensborg, gået mesteren tilhånde.
Efter statskuppet i 1784, da kronprins Frederik tog rigets tøjler i
sine hænder, blev Frederiksberg et kært tilflugtssted og varigt hjem
for den unge regent, hvis skikkelse i folkets bevidsthed er uløseligt
forbundet med slottet. Som tronfølger og konge boede han regelmæs
sigt herude fra maj til oktober igennem mere end et halvt sekel.
Sammen med sin elskede søster Louise Augusta (f. 1771) tilbragte
han nogle lykkelige ungdomsår i det gamle, minderige slot, der hidtil
havde beredt ham flere sorger end glæder. Han åbnede ballerne og
befandt sig i søsterens nærhed i sit rette element. Fælles ensomheds
følelse og frigørelsestrang forenede de to søskende.
Prins Frederik Christian af Augustenborg, Louise Augustas desig
nerede ægtefælle, sluttede trekanten i 1785. Prinsen var en litterært
dannet mand og kedede sig lumsk i de kongeliges lidet inspirerende
milieu, men snart betoges han af sin tilkommendes medfødte ynde,
livlige væsen og ikke mindst hendes »allerkæreste, smægtende Mund«.
Beklageligvis skiftede Sophie Hedevigs fordums appartement i
beletagen fuldstændig karakter efter Harsdorffs antikisering af rum
mene på Louise Augustas foranledning. Det »gammeldags« udstyr
erstattedes af tidssvarende interiører. Lakaj- og forgemakket deltes
ved skillevægge, hvilket nødvendiggjorde loftsbilledernes fjernelse.
Formentlig stammer Coffres elegant draperede »Muser« fra én af
disse sale (nu i stueetagens østre soveværelse). Kronprinsregentens
spartanske natur havde ingen forandringer behov, og slottet beholdt,
mens han levede, sin status quo. Af ydre forandringer foretoges intet
nævneværdigt på denne tid. Til alt held forpurrede Harsdorff et
forslag af overhofmarskal Numsen om at tilføje »en liden Mezzanin
etage« på de lange gårdfløje, hvorved sommergæsterne kunne bringes
under tag. Bygmesteren indså, at en sådan udvidelse ville skæmme
den arkitektoniske helhed, og nedlagde sit absolutte veto overfor den
almægtige embedsmand. I 1787 rejstes en mur »omkring Stor-Haugen
og Driveriet« til et beløb af ca. 3500 rdlr. Hegnet er den dag i dag
20*
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delvis bevaret. Samtidigt hermed opførte Harsdorff »Jemporten«
ved indkørslen til Frederiksberg Allé, som var forbeholdt majestæ
terne og særligt privilegerede personer. En overflødig afspærring ved
ridebanen udfor kirken nedtoges, og en tredie port blev opsat år 1800
af Harsdorff ved slotsindgangen fra Roskildevej.
Hidtil har vi færdedes indendørs i barokkens og rokokoens kunstige
stueatmosfære og kun med lange pauser trukket en smule frisk luft
mellem havens busketter og fontæner. Pludselig er det, som om
dørene åbner sig til den omgivende natur, og et vederkvægende pust
udefra slår os i møde. Menneskene er trætte af den pralende glans,
der udstråler fra fyrsten og hans hof — bag pragten gaber en tom
grimace. Det nye vindpust, der blæste parykkerne bort, kom fra
Rousseaus Schweiz, Franklins Amerika og William Chambers Eng
land. Sidstnævntes eksistens er vel de færreste bekendt, men hans
navn fortjener at anføres på dette sted, thi det var ham, der gav
den engelske landskabshave sin endelige udformning og forsynede
den med alle dens maleriske og stemningsvækkende ingredienser.
Arkitekturparkens friserede og kunstfærdige anlæg med klippede
hække, snorlige gange, symmetri og aksesystem veg for oplysnings
tidens og præromantikkens krav om utvungen naturlighed. L’ancien
régimes dage var talte. Den engelske havestil fordrer afveksling,
bugtede linier, skiftende udsyn og frit voksende beplantninger. Hist
og her overraskes vandringsmanden af et brusende vandfald, eller
han hviler sit mødige legeme i den faldefærdige hytte; måske dvæler
han ved mindestenen over en afdød ven og fælder en ægte tåre. Det
er jo de store følelsers epoke!
Snart bredte »le jardin å l’anglais«-moden sig over det ganske
Europa, som i løbet af 1700-tallets anden halvdel angliseredes på
havekunstens område. For Norden blev det grundlæggende pionérskrift holsteneren Chr. Hirschfelds »Theorie der Gartenkunst« (1779 85), med talrige recepter for amatører og professionelle anlægsgart
nere. Allerede i 1780’erne blev Søndermarken omdannet af slots
forvalter M. F. Voigt. Den ældre park (1733 - 37) hidrørte fra Chri
stian VI’s régime. Ifølge »Danske Vitruvius« bestod Søndermarken
dengang af nogle regelmæssige lindealleer, slagne efter lineal og
skærende hverandre i spidse vinkler. To af disse strøg har overlevet
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Ved indgangen til Frederiksberg Have 1786. Kobberstik af G. C. Schule.

ændringerne, nemlig hovedaksen midt for slottet og »Norske Allé«
i flugt med »Snapoplaagen« (ved Ny Carlsberg Bryggeri). Som det
sig hør og bør, blev parken udstyret med sentimentale småbygninger,
såsom et græsk rundtempel, en kildegrotte, en eremithytte og et
norsk hus, beliggende i en vild bjergegn »en miniature«. Det gjaldt
jo om at formindske jordkloden til overskueligt lommeformat.
Omkring 1800 undergik Frederiksberg Have en lignende metamor
fose. Man har diskuteret, hvorvidt denne forvandling betød en total
ødelæggelse af gamle kulturværdier, eller om anlægget i sin nu
værende form er ligeså berettiget som den oprindelige, regelbundne
kunsthave. Det må blive en smagssag — de gustibus non est disputandum. Kunsthistorikerne hælder gerne til den arkitektoniske opfat
telse, medens folket, hvis eje haven er blevet, sikkert ville fryse i
Frederik IV’s geometriske park, trods springvand og svanedamme.
Sligt passer bedre i syden, hvor landskab og vækster i sig selv er
monumentale. Så sent som i 1786 har kobberstikkeren G. C. Schule
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foreviget det dødsdømte barokanlæg med sine rektangulære linde,
der flankerede de radiært udstrålende stier og parvis dannede grønne
løvporte. I »Kvartererne« groede sjældne træer og buske, og her var
spændetrøjen mindre stram. Overtilsynet med havens fornyelse havde
hofmarskal A. W. Hauch, der gik op i arbejdet med liv og sjæl.
Derimod lader det til, at hofbygmester Peter Meyn har taget sin
censurerende opgave let.
Det er betegnende for tiden, at den mand, der leverede planerne
til havens modernisering, var gartner af profession, altså praktiker,
ikke udlært anlægs-arkitekt som forgængeren H. H. Scheel havde
været det. Fra 1798 - 1800 omlagdes Frederiksberg Have efter tegning
af Peter Petersen. Alleerne blev fældede på enkelte partier nær, men
de gamle hovedakser, fra indgangsgitteret til Fasangaarden og fra
slottet til Andebakken, skånedes og udgør i dag den væsentligste
reminiscens fra Frederik IV’s slotshave. Det imponerende vand
sceneri blev til slyngede kanaler med småøer, og »De fire runde
Damme — omskabtes til en Flod med Blomsterramme« skrev digte
ren. Italiens sprudlende fontæner byttede rolle med Danmarks blide
åløb, der snor sig ud og ind gennem mark og skov. Sagte glider båden
langs frodige bredder under broens spinkle buer og forsvinder i en
krumning af kanalen. Er det »den høje, elskede Familie« på sin
daglige rotur? Nu passerer man Abildgaards »artificielle Klippe«,
arrangeret af kyklopiske stenkvadre fra Marmorkirkens byggetomt;
vandet fosser ned og sætter fantasien i bevægelse. Det er som en
spændende jordomsejling, hvor farer veksler med fredelig idyl. Kon
trastmomentet var et såre vigtigt led i naturhavens program. Over
for klippeøen ses kildegrotten, der betjentes af originalen Søren
Klein. Uheldigvis havde »Grottemanden« forset sig på de våde varer
og døde af druk 1802. Hvem tænker på, at bagentreen til Zoologisk
Have er komponeret af maleren Abildgaard, ganske vist med et andet
mål for øje end det nuværende? »Apistemplet« hed det engang og
lå på en venlig højde, kranset af lave træer og buske. Et prostylon,
viet solguden, med kompositsøjler fra vestibulen i Moltkes Amalienborgpalæ! Den lille helligdom blev til i årene 1801 -04 og opførtes
af gule, pudsede tegl. Oksekraniumsfrisen og tyren i højrelief er af
sandsten. Bag forhallen med kassetteloftet fandtes et kvadratisk rum.
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Apistemplet, tegnet af Abildgaard, med udsigt mod slottet. Søjlerne stammer fra
Moltkes Palæ på Amalienborg. Farvelagt tegning 1809 af C. W. Eckersberg.

Nu er templet gennembrudt og gør profan nytte som billetkontor.
Også det stråtækte »Schweizerhus« ved søen ud til Fasanvejen har vi
Abildgaard at takke for. Det kunne ligeså godt være en hyggelig
dansk bondegård, som skæbnen har fredet midt i byen. Til den engel
ske landskabshaves faste inventar hørte — foruden ruiner, kæmpe
høje og gotiske kapeller — kineserier, et produkt af vestens handels
forbindelser med den fjerne, eventyrduftende Orient. Frederiksberg
Have fik også sit »Chinesiske Lysthus«, bygget 1799 - 1800 af Andr.
Kirkerup på en ø, hvortil en yndefuld, parasolprydet træbro fører
over. Foran og langs siderne af den røde bygning løber en veranda,
og indvendig er der en »Sahl« i midten, to »Cabinetter«, køkken og
»Retirade«, altsammen dekoreret i livlige farver og med sære skrift311
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Det kinesiske Lysthus, tegnet af Andr. Kirkerup 1799 (fot. Th. Andresen).

tegn. Her under dragernes skygge eller i ly af paddehatten kunne
man fabulere om Østens paradisverden. Den fortryllende plet er nu
stængt for publikum.
»Fasangaarden« med omgivende beplantning udgør ligeledes et
aflukket enklave i parken. Fasaneriets historie kan forfølges til de
ældste tider, da fasanmesteren boede derude. Senere blev huset
ændret og forhøjet med et stokværk (1827). Formentlig har hof byg
mester Jørgen Hansen Koch ansvaret både for »Fasangaarden«s
nyindretning og for den omtrent samtidige ombygning af slottets
porthus (1829).
Man kan ikke nævne Frederiksberg Have uden at tænke på dens
skjald Adam Oehlenschlåger. Han fødtes 1779 i et gammelt bindings
værkshus til venstre for alléindgangen og flyttede året efter med
forældrene op i den gule bygning, hvor faderen i egenskab af slots312
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Interiør fra Det kinesiske Lysthus (fot. Th. Andresen).

forvalter havde sit kontor ved østre port. I den beskedne våning så
søsteren Sophie for første gang dagens lys. Uforglemmeligt er barn
domsmindet herfra:
Aldrig et Tag jeg saa yndig har funden,
Huld majestætisk og skiønt for mit Øje
Som Frederiksberg med de luftige Fløje
Paa en forfriskende Midsommerdag.
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Digterens første erindring er den svundne barokhave:
Saa melancholske, stille
Om ikke just saa skiønne,
Tilforn sig strakte dine dunkle Gange
Der lever endnu Mange
Som mindes dig med samt dit stive Gierde
Og tænke tilbage
De lykkelige Dage
Da du blev til ved Frederik den Fjerde,
Da Laurbærtræets Kroner
I Løvens Nærhed hvælved om Citroner.

Men snart veksler billedet, og stierne bugter sig »som ryggen på
en slange«. Til den ene side havde drengen Søndermarkens »engelske
Naturlighed« for øje, til den anden slotshavens »franske Regelmæs
sighed.« »Om Sommeren«, fortæller han, »vrimlede det derude af
Mennesker, af smukke, pyntede Damer; hele Hoffet var der; smuk
Taffel- og Janitsharmusik kunde vi Børn høre hver Søndag, som den
holdes endnu. Fra et Gallerie af, kunde vi see de kongelige Herskaber
sidde til Taffels. — Søndermarken derimod stod for det meste tom,
den var alene bestemt for Hoffet. Men min Fader havde Nøglen, og
jeg og min Søster gjorde mange Bekiendtere lykkelige, naar vi spad
serede med dem der. Der var stille og eensomt, som ti Mile fra Byen ;
der besøgte man det norske Huus, hvor den store Natur skuffende
var efterlignet i det smaa; Eremiten i sin Hytte, Grotten med sine
Krystaller og Malmstykker, som en Feehule; det chinesiske Lysthus,
med sit store Conchylie Speil, sine brogede Billeder af Mandariner
og Damer med Klumpfødder; og Klokker paa Taget, som bevægede
sig og klang for Vinden«.
Frederik VI og Oehlenschlåger — folkets konge og dets digter —
det er indbegrebet af Frederiksberg. I højsommeren 1790 blev slottet
og haven skueplads for en begivenhed. Kronprinsen havde kåret sig
en brud, landgreve Carl af Hessens datter Marie Sophie Frederikke.
Brylluppet stod i Gottorp, og de nyformælede holdt deres indtog
på Valby Bakke, med illumination og festfyrværkeri. Tre år senere
gæstede en europæisk berømthed Frederiksberg Slot; det var den
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»Den høje, elskede Familie«. Frederik VI med sin familie ved Fre
deriksberg. Akvarel af J. H. Senn o. 1813 på Rosenborg.

fremragende schweiziske filosof og fysiognom Johan Caspar Lavater,
der besøgte vort land efter invitation af A. P. Bernstorff. Den 23.
juni var han i audiens hos de kongelige. Kronprinsessen gjorde et
»ædelt og barnligt« indtryk på ham og fængslede ved sin sarte,
distingverede og spinkle fremtoning. Hendes væsen var venligt og
vindende. Derimod fik Lavater et chock, da han stod ansigt til ansigt
med kronprinsen og så »hans hvide Øjenbryn og Albinoøjne, hans
stygge skæve Mund, og utiltalende Ansigtsform«. Efterhånden som
samtalen udviklede sig, overvandt schweizeren det første ubehag, ja,
han måtte erkende, at den unge regent sagde »mangt et træffende,
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forstandigt Ord« og lagde »Oprigtighed, Djærvhed, Naivitet og Ret
sindighed for Dagen«. Det endte med, at alle tre blev hjertensgode
venner, og Lavater konverserede kronprins Frederik, som var han
en »Borger fra Zürich«. — Den navnkundige forsker af menneske
karakterer fik også lejlighed til at skildre Christian VII, i hvem han
så »den kongeligt paraderende Aandssvage, skuende uden at se,
hørende uden at spørge, spørgende uden at forlange et Svar, ofte
talende med sig selv, ofte smilende, ofte fortabt i Kedsomhed« — og
alligevel af majestætisk apparition.
Den 15. marts 1808 gjorde marskal Bernadotte holdt i København,
undervejs til den svenske trone, og modtoges med al mulig honnør
på Frederiksberg, hvor en suite værelser stod til hans rådighed.
Kongefamilien var i Kiel, men vendte hjem det følgende år; dron
ningen blev budt velkommen i slotsgården af 12 hvidklædte piger,
som istemte en fædrelandssang, mens hendes majestæt steg op ad
slotstrappen. — Frederik VI var rigets herre og forstod, trods politisk
modgang og paradenykker, at erhverve undersåtternes sympati;
denne usædvanlige popularitet bevarede han for livet. Hilst af menig
mand gik han med dronning og børn den daglige spadseretur eller
sejlede mellem parkens svaner, eskorteret af musikkorps. Lyt til
poetens heroiske strofer:
Nu paa Canalens Bølger
Et Tog sig tilbereder:
Gondolen flyder hvid fra dunkle Hække.
Nu Aarene sig strække;
Rorkarle dem i broget Pragt bevæge.
Først Baaden frem sig lister
med røde Hoboister,
som høit paa blanke Instrumenter lege...

Frederik og Caroline,
Maria, Vilhelmine.
Kostbare Fragt! I alle Danskes Glæde!
Stolt svulmer Purpurfloret
med hviden Kors, thi Kongen staar ved Roret.

Folket tilbad sin drot og drog hver søndag med smørrebrødspakker
ud til Frederiksberg Bakke i håbet om at få et glimt af den »høje,
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Frederik VI.
Bronzestatue af H. V.
Bissen ved indgangen
til Frederiksberg
Have, rejst 1858.

elskede Familie« at se. Borgerne havde jo altid haft adgang til en
del af haven, der fra første færd var tænkt som en »promenade
publique«, men nu kunne de gå omkring overalt. Når landsfaderen,
iført skødefrakke og bredskygget voksdugskasket, værdigede de brave
bysbørn en nådig hilsen, så bankede hjerterne af stolt hengivenhed
for den jævne suveræn og hans elskværdige gemalinde.
Frederik VI yndede at iagttage københavnernes morskab i det
grønne, men helst på afstand, så at ingen lagde mærke til ham.
Kongen var da civilklædt og lagde — for at citere Overskou, »især
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gjerne Veien hen til en Allee i Nærheden af Fasangaarden, fordi der
stod Borde og Bænke, hvorved Familier sad og spiste. Hørte han
nu en ret munter, høirøstet Passiaren, da stillede han sig uformærket
noget borte, med Hænderne på Ryggen baglæns mod et Træ på den
Side, som vendte fra Selskabet og saae op i Luften, som om han stod
i sine egne Betragtninger, men gottede sig ... hjerteligt over at høre
deres Spøg, Latter og Sang ...«. En gang blev monarken imidlertid
røbet af et troskyldigt legende barn, hvis fader genkendte ham. Maje
stæten tog situationen med sindsro, henvendte et par opmuntrende
ord til det fædrene ophav, »og saa gik jeg«, fortæller han, »som
Ingenting var, hen forbi Bordet, saae paa Selskabet, tog min Kaskjet
af og sagde: »God Aften, Godtfolk! Lad Dem ikke forstyrre! Det
er dejligt Vejr; god Fornøjelse!« Hvorpaa Forsamlingen rejste sig
op og udbragte et »Leve Kongen!« »Tak Børn, Tak!« Og hermed
trak han sig skyndsomst tilbage. Frederik VI’s tarvelige levevis og
beskedne personlige fordringer har næsten ordsprogagtig klang i vore
øren. Han sov og arbejdede i samme kabinet — lejet og skrivepulten
var kun adskilt ved et skærmbræt. I Davidsens bog »Fra det gamle
Kongens Kjøbenhavn« meddeles et morsomt træk fra suverænens
hverdag: »Der hengik sjeldent nogen Aften, uden at han, naar han
var kommen i sin simple Seng, og Westergaard (Kammertjeneren)
havde stoppet Tæppet ned om ham, sagde til ham, som vel at mærke
ikke hed Ole, men Jens: »God Nat Ole! Sluk Lyset! Pengene ligger
i Vinduet! Haa, haa, haa! Naa, i Guds Navn!« Kongen var ikke
blottet for en egen naiv humor. En morgen under barberingen greb
han pludselig den brave kammertjener i armen og råbte: »Stille, stille
et Øjeblik!« Westergaard frygtede at have skåret ham, men angsten
viste sig at være ubegrundet. »Hør«, sagde majestæten med et lunt
blink, »da Han var hos Sin forrige Herre, tænkte han nok ikke paa,
at skulle komme til at tage Kongen ved Næsen? Haa, haa, haa! Nu
kan han begynde igjen!« Som et symbol på folkelighed og borgersind
byder landsfaderen os velkommen ved indgangen til Frederiksberg
Have. Bissens simple og værdige billedstøtte (afsløret 10-9- 1858)
maner sjette Frederiks lykkelige dage frem til evig ihukommelse.
Af vigtigere tildragelser inden for slottets vægge må omtales prin
sesse Carolines bryllup med arveprins Ferdinand den 1. august 1829.
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Frederiksberg Slot. Hovedfløjen og østre sidefløj, set fra slotsgårdens sydvestre
hjørne (fot. Th. Andresen).

Efter altergangen i kirken følgende dag foretog de nygifte en sejlads
i kanalerne og lod sig hylde af den »umaadelige Mængde« tilskuere,
der havde taget opstilling langs bredderne. Det var ved denne tid, at
studenterne hædrede de kongelige med et fakkeltog og sang Christian
Winthers »Her under Nathimlens blaa Tabernakel«.
Om slottets videre skæbne skal her kun gøres nogle afsluttende
bemærkninger. Da enkedronning Marie døde 1852, var Frederiksbergs
saga som kongeligt sommerdomicil forbi. I en kortere periode brugtes
beletagen til frimurerloge, og i 1864 tjente lokalerne som lazaret. Fra
1. maj 1868 blev bygningerne overtaget af krigsministeriet, og siden
1869 har hærens officersskole haft til huse på slottet, hvor der dog
allerede 1862 havde været reserveofficersskole. Man vedtog at bevare
de historiske gemakker, men en stor del af inventaret — både faste og
løse genstande — blev afgivet til de kongelige slotte og samlinger.
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Interiør fra skolechefens bolig.

Således hænger Pilos herlige helfigurstykke af dronning Louise og
Juels portræt af Chr. VII i kroningsdragt nu på Rosenborg. I kom
missionen sad etatsråd Worsaae og F. C. Meldahl. Visse indre foran
dringer iværksattes med henblik på slottets nye bestemmelse; man
opførte to hovedtrapper ved østre og vestre port, hvorved fire kabi
netter i hvert stokværk gik tabt. Andre planer, der ville have skæmmet
bygværkets udseende og skadet interiøret, blev opgivet. Kirken an
vendtes først til festsal, senere til bibliotek, hvorfor inventaret fjerne
des. I 1932 blev den efter endt rekonstruktion genindviet som kultrum.
En hårdt tiltrængt restaurering af slottet indledtes i 1923 af hærens
bygningstjeneste på initiativ og under ledelse af daværende ingeniør
kaptajn Niels Maare. I årene 1928 - 32 kunne man fortsætte og fuld
føre det omfattende udbedringsarbejde til et samlet beløb af 52.400
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Forhallen med mindetavler for skolens faldne i 2. verdenskrig.

kr., som bevilgedes på finansloven. Oberst Niels Maare har omhyg
geligt redegjort for alle restaureringsdetailler i bogen »Frederiksberg
Slot og Frederiksberg Have« (1936).
Meget er hændt siden enevældens dage — og slægt på slægt har søgt
tilflugt i minderne og fortiden under de hundredårige træers skygge
fulde kroner. Forelskede par, adstadige bedsteborgere og familier med
børn drages af parkens skønhed. Unge og gamle lejrer sig på grønsværet. Malerne planter deres staffelier mellem bøgestammerne og
skildrer løvspringets sarte, transparente stemning og efterårets melan
kolske pragt. Om sommeren glider både fulde af glade københavnere
ud og ind ad de bugtede kanaler — og når vinteren breder sit hvide
klæde over haven, tumler ungdommen sig på kælke og skøjter.
JØRGEN B. HARTMANN
21 DSH 2

FREDERIKSBERG SLOT
EJERE

BYGNINGER

1662 Dronning Sophie Amalie

En halvgård i Ny Hollænderby
1663 Prinsessegaarden ved Albertus
Matthiesen
Kaldes nu Prinsens G aard
1699-1703 »Italiensk Villa« ved
Ernst Brandenburger(?) på
Valby Bakke
1705-06 Prinsens Gaard forhøjes
med en etage ved
Ernst Brandenburger
1706 Køkkenbygning ved
Ernst Brandenburger
1707 Udvidelser ved J. C. Ernst
1707 -11 Kirken indrettet
1723-24 Fasangaarden ved
J. C. Krieger
1732-38 Sidefløjene med bl. a.
Prinsessernes Pandekagekøkken
ved L. Thura
1744 Laurierhuset, det nuværende
Haveselskabs lokaler, bygget
ved Nicolai Eigtved
1753 Prinsens Gaard nedbrændt
1755 - 56 Nuværende gitterparti ved
haveindgangen ved L. deThurah
1770 Restaurering og indretning af
Marmorbadet ved C. F.
Harsdorff
1798-1800 Haven omlagt ved Peter
Petersen
1800 Det kinesiske Lysthus ved
Andreas Kirkerup
1801 -04 Apistemplet, nuværende
bagindgang til Zoologisk Have
ved N. Abildgaard og A.
Kirkerup
1827 - 29 Fasangaard og Porthus
ombygget ved J. Hansen Koch

1680 Kronprins Frederik (IV)

1849 Staten

1868 Slottet indrettet til officersskole
1923 Restaurering ved Niels Maare

Charlottenlund Slot, set fra øst (fot. Kbh.s Foto-Service).

Charlottenlund Slot
Gentofte kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Anno 1663 overdrog Frederik III kammertjeneren Jakob Petersen
»den lille Dyrehave ved Ibstrup«, på det at han og hans arvinger
dersteds kunne indrette et »Wirtzhaus« til bryllup, barsel, spil og
alskens tidsfordriv. Her skulle man lege pirkentavl, skyde til måls,
hyre karrosser og hygge sig i små fartøjer »til at spasere med paa
Vandet«. Værten fik lov at brygge øl og skænke fremmed vin for
gæsterne. Desuden hedder det i krobrevet, at der ikke måtte oprettes
flere nye værtshuse mellem København og Rungsted. Hvor vidt dette
forlystelsesetablissement, beslægtet med vore dages Tivoli, nogensinde
21*
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har set lyset, turde være tvivlsomt; thi året efter bevillingens ud
stedelse rømmede den gode kroholder af lande.
Hvem var denne mærkelige person, der så ofte omtales i datidens
beretninger, og hvis jævne navn har æventyrklang i vore øren? Jakob
Petersen kom til verden 1622 i et holstensk småkårshjem. Forældrene
satte ham i skrædderlære, men åbenbart følte sønnen sig kaldet til
noget højere end håndtering af nål og tråd. 1645 - 53 drog ynglingen
udenlands med sin jævnaldrende, grev Frederik v. Ahlefeldt — senere
storkansler — som dennes tjener. I Amsterdam viste han snarrådig
hed og troskab ved at redde sin herre ud af en kompromitterende
drabsaffære, der nær havde kostet greven livet.
Medens pesten 1654 - 55 rasede i København, residerede hoffet i
Flensborg. Sophie Amalie, som hadede den gamle danske adel, knyt
tede Ahlefeldt nærmere til sig og kårede ham til mundskænk. Herved
kom også Jakob Petersen i hendes brød som kammertjener. Den
ærgerrige sønderjyde havde kvindetække, og dronningen, der goute
rede »bastante Mandfolk«, viste ham bevågenhed. Hans politiske
indflydelse voksede dag for dag, og snart følte han sig på lige fod
med statens øverste autoriteter. Han forfremmedes til »virkelig Kam
mertjener« og fik tilsynet med lille Dyrehave ved Frederiksborg.
Under Svenskekrigen var han kongens sendebud og betroede i finan
sielle og militære ærinder. Ved enevældens indførelse, der brød sta
ven over adelsvælden, bortførte Petersen — ad bestikkelsens vej —
rigsrådets arkiv, og modtog som løn for denne dåd gården Østrup
ved Esrum Sø (nu Fredensborg), mod en årlig afgift på % tønde
smør til kronen. Han korresponderede sågar med selve rigens skat
mester Hannibal Sehested, der i et brev kalder ham »sin højtærede,
synderlig fortrolige, skattede Ven«.
1663 opnåede denne lykkens pamfilius og kongelige yndling at
blive dronningens kavaler ved kurfyrsteparret af Sachsens besøg i
residensstaden. — »Den meget fornemme Mand Monsieur Petersen«,
Hendes Majestæts »geheimtester Kammerdiener«, styrtede ligeså lyn
snart fra ærens tinde, som han havde besteget den. Endnu i 1664 stod
hans sol i middagshøjde; da var han favorit som Christopher Gabels
efterfølger i rentemesterembedet. Samme år forestod han byggearbej
det på Prinsessernes Gaard (Ny-Amager), ved indgangen til den vor-
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dende Frederiksberg Have. Men allerede i november forlod han Dan
mark »af Helbredshensyn«. Motivet til denne gådefulde flugt må
søges i fjenders og misunderes rænkespil, især inden for adelspartiet.
Han efterlod sig en overdådig garderobe, vurderet til 2000 rdlr. I
specifikationen nævnes en »Isabellafarvet Sølvstykkes Klædning med
indvirkede Guldblomster, Trøjer, Buxer og Kappe underdraget med
Guldsnor«; desuden anføres en orientalsk maskeradedragt, samt 16
af »salig Kongen«s aflagte kostumer. Den alsidige og formående
kammertjener havde nemlig været majestætens »maitre de garderobe«.
Hermed var Jakob Petersens saga dog ikke ude. Han slog sig ned
i Holland, og alle dronningens forsøg på at få ham tilbage mislyk
kedes. Hans modstandere udvirkede, at hofretten i Danmark dømte
ham fra gods og guld, efterdi han var flygtet fra landet uden til
ladelse. Denne dom kunne holsteneren tage sig let; med sin foretag
somhed og heldige fremfærd — der næppe skyede ufine midler —
gjorde han en strålende og hurtig karriere i generalstaterne, ægtede
datteren af Amsterdams kommandant og samlede sig en formue som
kommissær for hertugerne af Braunschweig-Lüneburg, Sophie Ama
lies brødre.
Medens dronningen bevarede sympatien usvækket for sin protegé,
var kongen ham ugunstigt stemt. Først under Christian V fik »de
Petersen« æresoprejsning, ja, der timedes ham endog den sære nåde,
at enkedronningen og hendes datter Ulrikke Eleonora af Sverige stod
opførte som gudmødre ved den førstefødtes dåb ; prins Jørgen og
rigsfeltherre Hans Schack var faddere. Jakob Petersen steg i rigdom
og anseelse; han var kanonikus ved Oud Münster i Utrecht, blev
hædret med Pfalzgrevetitlen og ophøjedes 1676 i den adelige friherre
stand. I sit våben førte han en flakt ørn og brystede sig af at tilhøre
»den sønderjydske Adelsslægt von Petersen eller von Deden«. Om
sommeren levede han på sine godser og om vinteren i Utrecht, hvor
han døde og blev begravet 1704.
Ifølge overleveringen, kom beværtningen ved Ibstrup Dyrehave
imidlertid virkelig i stand; idet Jakob Petersen og hans kompagnon,
den allestedsnærværende generalmajor Henrik Ruse, skal have mod
taget selve kongefamilien derude. Da sidstnævnte parthaver rejste til
Norge 1667, solgtes — i sommeren 1671 — bygningerne med tillig-
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gende jord og skov til Hans Høje Excellence, Ulrik Frederik Gylden
løve. For at erstatte halvbroderen de forbedringer og udvidelser, han
ofrede på lystanlægget, tilskødede Christian V ham den lille Dyrehave
kvit og frit. Skoven, der omtrent havde sit nuværende omfang, døbtes
Gyldenlund. Under de unge ege groede et væld af sjældne vækster
— ja, så rigt varieret var plantebestanden, at den kgl. botanicus Peder
Kylling 1684 kunne publicere en »Catalogus plantarum«, som op
regnede over 400 forskellige arter. Gyldenlund, skriver han, var »ej
af megen Storhed, men dog stor af Urters Mangfoldighed«. Peder
Syv udtrykker sig poetisk om egnens yndigheder: »Alt af Naturen her
rigeligt ydis I Jorden hun grylier (d. v. s. vrimler) af alle Slags Frø.«
Allerede 10 år efter overdragelsen tog kongen sin gave tilbage og
skænkede statholderen i stedet herregården Skjoldenæsholm nord for
Ringsted. Lystparken blev udlejet til en traktør for 100 rdlr. årligt.
Forpagteren rådede frit over gården ved stranden og kunne holde
gæstgiveri og skænkestue. Fiskedammene skaffede ham føde til de
besøgende, og godtfolk fik lov at indtage deres måltid i det grønne.
Det var forbudt at færdes med heste og vogne i lunden. Kromanden
skulle sørge for, at »de lusterende« befandt sig vel og uforstyrret i
anlægget. I nærheden af forlystelsesetablissementet, der i Gyldenløves
ejertid var blevet ledet af traktøren Johan Kok, havde excellencen sit
eget lysthus. Dette ombyggedes af Christian V o. 1690 og lå formo
dentlig på samme plet, hvor senere slottet rejste sine hvide mure.
Pavillonen var rimeligvis placeret »i Samlingspunktet for de fire udhugne Veje, der delte Lunden i regelrette Firkanter og hvoraf den
ene senere fortsattes i Alleen til Jægersborg, den anden i Jagtvejen
over Kristiansholm til Dyrehaven« (E. Nystrøm). Det »kongelige
Lysthus« var delt i to etager med en sal i hver. Gennem de talrige
vinduer kunne man nyde udsynet til alle sider. Gyldenlund var nu
et udflugtspunkt for kongefamilien, men kun beregnet til dagture,
thi natlogi fandtes her ikke. Der blev ofte givet fester i den lille skov.
I september 1684 var haven illumineret med skibslygter i forbindelse
med et maskebal, og 1702 fejredes dronningens og prinsesse Sophie
Hedevigs fødselsdag i lunden ved det blå hav. »Postrytteren« beretter
om det yppige traktement, hvori »det højkongelige Herskab samt
fremmede Potentaters Gesandter« og hoffet deltog. Gæsterne blev
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Charlottenlund Slot 1741. Gouache af J. J. Bruun på Rosenborg.

»under Trompeternes og Herpukkernes Lyd opvartet udi de der neden
for Lysthuset opførte Telter efter at den beskikkede Jagt tilforn var
fuldbyrdet«. Om aftenen frydede selskabet sig over »en megen kun
stig Bygning«, der flød på vandet og var smykket med 6000 lys og
olielamper. »Derudi fremskinnede H. K. M. Dronning Lovises og
H. K. H. Prinsesse Sophia Hedevig deres Navne«. Skuddene fra den
kgl. jagt og postillonen akkompagnerede festlighederne, som varede
til langt over midnat. Lysthuset var prydet med blomster og strålede
i skæret af »Kunst-Lysninger«. En fransk aktørtrup diverterede for
samlingen med komediespil. Da klokken var »halvgaaen tre«, sluktes
lysene på fødselsdagsskibet, og man må antage, at hoffet i oprømt
stemning og beriget med indtryk er vendt tilbage til Jægersborg.
Skovene blev stadig brugt som dyrehave, og alskens vildt holdt til
herude. Desuden havde Frederik IV i sin første regeringstid opdræt
af hingste i lunden. Snart overlod kongen landstedet til den unge
kronprins Christian (VI), som lod lysthuset ombygge under ledelse
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af generalbygmester J. C. Ernst (1717-18). Billedhuggeren Sturmberg
besørgede den skulpturelle udsmykning. Efter Pontoppidans udsagn
var nybygningen »ein kleines, aber propres Lusthaus«.
Ved landgangsbroen udenfor Gyldenlund lå i sommeren 1718 —
mens den nordiske krig stod på — fribytteren John Norcross i bag
hold for at bortføre kronprinsen til Sverige. Hans gentagne anslag
strandede, og siden blev han pågrebet og sat i Kastellet. En overgang
var piraten indespærret i et bur af egebjælker.
Omkring 1720 blev Strandgaarden for sidste gang bortforpagtet til
gæstgiveri, og folket måtte en tid lang undvære sit kære Gyldenlund.
Til gengæld aflagde hoffet hyppige besøg i kronprinsens beskedne
lystslot, især når jagten var inde. Da kronprinsen overtog styret som
Christian VI, forærede han — ved donationsbrev af 27. oktober 1730
— søsteren Charlotte Amalie (1706 - 82) »den lille Dyrehave«, som
stedet endnu betegnedes. Til bygningernes istandsættelse og bevaring
bevilgede kongen 1000 rdlr. om året.
Prinsessen, der var Frederik IV’s eneste datter i ægteskabet med
dronning Louise, indtog — modsat de øvrige medlemmer af konge
familien — en velvillig holdning over for stedmoderen Anna Sophie
Reventlow, uden derved at skade forholdet til broderen. Dennes
ønsker om at se sin søster på Englands trone gik ikke i opfyldelse.
Charlotte Amalie, hvis lyse sind gjorde hende almindelig afholdt,
forblev ugift. Hun førte en tilbagetrukken tilværelse, om vinteren
på residensslottet og om sommeren i Dyrehaven ved Ibstrup. Desuden
ejede hun en sirlig have ved Norgesgade, omtrent hvor Marmor
kirken ligger. For en del af hendes formue oprettedes, ifølge testa
mentarisk bestemmelse, en stiftelse, hvis renter anvendes til opdra
gelse af fattige piger. Den godgørende og vennesæle prinsesse efterlod
en prægtig samling ædelstene, der i dag udgør en vigtig part af
Rosenborgs kronjuveler.
1731 - 33 lod Charlotte Amalie generalløjtnant H. H. Scheel opføre
en ny hovedbygning efter J. C. Krigers tegning, større og stateligere
end det gamle lysthus. Slottet fik en simpel, rektangulær plan, med
facade til Sundet. Huset, der danner kernen i det nuværende slot,
havde kælder, to stokværk og mansardtag med kvist i tre fag mod
øst. På barok vis betonedes midterpartiet ved fritrappe, portal og
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Prinsesse Charlotte Amalies spejlmonogram over portalen (fot. Th. Andresen).

pilastre i »stor Orden«. Gentagelsen af pilastermotivet på kvisten
virker uheldigt. Murene dækkedes, mod sædvane, af et gråt pudslag.
Eksteriøret udmærker sig hverken ved klarhed eller elegance, men
udstråler en vis borgerlig hygge, som klæder stedet og tolker dets
folkelige stemning. Bag indgangsdøren fandtes vestibulen og have
stuen, oven over var festsalen med J. S. Wahls portræt af prinsessens
broder Christian VI.
Omkring det lille slot lå parterrehaven med sine kunstfærdigt
arrangerede buksbom-bede, hvori de kongelige navnechifre figurerede,
løvrigt var haven underordnet skoven og alleen, der gennemskår
anlægget efter en ret linie fra vest til øst og mundede ud ved den
senere Strandvej, hvor økonomibygningerne havde deres plads.
Ved Charlotte Amalies nyopførelse af Gyldenlund blev landslottet
omdøbt og opkaldt efter sin kongelige ejerinde. Ifølge en bemærkning
af historikeren Jacob Langebek skal Christian VI på en rude have
indridset disse linier: »Guldenlund muss fort, Charlottenlund heisst
dieser Ort«. Og hermed var navnet knæsat for tid og evighed. Det
varede dog noget, inden den nye benævnelse vandt borgerret hos
menigmand. I folkemunde hed stedet stadigvæk »Gyldenlund«. Igen329
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Stukloft med Christian Vl’s monogram (fot. Th. Andresen).

nem det 18. århundrede var »Lystskoven« et kært udflugtssted for
københavnerne og særdeles yndet af elskende par, der sværmede
under egenes kroner. Gyldenlunds rygte var ikke uplettet; de hon
nette indvånere i hovedstaden forargedes over ungdommens løse
sæder. »Her i Landet«, siger Henrik i Holbergs »Maskeraden«, naar
to forlibe sig i hinanden, finde de hundrede Lejligheder at komme
sammen. At rejse til Gyldenlund eller Friderichsdal om Sommeren,
holdes for en meget nobel Tidsfordriv, men hvad der bestilles iblandt,
ved min Broder perfekt, som er Lejekusk«. I Niels Prahls »Heltedigt«
»Den bortsnappede Jomfru etc.« (1740) henlægges handlingen til
Gyldenlund, hvor frøken Fikke en skøn majdag ager med sin god
modige fader hr. Jeronimus. Ved Kildendal tager den gamle sig en
pris tobak og skyller to flasker rhinskvin ned. Jomfruen nøjes med
en kop chokolade. I Gyldenlund, »hvor Samlingsstedet er for Mands-
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Hjørne af festsalen, over kaminen portræt af Christian VI (fot. Th. Andresen).

personerne«, møder den skønne sin skæbne i form af en ung, elskovs
fuld udhaler, og inden aftenen er tilende, giver fatter sit samtykke
til trolovelsen med disse rørende naive ord:
»Den kiere Gylden-Lund har hjulpet mangen Pige,
Min Dotter ikke er den første som kand sige,
I Gylden-Lund jeg fik min første Kiereste,
Den har i mange Aar forsynet Pigerne.«

Igennem et halvt sekel tilbragte Charlotte Amalie somrene i det
idylliske lystslot ved Øresund. Hoffet gjorde ofte visitter, navnlig
under Christian VII, og det hændte ved vintertide, at man kom kø
rende i kaner til Charlottenlund. Da prinsessen døde i 1782, blev
slottet statsejendom, og bygningen istandsattes i de nærmest følgende
år. 1807 var englænderne indkvarteret herude. Senere benyttedes land
stedet jævnligt af prinsesse Louise Charlotte og hendes gemal land331
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Charlottenlund Slot 1869. Fotografi på Det kgl. Bibliotek (fot. Budtz Muller & Co.).

grev Vilhelm af Hessen (død 1867). Ved sit bryllup 1869 med Louise
af Sverige tog kronprins Frederik (VIII) ophold på Charlottenlund,
og mangfoldige minder knytter sig til slottet og parken fra de somre,
parret boede her, først som tronfølgere og siden som konge og dron
ning. Den 28. juli 1894 kunne de fejre deres sølvbryllup under folkets
jubel, og tre dage senere var der en ekstra festlighed ved sommer
residensen: »Kl. 2^«, beretter et øjenvidne, »forlod den kronprinselige Familie Amalienborg og kjørte ud ad Strandvejen, der næsten
overalt var flagsmykket. Da de Kl. 3^ kom til Charlottenlund Skovs
Indkjørsel, vare her Skovshovedpiger opstillede, fra hvem Kronprin
sessen fik overrakt en nydelig Buket, hvorefter Skolebørnene sang en
Velkomstsang. Paa Ridepladsen udenfor Slotshaven havde Sogneraadet og en Mængde Foreninger fra Amtet samlet sig.« Kronprinsen
var meget velgørende og betænksom over for de små i samfundet.
Hver morgen, når han steg til hest, plejede han at medbringe 10 enkronestykker, som blev fordelt mellem de fattige, han mødte under
vejs. I Charlottenlund har Christian X og hans søskende tilbragt deres
ungdoms somre og oplevet de store kejserdage.
I årene 1880 - 81 blev den gamle slotsbygning, der med sin knapt
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27 m lange facade fandtes for lille, ombygget og udvidet efter kam
merherre F. Meldahls tegninger. Arkitekten tilføjede to sidefløje med
dobbelte pilasterstillinger og opsatte over frontonen en kuppel, der er
i åben modstrid med husets fordringsløse karakter. De bestræbelser,
der har været i gang for at få kuplen og lanternen fjernet har endnu
ikke båret frugt. I forbindelse med udvidelsen opførtes en kavaler
bolig samt nogle økonomibygninger ned mod Strandvejen.
Den fordums barokhave er forlængst omlagt i engelsk stil, men
alleen vidner endnu om det oprindelige, aksiale anlæg, og flere af de
ærværdige, gamle træer stammer uden tvivl fra Charlotte Amalies
beplantning. 1876 blev en del af den omkringliggende skov inddraget
i parken, hvis smalle, aflange areal tidligere havde været indhegnet
med stakitværk. Herved opstod den nuværende slotspark, anlagt af
landskabsgartnerne Rudolph Rothe og H. A. Flindt. Med sit afveks
lende, kuperede terræn og sin stemningsrigdom i vår og høst er
Charlottenlund parkanlæg stadig tillokkende, især ved løvfaldstide.
En sådan efterårsdag (1938) afsløredes på den store plæne en minde
støtte for kong Frederik VIII og dronning Louise, hvis liv og færden
på slottet mange dalevende havde i frisk erindring. Marmorobelisken,
der er udført af billedhuggeren Rikard Magnussen, bærer en kronet
portrætmedaillon i bronze og en indskrift af prof. Vilh. Andersen,
som slutter med disse linier:
»Kongepar med eet i Sinde
Hele Folket sammen binde
Hvide Slot, værn dette Minde.«

Efter enkedronningens død i 1926 stod Charlottenlund i en årrække
ubeboet, indtil Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser indrettede
lokaler i bygningen (1936), hvor det fremdeles har til huse sammen
med det internationale havundersøgelsesråd. I parken er opført et
moderne akvarium ved arkitekt C. O. Gjerløv-Knudsen.
Som folkeligt forlystelsessted har det navnkundige »Gyldenlund«
udspillet sin rolle. I begyndelsen af forrige århundrede drog borgerne
hver sommersøndag til skovs. »Allerede om Morgenen tidlig ser man
Kareter, Chaiser, Wienervogne, Holstenskvogne, Ryttere paa egne og
lejede Heste strømme derud. Men da Vognlejens nærværende Dyrhed
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ikke er afpasset efter de flestes Finanser, saa tiltræder den største
Mængde Turen til Fods, og uden at skræmmes af Vejens Længde
eller Besværlighed, vandrer selv mangen ung Dame fra Hovedstaden
kækt derud ved sin Elskers Side« (»Nyeste Skilderie af Kiøbenhavn«,
1810). Beværtningsteltene efterfulgtes af mere solidt byggede trak
tørsteder som »Grøndahls Hus« og »Gyldenlund« (M. G. Bindesbøll).
Da »Over Stalden« blev nedrevet, forsvandt det sidste minde om
gamle dage. Men selv om Charlottenlund som lystskov har måttet vige
pladsen for Jægersborg Dyrehave, er parken med den hvidkalkede
bygning den dag i dag et yndet mål for romantisk anlagte bymen
nesker.
JØRGEN B. HARTMANN

EJERE
1663 Jacob Petersen
1671 Ulrik Fr. Gyldenl0ve
1682 Christian V

1730 Prinsesse Charlotte Amalie

1782 Kronen

1936 Danmarks Fiskeri- og
Havundersøgelser

BYGNINGER

Forlystelsessted
Kaldet Gyldenlund
1690 Pavillon i to etager
1717-18 Ombygget ved J. C. Ernst
1731 -33 Ombygget ved J. C. Krieger.
Nu kaldt Charlottenlund
1784-85 Reparationer
1880-81 Udvidet med to sidefløje
ved F. Meldahl
1883 Kavaler- og økonomibygninger
ved F. Meldahl

Bernstorff Slot, sei fra syd, fra haven (fot. Th. Andresen).

Bernstorff Slot
Gentofte kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Dersom man vil danne sig et billede af egnen omkring Gentofte ved
slutningen af det attende århundrede, lønner det sig at læse en sam
tidig forfatters skildring: »Man kører fra København til Bernstorff
ud af Østerport. Vejen er yderst henrivende. Det hele ligner en stor
Have. Hist og her dukker et enligt Landsted op, eller man ser et Par
Bønderhuse omgivet af Krat og Buskads. Bygningerne, mest af Sten,
har et net og fornøjeligt Udseende.« Om slottet og dets placering
skriver han: »Det ligger paa en jævnt skraanende Høj, i Midten af
et Amfiteater, som indeslutter den skønneste Skov. Den store, vide
Slette er udnyttet til de frugtbareste Kornagre, der nær ved Huset
gaar over i en Græsmark. Dette giver Prospektet et Præg af Storhed,
som allerede bebudes paa fjernt Hold. Haven ... bestaar af Bosketter

335

KØBENHAVNS AMT

af inden- og udenlandske Vækster, blandet med Køkkenhaver. Sko
ven, der ligge mod Vest, uberørt af al kunstig Paavirkning, frembyder
de behageligste Spadseregange. Blandt andet findes her to Søer, skilt
ved en Dæmning, over hvilken der fører en bred Kørevej. Denne
Plet er særlig smuk. Enkeltheden i det hele synes mig efterlignelsesværdig.«
Lad os vandre nogle decennier tilbage i tiden og standse ved anno
1752. I dette år skænkede Frederik V »Fasangaarden« med tilhørende
have og en del af Jægersborg hovmark til sin fremragende udenrigs
minister, grev Johan Hartvig Ernst Bernstorff, hvis bypalæs opførelse
netop var påbegyndt. Skønt pladsen var trang og boligen sur og
brøstfældig, indrettede greven sig så hensigtsmæssigt, som forholdene
tillod det. Den gamle fasanhave blev omdannet til park, frugtplantage
og urtegård. Vindruer, meloner, figner, nektariner, artiskokker og et
væld af grønsager trivedes som espalierer eller under mistbænkenes
glas; aspargesbedene gav glimrende resultat. Snart kunne ekscellencen rose sig af at producere »alle Aarstiders Frugter« til overflod
og af ypperlig beskaffenhed.
Vel var dette jordegods beskedent af omfang, men byggeriet i
København slugte mange penge; da Bernstorff havde boet seks
sæsoner på det lille landsted, syntes kongen, at han måtte udvide sine
besiddelser og skabe en værdigere ramme omkring sig. Majestæten
lovede en fremtidig forøgelse af tilliggendet på gunstige betingelser
og opmuntrede gehejmeråden til et standsmæssigt byggeforetagende.
Omsider lod han sig overtale og udså et højt og gunstigt beliggende
punkt til det nye hus. Som arkitekt benyttede han den fine og talent
fulde franskmand Nicolas Henri Jardin, hvem regeringen havde ind
kaldt med Marmorkirkens fuldførelse for øje. Jardin havde kendskab
til de lystanlæg og mindre landslotte — les maisons de plaisance —
som var på mode i 1700-tallets Frankrig. Rokokoen yndede slige
idylliske tilflugtssteder i naturens fred og ensomhed. Gerne lå de i
byens nærhed, hvorhen et par flinke heste nemt kunne trave. I be
gyndelsen var sådanne »Lysthuse« forbeholdt kongelige personer til
morskab og adspredelse, men efterhånden fulgtes eksemplet af adelen
og den velhavende handelsstand. Den nærmeste forgænger for land
stedet ved Gentofte — og i flere henseender dets prototype — var
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Bernstorff Slot. Facade mod indgangssiden. Stik af G. E. Ro.senberg efter N. H.
Jardins tegning J763.

J. S. Schulins »Frederiksdal«, bygget i 1740’erne af Nicolai Eigtved.
Denne havde atter hentet inspiration fra den yngre Blondels grund
læggende arkitekturværk »De la distribution des maisons de plaisance
etc.« (1737 - 38).
At Bernstorff valgte franske forbilleder fil sin sommerbolig, undrer
os ikke. Fra diplomatårene i Paris var han fortrolig med gallisk byg
gesæt. Ofte havde han gæstet baron Thiers sommerslot Tugny og
andre lystejendomme i Seinestadens omegn ; det var da kun naturligt,
at greven lod forskrive grundrids- og opstaltkopier af forskellige
»maisons de plaisance« til Jardins frie afbenyttelse. Imellem disse
var planerne over Montmorency og Champs. Begge steder havde
Bernstorff frekventeret. På Montmorency, som Watteaus velynder
Crozat havde ladet ombygge 1708, og hvor Rousseau senere skrev
flere af sine berømteste værker, færdedes den navnkundige politiker
hertugen af Choiseul, Bernstorffs »Ven fra hans behageligste Aar«.
Såvel Montmorency som Champs med sin »bossage« (kvaderbeklæd22 DSH 2
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Hjørne af
vestibulen
(fot. Th.
Andresen).

ning) af den apsis-formede havefacade og siderisalitterne, viser tyde
ligt forbindelsen. Endvidere er rumdispositionen den fransk-traditionelle, men anlægsplanen virker ikke så centraliseret som før.
Repræsentationslokalerne ligger i flugt (enfilade) mod haven og
samler sig om den ovale salon som kerne. Suiten indeholder for
uden les grands appartements (selskabsgemakker) et sovekabinet med
paradeseng. Systemet blev nøje respekteret, thi selv det livsglade
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Havesalen. Efter ældre fotografi (fot. Julie Laurberg & Co.).

rokokomenneske lød strenge love. Husets midtakse er samtidigt
havens. En afvigelse fra de to mønstertyper er spisesalens anbringelse
ud til gården ; men dette skyldtes praktiske hensyn. Det var bekvem
mest for husherren at have tjenerskabet på afstand. Også gæsteværel
serne lå mod gårdsiden. Planordningen er væsentlig den samme nu
som dengang. Ovalen går igennem hele hushøjden, fra den hvælvede
kælder til kuplen. Imidlertid er interiøret undergået dekorative æn
dringer. Vestibulen har bevaret sin enkle noblesse, og spisesalen med
de retkantede rammelister, loftsrosettens gyldne sløjfer og ranker og
J. E. Mandelbergs dørstykker, der symboliserer de jordiske goder,
giver et indtryk af, hvordan hele ensemblet oprindelig har været.
Appartementerne havde oftest brystpaneler, og væggene var betrukne
med malet lærred eller sirts. Spejle og surporte’r, hvoraf endnu et
fåtal eksisterer, hørte til det obligate udstyr. Den antikiserende,
22*

339

KØBENHAVNS AMT

diskrete dekorationssmag, som behersker bygningens ydre og indre,
er den af kunsthistorien betegnede Louis Seize-stil. Vaser, trofæer
og guirlandekransede medailloner anvendtes med forkærlighed i denne
periode. Jardin havde netop opført Marienlyst ved Helsingør (1759 62) i den moderne, ny-klassiske manér. Også »Bernstorff«, som slottet
slet og ret benævnedes, fik mange vaser på attika’en (brystningsmuren),
ganske vist kun af træ. De blev nedtaget i forrige århundrede, tillige
med den omkringløbende tagaltan, hvorfra man fordum kunne nyde
udsigten over de Bernstorffske jorder med residensstadens tårne i det
fjerne. Ved en senere ombygning indskødes et mezzaninstokværk
under kuplen, og en række skæmmende kvistvinduer blev indsat.
Gårdfacadens rusticerede midtrisalit kronedes i sin tid af Bernstorffs
friherrelige våben.
Jordarbejderne begyndte i august 1759, og pinsen følgende år nedlagde grevinde Charitas Emilie Bernstorff grundstenen, hvis latinske
indskrift oversat ender sålunde: »Jeg og mit Hus vi ville tjene Her
ren«. Kort efter gik man tilværks med opmuringen. Byggeriet skred
langsomt fremad; på den ene side skulle alting udføres solidt og
grundigt, og på den anden var bygherren i forlegenhed med likvide
midler. Han stillede store krav til materialernes kvalitet, men måtte
samtidigt økonomisere. For at spare på transporten foreslog hofpræst
J. A. Cramer at indrette et teglbrænderi på selve stedet, hvor der
fandtes velegnet lerjord. Om planen blev realiseret, vides ikke. I løbet
af 1762 kom huset omsider under tag, men endnu var gulve, lofter
og vægge ikke færdige. I maj 1765 kunne slottet endelig tages i be
siddelse for sommermånederne, og i høsten meldte Frederik V sit
første besøg. De smukke fritrapper, tilhugne i bornholmske sten, blev
opsat 1767. — Af haveanlægget, som det så ud i det 18. århundrede,
er kun levninger tilovers. Samtiden beundrede det som mønstret på
en stormands-park; med sin levende interesse for sjældne plante
sorter og forstvæsen importerede Bernstorff eksotiske vækster og
træer. Hollænderen(?) Christian Doerschell ledede plantningerne. I
Det kgl. Bibliotek findes en plan over parken, udarbejdet af Jardin
og den utrættelige legationsråd Wasserschlebe. Det fremgår heraf, at
anlægget nærmest slottet var en kegleformet, regulær parterrehave i
fransk stil, aksialt forbunden med bygningen. Fra ovalværelsets bal340
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Bernstorff Slot med parken og Gentofte kirke 1768. Dorstykke pä slottet.

kon har man den dag i dag denne solrette akse for sig, der åbner
udsynet mod København. I vest lå »Brødskoven« med Bernstorffs
første bolig »Fasangaarden«. Uden for det regelmæssigt bevoksede
areal fulgtes landskabsparkens frie principper. Den havekyndige pro
fessor Chr. Hirschfeld, der gæstede Bernstorff i 1780’erne, priser
anlægget for dets skønhed og frodighed. På dette tidspunkt synes
terrænet helt angliseret, undtagen de ærværdige lindealleer. De have
arkitektoniske reminiscenser er såre sparsomme. Et lidet, uanseligt
tehus samt en mindeume over den tidligt afdøde Emilie Schimmelmann (død 1780) på »Jomfrubakken« er alt, hvad der er tilbage fra
den sentimentale tid, og så er urnen endda kun en kopi efter den
forsvundne original. I sine erindringer fortæller Frederikke Brun:
»I den ensomme Lund var der opsat en Urne for Emilie, et beskedent
Venskabets Minde; den blev kranset om Foraaret, og Jorden om
kring den overstrøet med de skønneste Blomster ...«
»Bernstorff« var statsministerens fristed, »helliget fortjent Hvile
mellem Arbejdsstunder«, som der står skrevet på latin over gårdpor
talen. Så inderlig var hans kærlighed til denne plet, at han kaldte den
»sin Elskede, der aldrig maatte komme paa fremmede Hænder«.
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Medens opførelsen af slottet stod på, udvidede greven sit gods.
Trods store vanskeligheder lykkedes det ham at skaffe sig selv og
sine descendenter skøde på nogle jorder ved Jægersborg Dyrehave
og et stykke af hovmarken, hvis samlede afgrøde man anslog til godt
og vel 50 læs hø. Kongen betingede sig dog jagtretten herude. Den
betydeligste tilvækst skete imidlertid tre år senere, da området syd
for parken — efter endeløs parlamenteren med rentekammeret —
overgik i Bernstorffs besiddelse. Avlen på disse agre var 482 læs hø.
Juli 1764 overdrog suverænen ham det nye jordareal — i alt 42
bøndergårde — inclusive hoveriet af sognets tre landsbyer Gentofte,
Vangede og Ordrup. Godsejeren hæftede for hovbøndernes afgifter.
Ifølge kongeligt gavebrev skulle jorddrottens efterkommere have
hoveriet på samme betingelser. Med ét var »Sommerhuset« forvandlet
til et herresæde. Fra sit skønne stade kunne Bernstorff glæde sig over
naturens rigdom, markens grøde, betragte kvæget, der gumlede i det
grønne — og skue landet hinsides den nyplantede lindeallé mod nord:
Fortunen, Ordrup Overdrev, ja helt ud til Skovshoveds usle fisker
hytter og det blå sund nåede blikket.
Bernstorff var en human og kløgtig arbejdsgiver med vidtrækkende
ideer. Som en af foregangsmændene i bondesagen afskaffede han
hoveriet, ophævede fællesskabet (1765 - 67) og indførte arvefæste og
udskiftning af jorderne på sit gods. Bønderne blev »skienkede og
overleverede Eiendomsskiøder, enhver paa den ham ved Lodkastning
tilfaldne Jordlod .. . imod 15 Marks Betaling for hver Tønde Hart
korn aarlig«. I spidsen for landbruget stod forvalteren, senere kam
merråd Torkel Baden (1734 - 1805), der ledede virksomheden rationelt,
hvorved sædudbyttet steg betydeligt og boniteten bedredes. Gødnin
gen hentede man fra København. Merindtægten androg ca. 18.000
rdlr. om året. De taknemmelige selvejere rejste deres ædelmodige
befrier et »æreminde« efter hans død. Marmorobelisken var forfærdiget af billedhuggeren Johs. Wiedewelt og blev opstillet 1783 »paa
Gientofte Mark ved Siden af Fredensborg Veien«. Karlene pyntede
toppen af støtten med en blomsterkrans, som bønderpigerne havde
flettet, og folkene blæste i trompeter. Bagefter blev deltagerne be
værtede i de »opslagne tvende Tælter ... med en Collation af Caffe,
The, Chokolade, Viin, Conficturer, 01 og Brændevin«. Dansen gik
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Bernstorff-støtten på Gentofte bakke, rejst af bønder 1783, udført af 1. Wiedewelt. Maleri af Erik Pauelsen 1788 på Københavns Bymuseum.

til kl. 2 om natten, »da de skiltes ad og gik glade og fornøiede hver
til sit Hiem«. Monumentet, hvis sokkel prydes af agerbrugets og vel
standens sindbilleder, bærer danske og latinske indskrifter. Oprindelig
var mindestøtten omgivet af ranke, skærmende graner, som de ses på
Pauelsens maleri. Obelisken forsømtes af de følgende slægtled, men
er nu istandsat og flyttet et lille stykke tilbage på grund af Lyngby
vejens regulering.
Blandt de skønånder, der i den ældre Bernstorffs tid gæstede slottet,
er Klopstock, Messiadens digter, den kendteste. Han boede herude
i seks somre og skrev flere af sine berømteste oder i parken.
Glæden ved det yndige landsted i Gentofte blev af kort varighed.
Allerede den 15. september 1770 styrtede Struensee den store stats
mand, som forlod landet og døde 1 år efter på en af sine nordtyske
besiddelser. Hans mere end tyve år yngre enke Charitas Emilie, f. von
Buchwald (1733 - 1820), overlevede ham i henved et halvt århundrede.
Deres ægteskab havde været et fornuftparti, baseret på hustruens
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Greve Johan
Hartvig Ernst
Bernstorff
ft 1772).
Maleri af
L. Tocqué 1759
på Frederiks
borg.

formue og jordegods. Grevinden var hverken køn eller åndfuld, men
hun øvede stærk tiltrækningskraft på mænd. Samlivet mellem ægte
parterne var harmonisk, om end næppe lykkeligt. Datidens chronique
scandaleuse gør hende til den spanske ministers elskerinde, og rygtet
beretter, at gemalen engang overraskede hende i en øm situation med
den britiske gesandt sir Walter Titley. Sin enkestand tilbragte hun i
Hamborg, hvor hun indgik en varig forbindelse med boghandleren
Johann Bode. Efter hans død i Weimar levede grevinde Charitas i
Goethes stad og sluttede venskab med hoffet dernede. Digterkongen
fattede sympati for den livslystne dame, hvis landsmandinde Sophie
v. Schardt, f. Bernstorff, var gift med fru v. Steins broder. De tre
kvinder hviler i en fællesgrav på Weimar kirkegård.
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A. P. Bernstorff (1735 - 97) arvede det nordsjællandske sommerslot
efter sin barnløse farbroder. I de første travle ministerår opholdt han
sig kun for kortere tidsrum på landejendommen, men senere boede
han der hyppigere og i længere perioder med sin familie og husstand,
som talte ca. 50 personer. Da han mistede sin unge hustru Henriette,
f. Stolberg, lod han sig vie til søsteren Augusta, hvem Goethe kalder
den »med egne Øjne aldrig sete, men i Hjertet dybt bevidste Ven
inde«. Husfaderens fem sønner blev holdt i ave af læreren Eckhoff.
Brødrene Christian og Fritz Stolberg besøgte ofte det Bernstorffske
hjem, hvis omgangssprog var tysk. Til kredsen hørte Louise Reventlow, statsministerens søster, der i 1777 holdt bryllup på Bernstorff
med grev Christian Stolberg.
Sommeren 1791 besøgte den schweiziske filosof Caspar Lavater
slottet i 14 dage. Han sluttede, i pagt med tidens følemåde, et sjæle
venskab med husets frue og trøstede hende i sorgen over tabet af det
eneste barn. Bernstorff karakteriserer han som eksemplet på en kri
sten statsmand, men misbilliger hans ministerielle facon. August Hen
nings skildrer i 1802 en gesandtmiddag hos familien i Gentofte:
»Selskabet var noget koldt og stift, om man end lo højt ved Bordet
og uagtet ingen Vært kan være elskværdigere end Bernstorff. Ved
hans Bord og i hans Hus hersker den yderste Elegance. Vi fik meget
skønne modne Ferskner ...« — 1797 døde den store politiker og
bondeven. Hovedgården erhvervedes året efter ved køb af de to
ældste sønner, medens bøndergodset blev i den yngstes eje.
Et vendepunkt i slottets historie var året 1810. Da skiltes det fra
den slægt, der havde givet det navn. Broderparret Christian og Joakim
Bernstorff gjorde diplomatisk karriere og havde nok i deres nordtyske
godser. For sidste gang samledes familien i de kære, minderige stuer.
Enkegrevinden var omgivet af sine to stedsønner, svigerdøtre og
børnebørn — en skare glad og forventningsfuld ungdom. Den gamle
dame gik hen til vinduet og så længe ud over landskabet, der nu i
afskedens time »aabenbarede sig i al sin Skønhed«.
Aldrig vendte de fordums herrer tilbage. Kun én gang, under et
ophold i Danmark, sneg grev Christian og hans hustru sig en stille
sommeraften ind i barndomshjemmet. Ejeren, statsminister F. J. Kaas,
var borte, og ingen forstyrrede de ubudne gæster. Som »Gengangere
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fra bedre Tider, langsomt og med tungt Hjerte« vandrede de gen
nem gemakkerne og hen ad havens gange. Lig skygger fra en svunden
epoke svævede parret gennem lunden. Danmark behøvede ikke mere
hjælp udefra — det var vågnet til national selvstændighed. Men de
fremmede adelmænd havde tjent vort land med ære.
Det stolte, hvide hus med valmtagets blå tegldække gik i en år
række fra hånd til hånd. Assessor og justitsråd Ole Chr. Borch købte
ejendommen 1812 for 225.000 rdlr., en rimelig sum i betragtning af
den herskende inflation. Det var dog ikke hans agt at beholde hoved
bygningen, som han afhændede til førnævnte præsident i Danske
Kancelli Frederik Julius Kaas. I 1817 erhvervede den stenrige vest
indiske plantør MacEvoy Bernstorff Slot med park og haver. Godset
tilhørte stadig A. P. Bernstorffs yngste søn grev Magnus. Denne for
søgte uden held at sælge det til kongen; først hans arving junker
Egmont bortauktionerede jordarealerne 1839. Krigsassessor P. H. F.
Kalkos bud (ca. 50.000 rdlr.) var det højeste. Overdragelsen skete
med kongeligt samtykke, thi ifølge koncessionsbrevet af 1764 måtte
bøndergodset ikke skilles fra gården, hvilket man ignorerede i 1798.
Da MacEvoy døde 1838, befandt »Bernstorff« sig i en sørgelig
forfatning. Den skotske rigmand havde udstyret sit bypalæ med over
dådig luksus på sommerboligens bekostning. Ingen ville købe den,
førend assessor Kalko fik hammerslag på den for det latterlige beløb
af 26.000 rdlr. Således blev slottet — i bygherrens ånd — atter for
enet med jorderne. Kalko nærede imidlertid skumle planer om at rive
hovedhuset ned og gjorde allerede anstalter dertil, da et ramaskrig
rejste sig i pressen. Prins Christian (VIII) Frederik tog affære, garan
terede ejeren 6000 rdlr. til istandsættelse og sikrede sig forkøbsretten.
Kalko faldt til biddet, beæret af kongelig nåde, og steg — som løn for
sin imødekommenhed — et trin højere op ad rangstigen. Fra krigs
assessor avancerede han til kammerråd. I december 1842 solgte Kalko
hele herligheden, formedelst 100.000 rdlr., til den kunstbegejstrede og
historisk interesserede Christian VIII, hvem vi altså kan takke for
»Bernstorff«s redning. Murværket og de forsømte interiører blev
restaurerede af hofbygmester Jørgen Hansen Koch. Jonas Collin
skriver om hovedbygningen, at kongen vist vil »holde den i Hævd
con amore«.
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På ny var Gentofte, Vangede og Ordrup inddraget under kronen.
Det Bernstorffske jordegods blev efterhånden udstykket og solgt fra.
1820 købte grosserer Hagen 18 tdr. Id. af grev Magnus og lagde dem
til sine grunde i Gentofte. Hovmarksgården, der var på ca. 160 tdr.
Id., bortforpagtedes i A. P. Bernstorffs tid til generalkrigskommissær
John Brown (død 1803) og blev drevet af forpagtere indtil 1851, da
staten satte gården på auktion. Siden hen har den været i privateje,
og på dens jorder ligger nu et moderne villakvarter.
Efter kongehusets overtagelse af »Bernstorff« gik slottet ind i en
ny æra, på sin vis ikke mindre glorværdig end landboreformens pe
riode. Christian VIII tilbragte gerne en del af sommeren herude og
husede 1846 Oscar I af Sverige. Året forinden havde preusserkongen
Frederik Wilhelm IV aflagt en eftermiddagsvisit på landstedet og
drukket te til tonerne af »Heil dir im Siegerkranz«. »Hier ist unbegreiflich schdn«, skal han have sagt.
Under Frederik VII førte »Bernstorff« en stille eksistens som stats
ejendom og var en tid lang udlejet til den engelske gesandt sir Henry
Wynn ; men da prins Christian af Glyksborg var blevet tronfølger,
stilledes lystslottet til disposition for den vordende monark (1854).
I et halvt sekel blev det Christian IX’s yndlingsresidens i sommer
månederne. Landhusets overskuelige størrelse passede til den folke
kære drots beskedne fordringer. I de hyggelige gemakker samledes
kongefamiliens medlemmer, og var pladsen end kneben, når der kom
mange gæster, så indrettede man sig derefter. Også historiens lys har
strejfet »Bernstorff«. I hine dage, da en dansk prinsesse skulle føres
til alters af arvingen til Ruslands scepter, læser vi i den »gamle Kam
merherres Dagbog« under 10. september 1866: »Nu stunder det mod
Prinsessens Bortrejse. Og i Dag er Hans Kejserlige Højhed Storfyrst
Alexis arriveret hertil. Kongen og Dronningen i Følge med Prinsesse
Dagmar var tagne ham i Møde til København, hvor de modtog Stor
fyrsten paa Amalienborg. Derfra kørtes der til Bernstorff.«
I sit testamente ytrede Christian IX ønsket om, at Bernstorff Slot
måtte overlades kongeparrets yngste søn prins Valdemar til livsvarig
bolig. Rigsdagen indvilgede heri og det blev bestemt, at den regerende
konge skulle stille ejendommen til rådighed for prinsen, som var født
her og igennem en menneskealder tilbragte somrene i de idylliske
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omgivelser, ikke langt fra sin ejendom »Vældegaard«. Da prins
Valdemar afgik ved døden i 1939, stod slottet en overgang ubenyttet,
til Civilforsvarets befalingsmandsskole rykkede ind i lokaliteterne.
Siden 1960 har en komité af formående mænd arbejdet for at skaffe
civilforsvaret en anden bygning, så slottet kan frigøres som nationalt
mindesmærke.
I 1913 blev en granitobelisk, tegnet af A. Clemmensen og A. J.
Bundgaard, opstillet på Femvejen som minde om Bernstorffs beboere
i sidste halvdel af forrige århundrede.
JØRGEN B. HARTMANN
EJERE

BYGNINGER

Christian V
1734 J. L. Holstein
1752 J. H. E. Bernstorff

1681 Fasangaard
Ombygning ved L. de Thura

1812 O. Chr. Borch
F. J. Kaas
1817 Ch. MacEvoy
1839 P. H. F. Kalko
1842 Christian VIII
1849 Staten

1939 Civilforsvarets
befalingsmandsskole

1760-67 Nuværende hovedbygning
opført ved N. H. Jardin
1783 Mindestøtte ved J. Wiedewelt

Restaurering ved J. Hansen
Koch

1913 Obelisk ved Femvejen udført
af A. Clemmensen og A. J.
Bundgaard

Frederiksdal Slot, havefacadens midterparti (fot. Holt & Madsen).

Frederiksdal Slot
Lyngby-Tårbæk kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Hvor kanalen ved Frederiksdal løber ud i Furesøen, ses endnu spar
somme murrester af den gamle kongeborg, senere Roskilde Bispernes
faste borg Hjortholm, hvis høvedsmænd er kendt i tiden fra o. 1470
indtil Grevens Fejde, da den daværende befalingsmand, Peder
Godske, tappert forsvarede det belejrede slot, som ved denne lejlig
hed blev delvis demoleret. Hjortholms Mølle blev 1588 af Frederik II
givet i len til en af hans staldtjenere, senere (1608) til slotsfogeden
på København. 1649 fik den bekendte rentemester Henrik Müller
brev på møllen. Frederik III og dronning Sophie Amalie fandt behag
i stedets naturskønne beliggenhed og opførte her to lystgårde, Frede
riksdal og Dronninggaard. 1668 skriver Christoffer Gabel, at kong
Frederik III netop nu befinder sig i et lille lysthus, som han har
tilforhandlet sig af Müller og ladet kalde Friedrichsthal, og er til
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sinds at ville indrette »synderlig lystelige Ting og Springvand her«.
Den lange hovedbygning, opført af bindingsværk, lå syd for Mølleåen. I dens østlige del fandtes de gemakker, der var forbeholdt de
kongelige herskaber under deres forbigående besøg. Ved Frederik
IH’s død i 1670 overgik Frederiksdal til hans efterfølger på tronen,
som afstod det til sin dronning Charlotte Amalie, der her anlagde
forskellige industrielle virksomheder. Da hun døde i 1714, gik det
tilbage til kronen. To år senere tilfaldt det hendes datter prinsesse
Sophie Hedevig, der sammen med sin 1729 afdøde broder prins
Carl og deres ven overkammerherre Carl Adolph von Piessen nu og
da opholdt sig der om sommeren til afveksling fra deres faste op
holdssted Vemmetofte. Efter prinsessens død i 1735 forpagtede Pies
sen Frederiksdal, der da havde et tilliggende på henved 600 tdr. Id.
Bygningerne var i høj grad forsømte og brøstfældige, da kong
Christian VI ved resolution af 28. marts 1739 overlod gehejmeråd
Johan Sigismund Schulin Frederiksdals lystgård til fri beboelse og
brug. Ved koncessioner, udstedte 1743 -44, blev hovedgården med
tilhørende bygninger, haver, mølle, værtshus og fiskeri, derimod ikke
bøndergodset og tienderne, overdraget ham og hans frue, fra 1.
januar sidstnævnte år at regne, på begges livstid, bl. a. på betingelse
af, at deres arvinger skulle have godtgørelse for alle de på de gamle
bygninger indtil afleveringen af disse anvendte udgifter, alle bekost
ninger ved den ny bygning og havernes indrettelse og vedligeholdelse.
Da forbedringerne indtil da havde kostet ham 16.000 rdlr., ansøgte
Schulin om, at stedet, også i kongens interesse, måtte overlades ham
til ejendom. Finanskollegiet, hvem sagen blev givet til behand
ling, udtalte i marts 1747, at ganske vist ville renten af den kapital,
der af kongen i henhold til de nævnte koncessioner skulle betales for
Frederiksdal, ikke nær kunne dækkes ved indkomsterne deraf, dog
var man betænkelig ved at overlade Schulin det til eje, da stedet
havde temmelig god skov og fiskeri, lå nær ved hovedstaden og tid
ligere havde været ejet af kongelige herskaber. Ved kgl. resolution af
17. april 1747 fik Schulin tilskødet Frederiksdal, dog forbeholdt
kongen sig i tilfælde af Schulins og frues død indløsningsretten for
en vis sum og jagtretten tillige.
I 1740 iværksatte Schulin et stort rydnings- og planeringsarbejde
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Dagligstue (fot. Holt & Madsen).

med haveanlæg for øje og påbegyndte efter nedrivningen af de for
faldne bygninger opførelsen af et lystslot, under ledelse af hofbyg
mester N. Eigtved. Stenhuggerarbejdet forestodes af hofstenhugger
J. Fortling. I 1745 må bygningen være blevet færdig, prydet med en
sandstensbalustrade ud mod haven med figurer, forestillende de 4
årstider. Det følgende år var også den indre udsmykning tilende
bragt. I vestibulen og den store havesal (»Rosen«) var loft og vægge
rigt udstyret med stukarbejder. Fra Frankrig indforskreves spejlglas,
fra Berlin tapeter og fra England metalarbejder. Det ses af breve og
regnskaber fra 1741, at Schulin fra det kongelige manufaktur i
Beauvais indforskrev 4 stykker tapeter, forestillende scener af La
fontaines fabler, og hvortil den berømte dyremaler Oudry ifølge
den på 2183 livres lydende regning havde leveret de originale kar
toner. Muligt har disse tapeter dog oprindelig været bestemt til
Schulins vinterbolig.
Lensgreve J. S. Schulin tilhørte en gammel anset, i Franken hjem
mehørende præstesiægt og fødtes 1694 i Prichsenstadt ved Ansbach.
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Efter at have fuldendt sin akademiske uddannelse ved universiteterne
i Jena, Helmstedt og Leyden blev han lærer for de unge markgrever,
Frederik Ernst og Frederik Christian af Brandenburg-CulmbachBairéuth, den senere dronning Sophie Magdalenes brødre, hvilke han
ledsagede på rejser. Ved at følge den ældste til Danmark kom han
i nærmere forbindelse med kronprinsparret, hvis yndest og tillid han
vandt. Umiddelbart efter Christian VI’s tronbestigelse blev han ud
nævnt til etatsråd og meddirektør i generalpostamtet samt ophøjedes
1731 i adelsstanden. Året efter indgik han ægteskab med Catharine
Marie v. Møsting, datter af hofmester hos prinsesse Charlotte, Alex
ander Frederik v. Møsting, hvis hustru var af slægten Knuth og tid
ligere havde været gift med Knud Juel til Taasinge. 1735 blev han
beskikket til oversekretær i Tyske Kancelli og fik som sådan for
uden en betydelig indflydelse på styrelsen af Hertugdømmerne le
delsen af de udenrigske anliggender. 1738 blev han gehejjneråd i
konseillet. Samtidig var Schulin en slags husminister for den konge
lige familie som rådgiver i intimere sager, navnlig i forholdet til
markgreverne af Culmbach, der voldte kongeparret mange bryderier.
I sine endnu bevarede egenhændige breve giver Christian VI hyppigt
udtryk for sin taknemmelighed mod Schulin, hvis kloge råd han
særlig i den udenrigske politik søgte og fulgte. Slutstenen på Schulihs
kloge statshtyrelse var mageskiftetraktaten af 1750 med Adolf Frede
rik af Sverige, hvorved de svenske Gottorpere gav afkald på den
tidligefe Gottorpske del af Slesvig og erklærede sig villige til at mage
skifte den hertugelige del af Holsten med Oldenborg og Delmenhorst,
ligesom han tidligere (1746) ved afslutningen af en traktat med
kejserinde Elisabeth havde sikret Danmark mod andre krav fra de
russiske Gottorpere end de, hendes søstersøn Carl Peter Ulrik kunne
gøre gældende. — Som anerkendelse af det heldige udfald af hans
kloge politik udnævntes Schulin i marts 1750 til lensgreve, men
allerede 13. april s. å. blev han bortrevet af en akut sygdom. Samtiden
er enig om at anerkende Schulins fremragende dygtighed i styrelsen
af landets indre og ydre politik, hans smidighed som forhandler og
kloge forudseenhed. Almindelig anerkendt var også hans kærlighed
til Danmark, hans uegennyttighed og sjældne personlige elskværdig
hed og velvilje mod alle, der søgte ham.
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Schulin efterlod sig enke med to børn, en datter, som døde ret
tidligt, og en søn, greve Frederik Ludvig Schulin (f. 1747). Grevinden
var ivrigt beflittet på at bevare Frederiksdal for sin efterslægt. I
årene 1752- 53 lod hun af arkitekten J. G. Rosenberg efter fransk
forbillede opføre slottets nuværende høje mansardetage. Kort før
sin død oprettede hun et pengefideikommis, der skulle anvendes til
køb af jordegods til et stamhus for sønnen og dennes arvinger.
Sønnen blev opdraget under ledelse af den bekendte naturforsker
O. F. Müller, som under sit årelange ophold her beskrev stedets
flora i et særligt skrift. Med ham fulgte Schulin til Leipzig, hvor
han studerede under Tysklands store lærer C. F. Gellert. Ved mode
rens død 1770 tiltrådte han besiddelsen af Frederiksdal og udnævntes
til kammerherre, men indtrådte ikke i statstjenesten. 1771 ægtede
han Sophie Hedevig von Warnstedt (f. 1753), den yngste af fire
søskende, blandt hvilke den ene broder var den bekendte, af vor
nationale scene højtfortjente teaterchef H. W. v. Warnstedt. O. F.
Müller, der allerede havde styret den første grevinde Schulins penge23 DSH 2
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sager, er bleven skarpt dadiet for sin uforsvarlige forvaltning af
familiens finanser, som bragte den i en vanskelig situation. Hertil
kom, at minister J. S. Schulins gård på Østergade, der var udlejet til
den ilde berygtede traktør Gabel, blev plyndret og hærget af pøbelen
17. januar 1772, hvorved grevens her opbevarede kostbare møbler
og kunstsager delvis ødelagdes, og det ældste familiearkiv splittedes
og tilintetgjordes. Grev F. L. Schulin, der havde arvet faderens elsk
værdige karakter, men ikke hans fremragende evner, døde ung 1781
og efterlod enken med sin lille søn Sigismund Ludvig (f. 1777).
Støttet af gode og virksomme venner som etatsråd C. W. Wever
og Carsten Anker styrede grevinde Sophie Schulin med kløgt Frederiksdal, i senere år bistået af sin ældre, ugifte søster Louise, hvem
hun i den bekendte indskrift på den såkaldte Louisekilde ved Spurve
skjul har tolket sin tak for trofast og opofrende støtte i sin enkestand.
Med en næsten overdreven moderlig omsorg vågede grevinden over
sit eneste barns opdragelse og uddannelse. Grev Sigismund Schulin
studerede i Kiel og København i næsten ti år, først filosofi, siden
retsvidenskab, inden han 1805 bestod juridisk eksamen, hvorpå han
efter moderens død i 1808 overtog Frederiksdal. Under englændernes
indfald i Sjælland indfandt han sig sammen med etatsråd de Coninck
og sognepræsten i Lyngby B. F. Rønne i den fjendtlige generals
hovedkvarter »for at afværge Krigens Onder for Omegnen«, hvilket
med urette mistydedes og voldte ham en proces, der bl. a. omtales
af A. S. Ørsted i hans livserindringer. Grev S. Schulin var en meget
belæst mand, særlig i »den kristelige filosofi« og statsøkonomi, som
han dyrkede med stor iver i de år, han helt og holdent boede på sit
kære Frederiksdal indtil 1824, da han udnævntes til amtmand i
Præstø, hvilken stilling han beklædte til 1831, da han trak sig tilbage
fra embedet på grund af svagelighed. I 1837 oprettede greven Frederiksdals hovedgård til et familiefideikommis.
Yndet af kongefamilien og særlig skattet af prins Christian, den
senere kong Christian VIII, førte han på Frederiksdal et meget
gæstfrit hus. Ved hans død 1836 kom den ældste søn af hans ægte
skab med Louise Elisabeth Brown (datter af grosserer William Brown
af en fra Skotland hertil indvandret slægt), Johan Sigismund Schulin
(f. 1808) i besiddelse af fideikommisset. Han blev student fra Sorø
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Kamin i havesalen (fot. Bredo L. Grandjean).

og 1833 juridisk kandidat, var 1841 - 43 kommitteret i rentekammeret,
indtil han sidstnævnte år udnævntes til amtmand over Ringkøbing
amt, og var derefter fra 1860 til umiddelbart før sin død i november
1880 amtmand over Frederiksborg amt. 1843 var han bleven kam
merherre og fik 1877 storkorset. Stærkt interesseret i det gryende
politiske liv valgtes han 1840 til stænderdeputeret for Sjællands stifts
sædegårdsejere og var 1853 - 55 medlem af rigsdagens landsting. I sit
1839 indgåede ægteskab med Charlotte Zeuthen (f. 1815, d. 1892),
datter af højesteretsassessor Vilhelm Peter Zeuthen havde han tre
sønner, af hvilke den ældste, hofjægermester greve Sigismund Ludvig
Schulin (f. 1846), fulgte ham i besiddelsen. I forening med sin 1903
afdøde evnerige og virksomme hustru grevinde Adølgunde, f. Munter,
omskabte greven slottets indre og nærmeste omgivelser og bragte
pietetsfuldt mangt og meget af slægtens værdifulde arvestykker til
ny fortjent ære og værdighed. — Ved sin farbroders død i 1929 til
trådte lensgreve Sigismund Schulin besiddelsen af fideikommisset Fre23*
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deriksdal, der nu i 200 år har været nedarvet i hans slægt. Som tid
ligere forpagter af godset, som akademiker og forstkandidat sad
lensgreven inde med forudsætninger for løsningen af de vanskelige
opgaver, der ventede ham ved lenslovens ikrafttræden: Afløsningen
af majoratsbåndet, overgangen fra fideikommis til fri eje og istand
sættelsen af hovedbygningen for egne midler. Ved ihærdigt arbejde
og økonomiske ofre har den nuværende besidder med held kæmpet
for bevarelsen af Frederiksdals landskabelige idyl og afværget en
hensynsløs udstykning. Efter at Bagsværd Sø i 1960 var solgt til
Gladsakse kommune, består ejendommen nu af 30 td. Id. park, 130
td. Id. ager, 400 td. Id. skov og ca. 100 td. Id. sø. Med pietet våges
der fremdeles over familieminderne. Der findes på slottet to vægfaste,
dekorative mytologiske billeder af J. F. Detroi, et Savonnerie gulv
tæppe, sendt 1682 fra la grande galerie de Louvre som gave til en
af kongen af Danmarks ministre og nedarvet i slægten, et portræt
af lensgreve Johan Sig. Schulin af Pilo og flere familiebilleder af
J. Juel, og malerier, tillagte Gerard Dou og van der Ast. Endvidere et
sølvgarniture i 24 dele, kinesiske skabe og porcelæn, en pokalsam
ling samt et værdifuldt bibliotek på 3000 bind.
Med sin høje mansard, sine store, rummelige kældre og ved sin
beliggenhed på den højeste terrasse er slottet, uagtet det kun er i ét
stokværk, en anselig og statelig bygning. Fra husets vinduer haves
en meget smuk udsigt til det yndige skovparti hinsides åen. De ual
mindelig stilfulde og hyggelige interiører, særlig den lyse, prægtige
havesal, svarer til det fornemme ydre, hvormed Frederiksdal Slot
forlængst har vundet ry som et af Danmarks skønneste lystslotte.
LOUIS BOBÉ

EJERE
1536 Københavns len
1668 Frederik III

1747 J. S. Schulin

BYGNINGER

Hjortholm Møllegaard
Ladegården flyttet,
»Våningshus«, 95 alen langt
af bindingsværk

1744-45 Nuværende slot opført ved
Nicolai Eigtved
1752-53 Mansardetage tilføjet ved
J. G. Rosenberg

Sophienholm, set fra søen.

Sophienholm
Lyngby ~Tårbæk kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Så sent som i midten af det 18. århundrede var Bagsværdsøens bred
der uberørte af påvirkning fra hovedstaden i modsætning til det
tilgrænsende Kongens Lyngby, hvor fornemme og velhavende køben
havnere allerede længe før havde opført talrige lyststeder. Øjet mødte
langs søen kun grønklædte skrænter, uvejsomme skovsumpe og
moser; på næsset af den nordlige bred lå et par enlige bøndergårde.
Landskabeligt blev egnen opdaget af kirurgen Theodor Holm på en
af hans botaniske udflugter, og han er den, der først ryddede, plan
tede og byggede herude.
I Theodor Holm de Holmskiolds livshistorie mødes romantik og
virkelighed. Født 1731 som søn af en fattig kirurg uddannede han sig
under faderen, blev læge ved Sorø Akademi under dets daværende
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overhofmester, admiral greve F. Danneskiold-Samsøe, hvem han
fulgte i dennes frivillige eksil til Århus og under hans sidste sygdom
plejede med største omsorg. Der bestod en gensidig stærk tilbøjelig
hed mellem Holm og grevens datter og eneste barn, en af hoffets
fornemste og stateligste damer; men standsforskellen krævede resig
nation fra begge sider. Danneskiold nærede faderlige følelser over
for Holm og anbefalede ham på sit dødsleje indtrængende til Fre
derik V’s yndling A. G. Moltke, der sørgede for hans forfremmelse.
I 1767 blev Holm generalpostdirektør og købte samme år af grev
inde Schulin en grund ved stranden over for Nybro. Her opførte han
i 1776 en lille lystgård med kun 6 værelser og stald, som han gav
navnet Sophienholm efter sin hustru Sophie Magdalene Schrødersee,
hvem han i 1770 havde ægtet. Yndet af enkedronning Juliane Marie,
tjente han hende fra 1772 som kabinetssekretær og senest som hof
chef. Han tildeltes det hvide bånd, og ophøjedes i adelsstanden med
navnet Holmskiold og fik titel af gehejmeråd. I Bagsværd og Glad
sakse opførte han flere gårde, Lynggaarden, Savværksgaarden, Ud
sigten og det prægtige Aidershvile, som blev hans faste bolig. Han
omskabte moserne til enge, udyrket jord til sædejord, forbedrede
skovene ved plantninger og hegn og anlagde frugthaver, hvorved
Bagsværd bønder blev virksomme og velhavende. Ved sine store og
kostbare byggeforetagender og anlæg opbrugte han sin hustrus for
mue på 150.000 rdlr., forgreb sig på betroede midler og døde i 1793.
I 1790 skødede Holmskiold Sophienholm til agent Constantin Brun
for en sum af 6000 rdlr. I det første årti bevarede gården sin op
rindelige karakter, men derefter blev den fuldstændig ombygget i
italiensk villastil af den emigrerede franske arkitekt Joseph Ramée,
»en nyfrankisk Gartner og Byggerevolutionær«. Uden hensyn til klima
og lokalitet »elegantiserede« han alt, omhuggede de gamle elle, lærke
træer og tårepile. Han byggede en anden og tredje etage på villaen,
opførte to sidefløje og en stald til en halv snes heste, samt plantede
vn lindeallé fra huset ned til en høj i haven, hvor der opsattes et
lysthus af bjælker.
Det mellem Constantin Brun og den næsten tyve år yngre præste
datter fra St. Petri tyske Kirke, Frederikke Munter, i 1783 indgåede
ægteskab var for hendes vedkommende et af forældrene tilskyndet
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fornuftsparti, men fra hans side en hjertesag. Som ubemidlet lægesøn
fra Rostock havde Brun oparbejdet en indbringende købmandsfor
retning i St. Petersborg, da han kort før sit bryllup tiltrådte den be
tydelige stilling som administrator for det vestindiske Kompagni og
derfor bosatte sig i København. Ulastelig af ydre, korrekt, klog på
mennesker og penge øgede han år for år sin velstand til rigdom.
Hans afmålthed kunne glimtvis frigøres af hans djærve nord
tyske humor.
I foråret 1791 mødtes Frederikke Brun i Genéve med den mand,
der har sat de dybeste spor i hendes liv — Carl Victor von Bonstetten, jævnårig med Brun, gift og fader til flere børn, skønånd, livs
kunstner og kvindebedårer, der ganske bjergtog hendes sind og sans.
I sommeren 1792 flyttede den Brun’ske familie ud til Sophienholm,
og om høsten fødte hun sin berømte datter Ida. I 1795 gjorde fru
Brun en rejse til syden med ophold i Rom, hastende mod sine længs359
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lers mål, gensynet med Bonstetten. Under et længere samvær følte
begge sig »forenet for evigt«. Brun var klar over forholdet, men ville
ikke slippe hustruen, sine børns moder, og hentede hende selv hjem.
Så stor var hans langmodighed og overbærenhed, at han tilbød den
af krigsurolighederne i Schweiz hjemløse Bonstetten et asyl hos sig.
Så sært det lyder, fulgte Bonstetten opfordringen og boede fra 1798
i Bruns hus og havde sit eget værelse på Sophienholm. Han søgte
om og fik dansk indfødsret og påtænkte endog at nedsætte sig i
Danmark. Sønnen indtrådte i Livkorpset, og først efter slaget på
Reden bestemte Bonstetten sig til at vende hjem. I de to år, fru
Frederikke opholdt sig hjemme, var hun et bytte for udve og længsel
efter vennen i det fjerne. Som sagerne stod, anså Brun det for bedst,
at hun atter gik på rejse. Under påskud af, at hendes helbred ikke
tålte Nordens barske klima, opholdt hun sig sammen med sine to
døtre i Schweiz og Italien, længst i Rom, hendes yndlingsstad, og
for det meste i samvær med Bonstetten. Allevegne stiftede hun be
kendtskab og venskab med datidens litterære berømtheder, for blot
at nævne Wilhelm og Caroline v. Humboldt, fru de Staél og A. W.
Schlegel, og fornyede venskabet med Thorvaldsen og Zoéga fra tid
ligere ophold i Rom.
Omsider brast Constantin Bruns hårdtprøvede tålmodighed, og i 1810
stillede han hende valget mellem ufortøvet at vende hjem eller at
lade sig skille. Hun bestemte sig da til at tage afsked fra sit elskede
Italien og sige sin hjertensven et sidste farvel. Ved sin tilbagekomst
fandt hun alt sørgeligt forandret. Hovedstaden i ruiner; handel,
skibsfart og industri lagt øde. Constantin Brun, der var begyndt som
læredreng og endte som gehejmeråd og ridder af det hvide bånd,
var en af de få, der endnu kunne føre en stor husstand og udfolde
en rundhåndet gæstfrihed. Litterært og kunstnerisk uinteresseret følte
han sig smigret ved at se kongehusets medlemmer, statsministrene,
høje dignitarer og fremmede diplomater i sine saloner.
Frederikke Brun var først og fremmest verdensborgerinde. Med sin
talentfulde, marmorskønne datter Ida, Sophienholms genius i digt
ningen, skabte hun et samlingssted gennem et kvart århundrede for
nationens bedste mænd og kvinder, blandt hvilke Baggesen og
Oehlenschlåger, I. L. Heiberg, Weyse og Kamma Rahbek.
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Sophienholm, set fra landsiden o. 1830. Stik af J. Holm efter tegning af
H. G. F. Holm.

Sidst i statsbankerottens år kom grev Louis Philippe de Bombelles
som kejseren af Østrigs sendebud til København, blev snart husvant
på Sophienholm og forelskede sig i Ida. Han var hverken ung,
smuk eller rig, men han kunne bringe hende en grevekrone og skaffe
hende indpas ved Europas fyrstehoffer. Ida Brun indvilligede i en
forbindelse med ham, hvori forældrene samtykkede udfra den be
tragtning, som også Bonstetten fremsatte, »at Hoflivet nu engang var
hendes Sag, og at der tilkom hende en stor Skueplads«. Den 6.
februar 1816 fandt vielsen sted, som foretoges af J. P. Mynster.
I sorg og savn så kredsen omkring hende, mest dog moderen,
Sophienholms fagre sangfugl drage mod syd. Ved sin ømme og
ridderlige ægtefælles side var grevinde Bombelles længe genstand for
hyldest og beundring. Hun sang for kejseren og for konger, for
Metternich som for Goethe, der satte hendes kunst over madame
Catalanis, datidens berømteste sangerinde.
Heibergs håbløse forelskelse i Ida Brun giver sig oftere udtryk i
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hans digtning helt ned gennem årene. Hendes navn vil vedblive at
funkle som morgenstjernen i hans digterliv i de gribende, sent henklingende strofer, han skrev ved hendes død i 1856.
Frederikke Brun var trods sin svækkede hørelse indtil sin død i
1835 uforanderlig den gæstmilde værtinde på Sophienholm. Året
efter fulgtes hun i døden af sin mand. Sophienholm havde i hendes
tid et i alle måder sydlandsk præg. Villaens ydre med de hvide mure,
de grønne skodder for vinduerne, havens anlæg og vækster, mulæs
lerne, der græssede foran huset, mindede om Italien. Dette indtryk
forstærkedes, når man trådte over tærskelen. Væggene var prydet
med malerier, der mest forestillede italienske motiver. Italiensk sang
og musik var fremtrædende i det daglige liv. Italiensk var talesproget
mellem fru Brun og hendes plejedatter Mimma Zoéga, arkæologens
datter, som gjaldt for at være et barn af Thorvaldsen.
Siden er stedet bleven fredet i dets oprindelige skikkelse fra Frede
rikke Bruns tid, både som bygnings- og stemningsminde, huset,
parkanlægget og de nærmeste landskabelige omgivelser. Villaens to
øvre etager og sidefløje stammer fra ombygningen i 1802. Bevaret
er den skønne lindeallé, den efter det engang så berømte kursteds
promenadegang opkaldte Pyrmonter Allé, der i 1817 blev studset i
toppen og alle grene flettede sammen over et lægteværk for at danne
en pergola i lighed med vinhaverne i Italien. Uforandret er også det
såkaldte norske hus for enden af alleen, som det, sammentømret af
fyrreplanker, tilhuggede og nummererede, færdigt lige til taget, blev
ført herned til skibs fra Norge.
Sophienholm købtes 1882 af litograf og bladudgiver Carl Julius
Aller, stifter af »Illustreret Familie-Journal« (død 1926). Ejendom
men solgtes i 1963 til Lyngby-Tårbæk kommune, der vil anvende den
til kulturelle formål.
LOUIS BOBÉ
EJERE

BYGNINGER

1767 Th. Holm (de Holmskiold)
1790 Constantin Brun

1776 Lystgård med 6 værelser opført
1802 Ombygget i ital. stil ved
Joseph-Jacque Ramée

1882 C. J. Aller
1926 C. Aller’s Etablissement
1963 Lyngby-Tårbæk kommune

1963 Istandsættelse ved Peter Koch

Marie nborg, set fra Nybro (fot. Striiwing).

Marienborg
Lyngby-Tårbæk kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
I en sjællandsbeskrivelse fra 1745 i historikeren Abraham Kall’s
efterladte manuskriptsamling finder man under omtalen af Frederiksdal følgende oplysning: »Udi enden af Frederichsdals Skou paa en
Banke ikke vit fra dend saa kaldede nye Broe, er ogsaa nyelig en
meget smuk bygning til at være et Lyst Sted opsat af H. Capitain
Fischer.« Det er den tidligste efterretning om det smukke og vel
kendte landsted ved kanalen mellem Lyngby Sø og Furesø. Bygherren
kaptajn, senere admiral Olfert Fischer (1700-61), fader til søhelten
af samme navn, havde i begyndelsen af 1740’erne lejet et par værel
ser for sommeren i et skovfogedhus ved Nybro og var blevet så
begejstret for stedet, at han søgte om og fik fæstebrev (11. marts
1745) på en grund af Frederiksdal Slots tilliggende og her byggede
sig en sommerbolig. Af ydre var det et jævnt dansk hus, en etage
højt og med frontonbærende, gennemgående trefags kvist samt halv363
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valmede gavle i nord og syd ; gårdfacadens midtakse var ikke betonet,
i stedet for den traditionelle indgangsdør i midtfaget fandtes to ind
gange til højre og venstre for en gennemgående trefags sal i husets
midte, en anordning vi kender fra f. eks. Lerchenborgs hovedfløj.
I en forstue inden for syddøren var anlagt en trappe til kvisten og
foruden salen fandtes i nedre stokværk seks værelser. Den ældste
brandtaxation — fra 1787 — nævner at lofterne var prydet med
stukdekorationer, men disse behøver ikke at have været oprindelige.
Gårdspladsen lukkedes i nord og syd af to lave sidefløje af mur og
bindingsværk, men ikke sammenbyggede med hovedfløjen. Arkitek
tens navn kendes ikke.
I 1750 solgte Fischer ejendommen til Peter de Windt (død 1753),
hvis enke, f. Fabritius (Tengnagel), ægtede ritmester Jacob Fr. Schaffalitzky de Muckadell (1722-76), der atter skødede til agent Gysbert
Behagen (1725 - 83) i 1764. Hans enke solgte 1793 stedet til kammer
herre Werner Hans Rudolf Rosenkrantz von Giedde (1756- 1816),
der kun beholdt det i to år.
Den næste ejer var kammerherre Johan Frederik Lindencrone
(1746- 1817), der gav ejendommen dens nuværende navn.
Kammerherren, der i 1793 havde solgt Gjorslev, boede i det præg
tige palæ på hjørnet af Bredgade og Skt. Annæ Plads, som hans fader
lod bygge i 1751, men var kommet i bekneb for en sommerbolig til
sig og sin familie, hustruen Bolette Marie Harboe, en datter af
biskoppen, og tre døtre. I forsommeren 1795 lejede han sig ind hos
portrætmaleren Viertel i Frederiksdal og skrev herom til vennen
Johan Biilow på Sanderumgaard bl. a.: »Værelserne ere smaae og
ikke mange, men Egnen, som min Ven veed, romantisk og skiøn«.
Opholdet blev imidlertid en blandet fornøjelse, da huset viste sig at
være af den slags, som mange landliggere i vore dage døjer med.
I en af mange klageskrivelser til Viertel hedder det således: »Paa
nye maa jeg alvorlig erindre Dem om at lade alle Tagene over de
Værelser som De har leiet mig, sette i Stand, da Vandet saavel i
vore som i Domestiquernes saaledes løber ned, at det ikke alleene
forderver Meublerne og det deri værende Tøy, men det som er allerværst at Sundheden lider derunder ...«. Imidlertid erfarede Linden
crone, at kammerherre Giedde tænkte på at sælge sit landsted og
364

MARIENBORG

efter nogen tøven på grund af prisen slog han til, antagelig hårdt
presset af sin familie; »Den fortryllende Beliggenhed af Deres
smukke Lyst-Sted bevæger mig til endnu at legge noget til de 7000
Rdlr. jeg allerede har haft den Fornøyelse at offerere« skriver han
den 6. september. Giedde, der oprindelig havde forlangt 10.000, gav
et afslag i prisen og den følgende dag skrev Lindencrone glædestrå
lende til sin svigerinde: »Den Nyehed som min gode lille Kone i sit
Brev af Gaars Dato troede at kunne melde Dig, dyrebare Svigerinde,
kan jeg nu berette som en afgiort Sag. I dette Øieblik har ieg kiøbt
min Ven Kammerherre Gieddes smukke Lyst-Sted for 8000 Rdlr.
Alle gratulerer mig og siger at ieg ikke har forkiøbt mig derpaa«.
I et brev til Biilow giver han følgende detaillerede og begejstrede
beskrivelse af sin nyerhvervede ejendom: »Endelig har ieg da kiøbt
mig et Lyst Sted som jeg selv tør sige er det skiønneste paa Friderichsdal ... Den afdøde Admiral Fischer har bygget Gaarden.
I underste Etage i Corps de Logis er et stort Have-Værelse, et Cabinet, et lidet nydeligt saa kaldet Boudoir, et Spiseværelse til 20 a 22
Personer og end 2de smukke Værelser. Alle ere skiønt optrukne med
Papiir og couleurte Voxdug. I anden Etage af Hovedbygningen er et
rummeligt Sovekammer, et skikkeligt stort Værelse, endnu et temme
ligt stort ditto og atter et Værelse, hvorved 2de smaa Kamre . .. Paa
Loftet er sluttelig 2de Kamre. Fra alle disse Værelser og Kamre er
den allerfortreffeligste Udsigt ud over Landet. Man ser Skov, Dale,
Vand, Mose, Lyst Gaarde, Stæder, Landsbyer med og uden Kirker,
Kiøbenhavns Taarne, enfin Øiet kan aldrig blive kied af at betragte
disse fortryllende Situationer. Under Hovedbygningen ere 3de skiønne
tørre Kieldere. Der er og en ny fortreffelig Is-Kielder med Gulv af
Bræder
I Haven ere 4 store velgiorte Statuer af støbt blye af
meere end menneskelig højde og 4 Buster af Rommerske Keysere af
Steen pryde meget. Der er og 2de Tyrkiske Telte af Træ, 2de skiønne
høie Buegange og et grønt Lysthus. Fra den store Have gaar man
ind ad en Stakitdør med Laas for i en ganske liden Have en quarré,
hvor der er et nydeligt Blomsterparterre, fire store blaae Blomster
potter i Hiørnerne og spalierede Phersken og Abricos Træer paa
Murene. Derfra gaar man ind ad en dobbelt Glasdør (paa sydgavlen)
til det ene af de forhen meldte Værelser, og der bliver min Bolig,
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Marienborg med Nybro i forgrunden. Tegning af C. F. Christensen J828.

hvor ieg spaaer mig mange mange behagelige Timer. Haveværelset
er i Midten af Bygningen og derfra er Nedgangen til den store Have
af en Steentrappe. At staae paa denne Trappe og betragte Naturens
og Kunstens Glæder er noget ganske henrykkende. Naar man gaar
ud ad en Stakitport for Enden af Haven er udenfor en skiøn Prome
nade med Græsbænke i Volden bag ved Plankeværket til Vænget,
hvorfra gennem en Stakitdør er Udgang til Frederichsdals yndige
Skov. Paa denne Spadseregang har man atter den ypperlige Prospekt,
men ikke saa vidtløftig, da den ligger lavere. Midt for Stakitporten
er en Terrasse, man gaar ned af til en broe, hvorved i Kanalen ligge
2de Baade. Dette fortryllende Sted har jeg opkaldt efter min allerbeste Ven: dets Navn er nu Marienborg. Før kaldtes det Friderichsdal
paa Gammel Friderichsdal«. Før handlen afsluttedes lod Lindencrone
sin murmester, H. C. Ondrup, besigtige huset og kunne derefter med
tilfredshed sige: »Jeg har Gud skee Lov hverken nødig at bygge
eller reparere«.
De fire følgende somre blev Marienborg rammen om en lykkelig
familieidyl, der lader sig følge dag for dag i kammerherrens om366
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hyggeligt førte skrivekalendere. Man promenerede i haven eller i
skoven, til hvis låge familien i lighed med andet godtfolk på egnen
havde fået nøgle efter henvendelse til grevinde Schulin, man drak
the eller chokolade i tyrketeltene, spiste jordbær og aflagde visit hos
naboerne. Men i foråret 1800 ramtes Lindencrone hårdt af skæbnen:
i løbet af 2 måneder mistede han sin kone og de to yngste døtre, den
16-årige Rikke og den 8-årige Line, og snart derefter tillige husets
mangeårige og nære ven, professor A. N. Aasheim. Opholdet blev
ham nu uudholdeligt og han solgte sit elskede lyststed til regiments
kirurg Johan Traugott Otto (død 1827).
Den nye ejer skødede året efter (1801) til ritmester, greve J. L. F.
Rantzau (1770 - 1820) og dennes svoger de Windt i fællesskab ; øjen
synlig har det været en spekulationsforretning, i hvert fald videresolgte de med Rantzaus svigerfar, generalkrigskommissær G. S. de
Windt som mellemmand ejendommen til konsul Jean de Coninck
(1744- 1807) der fik skøde i 1803. Han havde været købmand i
Amsterdam, men var i 1784 flyttet til København, hvor han blev
associé i handelshuset Coninck & Co., hvis indehaver var broderen,
den hovedrige etatsråd Frederik de Coninck.
Dennes prægtige Dronninggaard ved Furesøen fordunklede jo
ganske det beskedne Marienborg, og da ydermere den rige genbo,
Constantin Brun nylig havde fået ombygget og moderniseret Sophienholm ved Bagsværd Sø, var det naturligt at Jean de Coninck fik lyst
til at gøre det samme. Der blev bygget en etage på, hvorved kvisten
forsvandt og i stedet sattes en lav trekantsgavl over de fem midterste
fag til gården og til haven. Huset fik derved sin nuværende monu
mentale rejsning. En ny indgangsdør blev anbragt i midtfaget på
gårdfacaden, smukt indfattet af en sandstensgericht og de to oprin
delige indgangsdøre forsvandt. Ombygningen er foretaget mellem
1803 og udgangen af 1806. I foråret 1807 døde de Coninck og
Marienborg blev to år senere af boet, i hvilket Frederik de Coninck
var executor, solgt ved auktion til generalfiskal, senere etatsråd Peter
Boil Wivet (1761 - 1828). Efter hans enkes død i 1850 kom ejendom
men på skiftende hænder, og på et tidspunkt i slutningen af århundre
det blev sidefløjene bygget sammen med hovedbygningen.
1934 erhvervedes Marienborg af den bekendte kunstmæcen, høje367
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steretssagfører C. L. David (1878 - 1960), i hvis ejertid haven blev
omlagt og fik sit nuværende udseende. Ved sin død testamenterede
han stedet til den danske stat »paa Vilkaar at det overlades til veder
lagsfri Sommerbolig for Landets Statsminister«. Regeringen modtog
gaven, men førend ejendommen kunne benyttes til sit fremtidige
formål var det nødvendigt at foretage en gennemgribende restaure
ring og ombygning af husets indre. Arbejdet, der blev foretaget
under ledelse af arkitekt Peter Koch og efter hans tegninger, fuld
førtes 1963.
BREDO L. GRANDJEAN

EJERE

1745 O. Fischer
1750 P. de Windt
1764 G. Behagen
1793 W. H. R. Rosenkrantz v.
Giedde
1795 J. Fr. Lindencrone
1799-1803 Forskellige ejere
1803 Jean de Coninck
1807-1934 Forskellige ejere
1934 C. L. David
1960 Staten

BYGNINGER
Et etages hus med to sidefløje
i bindingsværk

1803-06 Ombygget til nuværende
udseende

1960-63 Restaureret ved
Peter Koch

Sorgenfri, set fra vest (fot. Niels Elswing).

Sorgenfri Slot, set fra vest (fot. Elfelt).

Sorgenfri
Lyngby-Tårbæk kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
På den grund, mellem Kongens Lyngby og Fuglevad, hvor Sorgenfri
Slot senere rejstes, lå i middelalderen en lille torp, Mølletorp kaldet,
med en gård, der, som navnet antyder, står i forbindelse med mølle
driften ved Mølleåen. Oprindelig hørte den ind under Roskilde
bispestol og i midten af det 14. århundrede til Hjortholm. Gården
gik derefter over til Københavns kapitel, der mageskiftede den til
Roskilde domkapitel, og den betegnes da som en gård, almindelig
kaldet Mølletorp, liggende tæt op til Lyngby kirke, og som årlig
gav 6 skånske fiskergarn i skat. Efter reformationen lagdes gården
til krongodset og var omkring 1600 bortfæstet til Jacob Muus eller
Meusen, der i en lang årrække huggede sten til Københavns slotte,
og efter hvem den fik navn af Stenhuggergaarden. I 1633 fik Knud
Hansen overdraget den kronen tilhørende Fuglevadsmølle og Sten24 DSH 2
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huggergaarden. Allerede 1635 gik begge ejendomme samt Brede
Mølle over til den rige borger i København Henrik Rosenmeyer, der
døde 1638. Hans enke Margrete, død 1655, og søn Carl Rosenmeyer,
sammen med øvrige arvinger afstod godset til kgl. kobbersmed
Henrik Ehm, der i 1668 af kongen fik overladt landgilden af 56 tdr.
htk. for 2803 rdlr. Han forpagtede jorderne ud og tilskødede i 1685
Michael Wibe, vicepræsident i Danske Kancelli, Mølletorplund,
»liggende i Møllestrup eller Stenhuggervangen vesten for Lyngby«
tilligemed fiskerettigheden, så vidt denne grund strakte sig, og desuden
tre gadehuse i Stenhuggervangen, »som med sine tilhørige Pladser
og Kaalhaver ere opbygt og indhegnede straxen uden for Lyngby
Kongeport«. På denne del af Mølletorp, stamparcellen til det senere
Sorgenfri, udvidet ved tilkøb af jorder, opførte Wibe en lystgård,
hvor han i april 1690 fejrede sin datter Anne Margrethes bryllup
med jægermester Frederik Svane. Ved Wibes umiddelbart efter
påfulgte død gik gården over til hans anden svigersøn, ceremoni
mester og ordenssekretær Vincens Lerche, der afstod ejendommen til
Ulrik Frederik Gyldenløve, som indehavde den i 1692 og gentagne
gange havde besøg her af kong Christian V, der i sin dagbog nævnte
år kalder gården »Sorgenløs«, uden tvivl dannet efter det tyske
Sorgenlos eller det franske sanssouci. I hvert fald må betegnelsen
Sorgenfri være opstået på den tid. I 1702 afstod Ulrik Frederik
Gyldenløve til sin svigersøn grev Carl Ahlefeldt til grevskabet Lange
land, kong Frederik IV’s legekammerat og ungdomsven, sin ejendom,
kaldet Sorgenfri med derpå stående bygning, kroen og det tilliggende
Stenhuggervænge. Denne pragtelskende herre erstattede det beskedne
lyststed med en hovedbygning på bakkedraget, opført af bindings
værk, udvendigt beklædt med pilastre, der i stil minder stærkt om
operabygningen i Fredericiagade. Midt for hovedfløjen førte en
stentrappe op til en stor femfags havesal med gemakker til højre
og venstre, hvorfra man ad en trappe i hjørnerne gik op på første
sal. Fra landevejen førte den lange, stigende allé, der endnu pryder
Sorgenfri, videre ad en terrasse op til slottet. Haven var anlagt i
fransk stil med adskillelse mellem dens lavt klippede parterrehave
og de højere busketpartier. — Hovedbygningens arkitekt var Fran?ois Dieussart, som opførte den i 1705 - 06 for en sum af 5000 rdlr.
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Sorgenfri set fra parken 1742. Gouache af J. J. Bruun på Rosenborg.

Ved grev Ahlefeldts konkurs i 1722 og en påfølgende tvangsauktion
gik Sorgenfri for 8305 rdlr. kurant over til den rige købmand Abra
ham Lehn, som i 1725 stillede det til auktion. Den højestbydende for
kun 4000 rdlr. kroner var storkansler Ulrik Adolf Holstein, dronning
Anna Sophies svoger, der fem år efter afstod det til kongen. I 1731
skænkede Christian VI slottet til sin faster, den fromme prinsesse
Sophie Hedevig. Efter at have forladt sit kære Vemmetofte tilbragte
hun, der hyppigt skrantede, somrene her og indsatte før sin død i
1735 sin nevø til arving af Sorgenfri. Kongen bestemte slottet til
sommerbolig for sin søn kronprins Frederik, når denne havde holdt
bryllup med prinsesse Louise af Storbritannien, hvilket fandt sted i
december 1743.
Dieussarts hus var let bygget og stærkt forfaldent og måtte under
kastes en grundig istandsættelse. Efter tegning af hof bygmester de
Thurah opførtes da to fløjbygninger til tjenerskabet og hestestald ud
mod hovedbygningen således, at de dannede en slags forgård. Det
24*

371

KØBENHAVNS AMT

Dansebakken ved Sorgenfri 1800. Maleri af Jens Juel i privateje.

nygifte tronfølgerpar tilbragte en række somre herude, hvor den
elskværdige prinsesse var i høj grad yndet af egnens befolkning. De
fyrstelige gemakker lå da i nederste etage. Salen, til hvilken der var
indgang både fra haven og gården, betegnes som særlig seværdig.
Langs væggene var i nicher opstillet »mange rare statuer«. Lofterne
var prydet med stukkatur og malerier.
Efter dronning Louises død i 1751 kom kong Frederik V kun
undtagelsesvis herud og overlod i 1747 slottet til bolig for sin moster,
enkefyrstinde Sophie Caroline af Ostfriesland, »som om Sommerens
behagelige Tid der forlyster sig«. I året 1756, da hun fik det tildelt
for livstid på visse betingelser, gaves der hende bevilling til at op
tage et lån i ejendommen på 5 - 6000 rdlr. til byggearbejder. I hendes
tid foretoges en del forandringer, og et lille klokkespir blev opsat på
hovedbygningen. Fyrstinden omtales af samtidige som en indtagende
og from dame, der i så høj grad nød sin kongelige svogers gunst,
at det vakte hendes søster dronning Sophie Magdalenes skinsyge.
372

SORGENFRI

Sophie Caroline døde i 1764 på Sorgenfri, hvorefter kong Christian
VII ved sin tronbestigelse i 1766 overlod slottet til sin da kun 12årige
broder arveprins Frederik.
I 1769 skødede arveprinsen Sorgenfri til gehejmekonferensråd Jean
Henri Desmercieres. Denne var, som en naturlig, men anerkendt søn
af Jean Henri Huguetan, greve af Gyldensteen, med faderen kommet
hertil, hvor han vandt ry som finanskyndig og fik sæde i økonomiog kommercekollegiet, fra 1736 deputeret og fra 1766 dettes præses.
Han havde ret betydelig del i oprettelsen af banken i København i
1736 - 37 og erhvervede sig store rigdomme og godsbesiddelser i
Holsten. Desmercieres døde i 1778 uden at efterlade sig afkom.
Hans enke, Elisabeth Sophie, født komtesse Frijs til grevskabet
Frijsenborg, bekendt for sin spillelidenskab og passion for hunde,
afhændede i 1783 Sorgenfri til baron Henrik Bolten, der, indvandret
fra Bremen, begyndte sin eventyrlige livsbane som vintappersvend
i Gothersgade, erhvervede sig en fyrstelig formue ved vinhandel og
skibsfart og ophøjedes til baron. Allerede i 1789 afhændede Bolten
Sorgenfri til arveprins Frederik, der således fik sin besiddelse fra
drengeårene tilbage. Straks efter erhvervelsen lod han under ledelse
af arkitekt Peter Meyn hovedbygningen nedrive og opføre en ny
på de gamle fundamenter og med bevarelse af den indre rumforde
ling. Dette gælder især den store, skønne havesal, der endnu ufor
andret går gennem slottet i hele dets dybde. Bygningen opførtes af
grundmur i én etage med høj kælder og et mansardtag. Ud mod
gården og haven opsattes en tre fags midterrisalit med kvist, mod
gårdens inderside ført opad videre i en trekantet fronton, smykket
med en kvindefigur med genier til begge sider, bærende arveprinsens
og hans gemalindes våbenskjolde og initialer.
Meyn opførte en lang sidebygning, den såkaldte »Damefløj« af
bindingsværk, forbunden ved en hvælvet underjordisk gang med
hovedbygningen. Endelig omlagdes haven fuldstændig i engelsk stil
med dens broer og lysthuse, grotten, kilden og en kaninholm, og
anlægget førtes over i en lille lystskov langs åen. Efter tidens mode
var haven smykket med mindesmærker, således en buste af kong
Frederik V, udført 1764 af Saly.
I arveprins Frederiks ægteskab med prinsesse Sophie Frederikke
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af Meklenborg-Schwerin fødtes prinserne Christian Frederik, senere
kong Christian VIII, arveprins Frederik Ferdinand samt prinsesserne
Juliane Sophie, gift med prins Vilhelm af Hessen-Philipsthal, og
Louise Charlotte, gift med landgreve Vilhelm af Hessen-Cassel, hvis
datter prinsesse Louise blev kong Christian IX’s dronning.
Efter Struensees fald i 1772 ledede arveprinsen kun af navn i sin
sindssyge broders sted statsstyret under åndeligt formynderskab af sin
moder enkedronning Juliane Marie indtil regeringsskiftet i 1784 —
forgæves forsøgte han at hævde sig over for den unge kronprins
Frederik. På Sorgenfri levede han for sin familie og sine kunstne
riske og især musikalske interesser. Han læste desuden meget, havde
i sit palæ et bibliotek på 13000 bind og støttede gerne kunst og
videnskab af sine egne midler. I skrift og tale var arveprinsen dansk
nationalt indstillet og forberedte sin ældste søn til kongegerningen
gennem en så omhyggelig opdragelse og uddannelse, som næppe er
bleven nogen dansk prins til del før ham.
Den letbevægelige, intelligente arveprinsesse var i alt en modsæt
ning til sin stilfærdige, godlidende gemal. En samtidig karakteriserer
hende således: »Prinsesse Sophie er charmant og naadig mod dem,
hun ynder, men skarp over for dem, hun ej lider, har megen For
stand, men er lunefuld, kan imidlertid være Ven og bestandig i
Venskab, er heftig i sine Lidenskaber og kan med sine gennemtræn
gende Øjne fængsle de største Helte«. Arveprinsessen døde i 1794.
I Sorgenfris park ses endnu den af hendes gemal rejste mindestøtte
af hvidt marmor med hendes slørede silhouet i sort marmor udført
efter tegning af N. Abildgaard.
Arveprinsen døde i 1805. I sin dagbog fra 1802 omtaler Aug.
Hennings et besøg hos herskabet på Sorgenfri. Han roser stedets
smukke beliggenhed. Ad åen, der driver møllerne i Nymølle, file
værket og papirfabrikken, kan man ro over til Frederiksdal. Have
anlæggene stod åbne for alle og enhver. Prins Christian forekom
ham at være en af de smukkeste ynglinge, man kunne se. Den lille
prins Ferdinand var »et allerkæreste Barn«, prinsesserne meget kønne
og artige og talte med megen alvor. Hennings, der ellers er meget
kritisk, ytrer sin glæde over at have været sammen med en så net og
velopdragen familie.

374

SORGENFRI

Sorgenfri set fra vest o. 1820. Til højre Damefløjen. Stik af S. H. Petersen.

Sorgenfri gik derefter over til prins Christian Frederik. Efter sin
formæling med prinsesse Caroline Amalie i 1815 holdt begge deres
indtog på Sorgenfri. Både som tronfølger og konge boede Christian
VIII næsten årligt om sommeren på slottet. Efter sin store uden
landsrejse i begyndelsen af tyverne modtog han på Sorgenfri 22.
september 1822 over 200 studenter, der hilste ham som »de Danskes
Fryd«. Den hamborgske udsending til kroningsfesten i 1840, K.
Sieveking, har givet en fængslende skildring af den utvungne sel
skabelighed på Sorgenfri, hvor prins Christian, den senere kong
Christian IX, førte ballet op. Kongen viste Sieveking en lille have,
han som dreng havde plantet. Dronningen ytrede, at Sorgenfri med
dets mange minder virkede dulmende på sindet, et udtryk, som
Sieveking fandt afgjort rammende. Her var det, at kongen den 27.
juli 1846 af Laurids Skau fik overrakt de 4000 nordslesvigeres adresse,
i hvilken de tolkede ham deres tak for hans løfte om, at Slesvig til
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evig tid skulle forblive uadskilleligt fra Danmark. På Sorgenfri
samlede den højtbegavede og alsidigt interesserede konge datidens
fremtrædende mænd i kunsten, videnskaben og digtningen.
Sorgenfri blev i dronning Caroline Amalies lange enkestand hendes
yndlingsopholdssted, og hun er og bliver dets genius loci. Med fuld
føje kunne hun vidne, at hun »stedse med Kærlighed havde baaret
det danske Folk i sit Hjerte«. I dyb og sand kristelighed var hun
opladt for alle menneskekærlige formål og virkede, skønt selv barn
løs, utrætteligt for børnesagen. Enkedronningen var æret og elsket
af alle i vor kongefamilie fra kong Christian IX ned til de yngste,
der besøgte hende hyppigt, navnlig under deres ophold på Bernstorff
Slot. Da hun den 20. juni 1875 for tresindstyvende gang vendte til
bage til sit kære sommeropholdssted, fik hun en festlig modtagelse
af beboerne i Lyngby sogn, som omfattede dronningen med ærbødig
hed og erkendtlighed for de mangfoldige velgerninger, hun i det lange
åremål havde vist dem og særlig deres børn. Efter en hård sygdom
vendte hun atter tilbage til Sorgenfri. I sine sidste leveår vandrede

Havesalen på Sorgenfri (fot. Elfelt).

376

SORGENFRI

Sorgenfri Slot, set fra sydøst (fot. Elfelt).

hun, støttet til sin hofdame, gennem parken, eller hun kørte lang
somt i en lille magelig vogn fra sted til sted, fortrolig med hvert
træ og hver busk. Hun talte da venligt med børnene, hun mødte,
og plejede gerne at fodre svanerne. Hun endte sit velsignelsesrige
liv den 8. marts 1881. På slottets søndre side i den lille have, som
hun særlig yndede, afsløredes i 1883 en mindestøtte for hende i
overvær af kongefamilien. Monumentet er en støtte af rød granit
med et portrætrelief af dronningen i hvidt marmor.
Siden arveprins Frederiks byggearbejder er der på Sorgenfri kun
foretaget mindre forandringer, når undtages, at F. Meldahl i kong
Christian IX’s tid ud til gårdsiden opførte en glasveranda, der til
denne side har brudt det arkitektoniske helhedsbillede.
Slottet henstod derefter ubeboet i sånær 20 år, indtil det blev
indrettet til sommerbolig for prins Christian (X) og hans gemalinde
prinsesse Alexandrine, som efter deres formæling i Cannes i 1898
holdt deres indtog på Sorgenfri. Her fødtes kong Frederik IX den
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11. marts 1899 og arveprins Knud den 27. juli 1900, hvilken sidste
efter sin formæling med prinsesse Caroline Mathilde fik anvist kava
lerbygningen til Sorgenfri Slot til beboelse.
Kongens og dronningens gennem årene regelmæssigt tilbageven
dende ophold på Sorgenfri Slot ophørte i 1940 på grund af krigen,
og slottets hovedbygning stod ubeboet i 1940 og 1941.1 1942 tilbragte
Deres Majestæter dog sommermånederne her som rekreation for
kongen efter et sygeleje, og efter kongens fald med hesten i efter
året 1942 og det påfølgende lange sygeleje tog majestæterne atter
bolig på Sorgenfri Slot den 22. juni 1943. Som følge af forholdene
blev dette ophold af uforudset lang varighed. Som den regerende
konges midlertidige residens blev slottet et af de steder, som den
tyske værnemagt den 29. august 1943 besatte under væbnet mod
stand. Slottets ydre bar spor af denne kamp ligesom også det indre
og de gennemskudte vinduer i kongens arbejdsværelse. Den tyske
besættelse af Sorgenfri varede indtil den 6. oktober.
Efter Christian X’s død 1947 har arveprins Knud med sin familie
taget ophold på slottet.
LOUIS BOBÉ

EJERE

1536
1633
1635
1638
1685
1692
1702

Roskilde Bispestol
Kronen
K. Hansen
H. Rosenmeyer
H. Ehm
M. Wibe
U. Fr. Gyldenløve
C. Ahlefeldt

1722 A. Lehn
1725 U. A. Holstein
1730 Christian VI
1769 J. H. Desmercidres
1783 H. Bolten
1789 Arveprins Frederik

BYGNINGER

Mølletorp kaldet

ca. 1686 Lystgård opført
1705-06 Ny hovedbygning af bin
dingsværk i to etager med 11
fag ved Fran^ois Dieussart. Nu
kaldet Sorgenfri
1743-44 Kavaler- og staldbygninger
opført samt restaurering af
hovedbygning, alt ved Laurids
Thurah

1790 Hovedbygningen ombygget og
Damefløjen opført ved Peter
Meyn
1898 Glasveranda på forsiden ved
F. Meldahl

Hvidøre, set fra sydøst (fot. Holt & Madsen).

Hvidøre
Gentofte kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Hvidøre, det lille venlige slot ved Øresund lidt nord for Skovshoved,
hvor kejserinde Dagmar af Rusland, født prinsesse til Danmark, i
sin høje alder fandt hvile og fred efter det ragnarok, der hjemsøgte
verden, i særdeleshed »Det hellige Rusland«, i årene 1914-18, blev
bygget i 1871 -72 af legationsråd F. C. Bruun.
Allerede i forhistorisk tid har der levet et primitivt samfund her
ved kystens runding nordpå og ved den lille fjord, der med godt
vandtilløb bragte forbindelse mellem Ordrup Krat og Øresund. Ertebøllekulturens bopladser og høje fra den ældre stenalder, der endnu
ligger i egnen, fortæller om stedets ældste bebyggelse.
Hvidøres minder rækker langt tilbage i Danmarks historie. I 1498
lod således kong Hans’ dronning Kristine af Sachsen opføre et kapel
omtrent på det sted, hvor Strandhaven ligger, indviet til St. Anna,
Jomfru Marias moder, der blev tilbedt som barmhjertighedens hel-
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Trappe i
hallen (fot.
Holt &
Madsen).

geninde. Nogle år senere (1507) erhvervede kong Hans ved mageskifte
med biskop Johan Ravensberg tre af de Ordrup gårde, som havde
tilhørt Roskilde bispestol helt fra Absalons dage, samt ti andre fra
Jens Jonsøn, der var præst og vikar ved Birgitte Alter i Vor Frue
Kirke i København. Erhvervelsen skete formodentlig for at få hov
bønder til lystgården, der hørte under Københavns Slot. Gården, der
fik navn efter pynten og kaldtes »Hvidøre«, har kongen vist ladet
opføre. I den historiske litteratur kaldes den altid en »Kongsgaard«,
hvilket for så vidt er rigtigt, som kongen ejede Hvidøre; men beteg
nelsen træffes ikke i samtidige aktstykker.
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Østsidens
karyatider
(fot. Holt
& Madsen).

Hvidøre havde mange fortrin: landingssted ved odden, jagt i sko
vene, fiskeri i Sundet og en skøn natur. Alt dette har været grund
nok for kongen til her at ønske sig en ejendom, hvis marker strakte
sig nordpå et stykke ind i den nuværende Dyrehave. Vest for gården
lå den store Ordrup Mose, og gennem mosen rislede den lille Hvid
ørebæk, som kom fra Hundesøen ved Ibstrup — en ypperlig belig
genhed for en kongelig lystgård. Selve kongsgården Hvidøre har
rimeligvis ligget, hvor Christiansholm nu ligger. Christiern II arvede
denne kongsgård efter sin fader og overlod den i 1513 til bolig for
Mor Sigbrit og Dyveke. Alt tyder på, at Hvidøre både under kong
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Hans og Christiern II har været hyppigt besøgt af de kongelige fami
lier. Om Hvidøre som opholdssted for Sigbrit og Dyveke hedder det
i Hvitfeldts meddelelse i hans Christiern H’s Historie, at »der Dyveke
levede, holdt hun og Moderen mesten Hus paa Hvidør Slot«. Hertil
kan føjes, at det var tæt ved Hvidøre, at den unge dronning Elisabeth,
kejser Carl V’s søster, gik i land St. Laurentii aften 1515 for at holde
sit indtog i Danmarks hovedstad.
På kongens vegne var rigshofmester Mogens Gøye blevet viet til
prinsessen i Bryssel — hun var kun 14 år — og året efter skulle
rejsen gå op til Danmark, hvor selve brylluppet skulle stå den 1. juli
1515, kongens fødselsdag. Denne dag var med omhu blevet valgt for
at modvirke de ulykkelige varsler, som kongens stjernetyder, Bernhardin Monck, havde læst på himlen for dette ægteskab. Der var
truffet store forberedelser, og dagen oprandt, — men bruden kom
ikke! Hendes afrejse var blevet forsinket. Dagene gik, og udgifterne
til kongens mange fyrstelige gæster med deres følge voksede og vok
sede. — Efter en stormfuld sejlads nåede Elisabeth den 4. august,
ledsaget af rigets ærkebisp Erik Valkendorf, halvdød af søsyge, ind
til Helsingør, hvor hun måtte gå til sengs med feber. Først den 9.
august steg hun, endnu mens Dyveke og Sigbrit opholdt sig på Hvid
øre, i land på Hvidøre Strand og modtoges af kongen. Heldigvis blev
der et ophold i regnen, der havde øset ned fra morgenstunden. På et
guldmors tæppe på stranden måtte de to stå og høre en lang tale på
latin af Roskildebispen Lage Urne; men da blev Elisabeth også så
svag, at hun måtte sætte sig på sin hofmesterindes skød. Tiden viste,
at de uheldige varsler for dette ægteskab ikke havde løjet.
Endelig var det på samme sted, »for Hvidør« eller »for Skovshoved
og Hvidør«, at grev Christoffer af Oldenburg lagde ind med sin flåde
og hær mod kvælden de titusinde martyrers dag 1534, og da solen
hævede sig over Øresund næste morgen (St. Hans aftensdag), gik han
i land dér, tog bolig på slottet og tændte den krigslue, som flammede
over Danmarks rige i to lange og trange år.
Under Københavns belejring synes Hvidøre at have været et vigtigt
oplagssted for proviant og andre fornødenheder for kong Christians
hær. Det var den København nærmeste landingsplads, som kongen
var i besiddelse af. Ved denne lejlighed nævnes for første gang
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Dronning Alexandra og kejserinde Dagmar på verandaen på Hvidøre o. 1907
(fot. Mary Steen).

Hvidøre Kro, hvis værtinde Elene Nielsdatter 1535 fik kgl. beskærmelsesbrev, hvad der nok kunne behøves over for de mange rå krigsarbejds- og søfolk, som daglig færdedes der.
Siden den tid har kongsgården i en række år været bortgivet som
len under København til mere eller mindre kendte mænd. I en år
række var det bl.a. kongernes skiftende livlæger, der havde »brev«
på Hvidøre kongsgård. I 1529 havde den været forlenet til kgl. herold
Franciscus de Medina, der dog allerede inden Frederik I’s død havde

383

KØBENHAVNS AMT

måttet afgive forleningen. Af andre lensmænd på Hvidøre skal næv
nes: rentemester M. Anders Glob (død 1546) og dr. Luder Reventlow,
den mest særprægede af lensmændene. Endvidere efterfølgende af
kongens livlæger: dr. Peter Capeteyn (død 1557), kongens kirurg
Jacob Hassenbart samt efter ham kgl. livlæge Jacob Bording. Kun i
et par år sad Bording inde med Hvidøre, han døde allerede 1560 som
rektor ved Universitetet.
Ved Frederik IFs regeringstiltrædelse 1559 blev Hvidøre gård ned
lagt som kongelig forlening. En halv snes år efter nedlagdes kroen,
og kongen tillod 1567, at de fattige i Københavns hospital »maatte
have fri Græsgang til deres egne hjemmefødte Svin paa vore og
Kronens Skove ved Hvidør«. I året 1576 lod kongen ved Hvidøre
indrette en papirmølle, der dog nogle år efter (1583) forandredes til
en kornmølle. Kun i godt 100 år varede mølledriften ved Hvidøre,
og en del af godset bortfæstedes til kongelig historieskriver Vitus
Bering, som i 1660’erne lod opføre et nyt »Vaaningshus«, der efter
Christian V fik navnet Christiansholm.
På det høje bakkeparti, hvor nu Hvidøre og Sølyst ligger, lå i be
gyndelsen af 1700-tallet i alt fire »Hvidøre-Huse«. Af disse købte
Frederik IV det ene for her at bygge en af sine mange rytterskoler,
medens et andet af småhusene, på østsiden af den smalle, sandede
strandvej, hvor der nu er offentlig strandhave, blev købt af kasserer
ved generalpostamtet Johan Fr. Pauli, der indrettede det til lyststed
under navnet »Johanneshvile«, opkaldt efter hans hustru Johanne
Dixen. I 1763 solgte enken lyststedet til guldslager Vilhelm Mester
fra København, der gav stedet navnet »Vilhelmsdal« og i øvrigt af
hændede det til George Heinrich Becher. Da denne døde, ægtede
enken Simon Hytlinger, som derved overtog ejendommen. 1782 videresolgtes Vilhelmsdal til en bager Carl Møller, der boede lige overfor,
og som gjorde ejendommen til en bagergård, der var kendt vidt om
på egnen. Det nuværende Hvidøre opstod af Vilhelmsdal og den
gamle skolelod på Kongshøjen eller Skolebakken, som stedet dengang kaldtes, da ejendommene blev købt af legationsråd F. C. Bruun
i 1871. Samtidig flyttedes den gamle skole, der havde ligget her siden
1724 som skole for Hvidøre rytterdistrikt, til Skovshoved. Siden
1872 bæres altså navnet Hvidøre af det lille slot, som F. C. Bruun
384

HVIDØRE

Til venstre: Alexandra, dronning af England, f. prinsesse til Danmark (f 1925).
Radering af William Unger. Til højre: Dagmar, kejserinde af Rusland, f.
prinsesse til Danmark ff 1928). Radering af M. Deville.

lod bygge ved »Huulvejen mod Havet« i en art engelsk-italiensk
renæssance i to etager med kælder og et firkantet tårn, der afsluttes
i et kuppelspir efter tegning af arkitekt Johs. Schrøder. Legationsraden lod denne bolig udstyre med en dengang i Danmark ganske
ukendt luksus. Der findes ud mod Sundet en åben søjlehal, båret af
karyatider, som er modelleret af billedhugger Otto Evens. Herfra
er der en herlig udsigt over Sundet, Hven og den svenske kyst, og
ude fra søen øjnes langvejs fra den hvide bygning på den høje banke.
Ved en tunnel under vejen blev haven forbundet med stranden.
I 1887 døde legationsråd Bruun; men hans enke beholdt stedet
til sommerbolig i 19 år. Da solgte hun ejendommen til dronning
Alexandra af England og kejserinde Dagmar af Rusland, som fik
skøde derpå 1906. De to kongedøtre ønskede efter deres fader kong
Christian IX’s død og det gamle hjems opløsning at kunne mødes
i eget hjem her i Danmark. Hjemmet på Hvidøre blev samlings
sted for hele den kongelige familie. Øst og vest — hjemme bedst!
25 DSH 2
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Således stod der skrevet over kaminen i billardet i kongedøtrenes
danske hjem ude ved Øresunds dejlige kyst. At disse ord var noget
mere end en frase, at de tværtimod var udtryk for en dyb følelse hos
de høje beboerinder, fremgik bedst deraf, at de hver eftersommer
forlagde deres residens til det forholdsvis lille sommerhjem i det
gamle fædreland. Enhver, der kom forbi i de år, kongedøtrene boede
på Hvidøre, beundrede livgardens vagtposter med bjørneskindshuer
og krydsbandoler foran indgangen og de to imponerende livkosakker,
der stod vagt for hende, der engang var alle russeres herskerinde.
Efter kejserinde Dagmars død i 1928 solgtes Hvidøre til legations
råd Bruuns datter, grevinde Maria (Musse) Scheel, der dog kort tid
efter afhændede Hvidøre til et konsortium, der lod det indrette til
hotel og restaurant. Siden 1937 har Hvidøre været diabetiker-sana
torium (rekreationshjem for sukkersyge), købt for kr. 286.500 af A/S
Novo, Terapeutisk Laboratorium. Ved denne lejlighed har ejendom
men gennemgået en større reparation, dog uden at der ændredes
væsentligt ved dens arkitektoniske særpræg.
AXEL PONTOPP1DAN

EJERE
1507 Kong Hans
1513 Chr. II
1529 Len under kronen
1559 Nedlagt som len
1700erne Frederik IV’s
Rytterskole og forskellige ejere
1871 F. C. Brunn
1906 Dronning Alexandra og
kejserinde Dagmar
1928 Maria Scheel
1937 A/S Novo, rekreationshjem for
diabetikere

BYGNINGER
Middelalderlig kongsgård

1700erne 4 »Hvidørehuse«

1871 Det nuværende Hvidøre opstår
af ovennævnte 4 småhuse ved
Johs. Schrøder

Sølyst, set fra haven (fot. Niels Elswing).

Sølyst
Gentofte kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Af de mange lystgårde, som københavnske rigmænd har opført langs
Øresundskysten i naturromantikkens tid, bærer Sølyst prisen, ikke
alene ved sin skønne beliggenhed, men især ved de rige kulturminder,
der knytter sig til dette sommerlige hjemsted for dansk åndsliv. Dig
tere fra Pram, Baggesen og Oehlenschlåger til J. L. Heiberg og Vilh.
Bergsøe har lovsunget Sølyst. Jens Juels stemningsfulde billede fra
Emiliekilden med Abildgaards mindestøtte fra 1780 blev mangfoldig
gjort i kobberstik, der prydede væggen i gamle hjem. Også Eckersberg
og flere kunstnere efter ham har følt sig draget af samme motiv.
I det halve århundrede, statsminister grev Ernst Schimmelmann
indtil sin død i 1831 årligt fra løvspring til sildig efterår holdt hus
på Sølyst, stod det åbent for alle samtidens ypperste mænd her25*
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hjemme som for unge lovende begavelser. Fremmede diplomater,
notable rejsende, videnskabsmænd, digtere og skønånder har i deres
livserindringer, breve og rejseberetninger prist Sølyst, dets høj
sindede, hjertevindende besidder, og stedets vartegn, kildespringet
med støtten, i hvis hårde sten Ernst Schimmelmann lod ridse de
ømme, varme ord fra en anden tids følelsesliv til minde om sin
første fejrede hustru, Emilie født grevinde Rantzau, hvis livsdag var
som den danske sommer, så lys og så kort. Den ældre slægt husker
stedet, som det henlå fredfyldt og frisk i morgenbrisen, før moderne
trafikmidlers hæsblæsende støj, folkebad og funkishuse lagde denne
særprægede idyl øde. Da var det endnu Oehlenschlågers Sølyst med
den himmelblå strand, udsigten til Tychos 0, som Carl Ploug så det
i billedet af »Jomfruen, som i Sø bader sig blandt flygtig Sejler
vrimmel«. På Sølyst drømte Baggesen sine første digterdrømme ; her
blev Oehlenschlåger »sat i Sol«, her tolkede Lavater sit fysiognomiske
system og sine åbenbaringer; her fremsatte Steffens og Fichte deres
filosofiske læresætninger, og H. C. Ørsted demonstrerede sine klang
figurer, her undfangedes tanken til den virksomme støtte, Schimmel
mann og hertugen af Augustenborg ydede Schiller i hans livs mest
kritiske tid. Og på Sølyst spandt Schimmelmanns politisk indflydel
sesrige, anden hustru Charlotte Schubart sit diplomatiske spind.
Sin tilblivelse skylder Sølyst kræmmer Julius Frøichen, der var
etableret i København, da han i 1724 fik fæstebrev på et af de fire
til Hvidøre hørende huse, der lå på den store banke ud mod Sundet.
Han udvidede ved køb husets tilliggende og opførte her en bindings
værks bygning i et stokværk ud mod vejen, 11 fag langt. »Seelust«
omtales i 1745 som »et smukt Lyststed med Hauge forsynet«. På
havepladsen lå en pavillon af træ, bevokset med lind. Det østlige
haveparti førte i terrasser ned mod stranden. Der nævnes også en
kildebrønd indhegnet af kampesten. I 1753 fallerede Frøichen, og
af hans bo købtes det af ejeren af Christiansholm Just Fabritius, som
påbegyndte opførelsen af et våningshus, der blev bygget færdigt af
hans enke. Hun solgte Christiansholm efter sin mands død i 1766,
men beholdt Sølyst indtil 1771, da hun skødede det til generalmajor
og guvernør i Dansk Vestindien Peder Clausen, som for 4500 rdlr.
afhændede stedet til grev Heinrich Ernst Schimmelmann, der havde
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Emiliekilde 1784. Maleri af Jens Juel i privateje.

lejet det forud. På Sølyst tilbragte han de fire somre, hans lykkelige
ægteskab varede. Umiddelbart efter at hans hustru var død, kun
28 år gammel, bestemte han i forbindelse med kildestøtten en stræk
ning af Sølysts park i strandkanten til en offentlig vej. Han lod den
endnu bevarede lund plante med udsøgte træer, udvidede den i 1784
med den bestemmelse, at anlægget »til evige Tider« skulle bevares
i dets daværende skikkelse med fri adgang for alle. Ikke nok med
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Greve
Heinrich Ernst
Schimmelmann(^ 1831).
Maleri aj
C. A. Jensen
(1827) på
Pederstrup.

denne i sin art enestående folkegave åbnede han også sin park for
kørende og fodgængere.
Sammen med sin anden hustru skabte grev Schimmelmann og
opretholdt endog i Danmarks nedgangsperiode på Sølyst landets
første litterære og politiske samlingssted under åndsfornemme og
liberale former. I årene efter den franske revolutions udbrud gæstedes
Sølyst af fornemme landflygtige emigranter. Charlotte Schimmelmann
sammenligner Sølyst med en tryllelygte og dens skiftende billeder. I
modsætning til den storstilede selskabelighed om vinteren i palæets
høje sale i Bredgade kunne Schimmelmann i »det beskedne, lille
Hjem« på Sølyst følge sin trang til at ånde op i naturen, vandre ene
eller selvanden i parkens gange i dyb, fortrolig samtale om abstrakte
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emner. Kærligheden til dette sit fristed, som han omfattede med hele
sin sjæls varme og trofasthed, kommer ofte til orde i hans breve. Han
hilser på en skøn forårsmorgen solen, da den næppe nok har hævet
sig op over vandet »i den himmelske Fred, der har meddelt sig
hvert Sus i Løvet, hver Duggens Draabe, en Stund i Tilbedelse gen
nem Følelsen og Sjælens Stilhed, der kommer den i Naturen lig, og
som er den reneste Hyldest, man formaar at yde den, naar den
Livsdrøm, der tungt hviler paa os, kun er et Aandepust«.
Af Schimmelmanns mange gode gerninger i humanitetens tjeneste
skal foruden hans indsats i bondesagen og arbejdet for folkeoplys
ningen nævnes, at han er ophavsmanden til forordningen af 1792
om negerhandelens ophævelse i de danske kolonier. Til minde herom
var det, at han sammen med Bernstorff og Reventlow plantede de
tre frihedstræer ved åløbet i Sølysts park. Strengt har samtid og
eftertid dømt hans finansstyre gennem 30 år, der endte med udsted
elsen af forordningen af 1813, statens bankeroterklæring og hans af
gang. I dansk åndslivs historie lever hans minde som den eksempelløs
rundhåndede og fintfølende mæcen for digtning, videnskab og kunst.
Fra 1824 indtil sin død 1831 fungerede han som udenrigsminister.
Schimmelmanns samtidige har givet ham et enstemmigt hædrende
eftermæle som menneske. H. C. Ørsted fremhæver »den Hjertets
Renhed, den barnlige Tiltro til Menneskene, han aldrig gav Slip paa«.
Niebuhr berømmer hans fordomsfrihed, hans rige ånd og uendelig
milde og blide sind. Gierlew priser »hans dybe Granskeraand, forenet
med en glødende, ungdommelig Fantasi; en herlig, lysende Guddomsstraale maatte være trængt dybt ned i denne Sjæl«. I sit vemo
digt skønne farvel til Sølysts »øde Sæde« har Oehlenschlåger fint
mærkende levendegjort sin velynders dybe værd og elskelige væsen.
Ved auktionen efter grev Schimmelmann overgik Sølyst til hans
broderdatter Adelaide, gift med dansk gesandt i Wien, generalmajor
Georg Heinrich friherre von Ldwenstern. Under dennes fraværelse
i 1835 - 36 beboedes stedet af den engelske gesandt sir Henry Wynn.
I 1840 købtes det af grosserer Johannes Theodor Suhr. Så forskelligt
livet på Sølyst end må siges at være blevet præget af statsmanden,
tænkeren og drømmeren Ernst Schimmelmann og den koldt bereg
nende handelsmand, er kærligheden til stedet fælles for begge. Kon-
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tinuiteten, bindeleddet mellem de to tidsaldre skyldes, som så ofte,
kvindelig indsats.
Ved fester i de Schimmelmannske sale på Sølyst og i palæet i Bred
gade lagde man mærke til en ung pige af en så usædvanlig skønhed,
at hun endog gjorde prinsesse Caroline Amalie rangen stridig i ydre
fortrin. Caroline Falck, datter af en velstående handelsmand, der
ramtes hårdt af statsbankerotten, var kendt under det smigrende navn
»Dejligheden«, som Kamma Rahbek havde givet hende. Hendes for
lovelse med den unge løfterige arkæolog Georg Koés, der døde i
Grækenland på en flerårig undersøgelsesrejse, han foretog sammen
med sin svoger P. O. Brøndsted, blev hendes livs tragedie. Da Caroline
Falck gav Suhr sit jaord, var han endnu den livsglade elegante kava
ler, indtil alle hans interesser samlede sig i bestræbelserne for at
bringe det fædrene, i pengekrisen nødstedte firma på fode igen, hvil
ket lykkedes så ganske for ham, at det blev et af de førende her
hjemme, og han endte som en hovedrig mand.
For at imødekomme sin hustrus ønske købte han Sølyst. Som
årene gik, kølnedes forholdet mellem ægtefællerne, foranlediget ved
modsætningerne i deres naturel, hans kølige og afmålte væsen og
hendes sjælevarme, senere også hendes hyppige svaghedsanfald og
tiltagende tunghørighed. Tilmed var ægteskabet barnløst. Den ridder
lighed, Suhr viste hustruen i den daglige færd, svigtede, da Johanne
Luise Heiberg fik indpas i det Suhrske hjem og sammen med sin
mand blev de årligt tilbagevendende sommergæster på Sølyst. Det er
forståeligt, at fru Suhr ikke kunne være ligegyldig over for mandens
dyrkelse af fru Heiberg, hvis mindste vink og ønsker han efterkom.
Der udviklede sig et spændt forhold mellem de to damer, i hvilket
husets kvindelige ungdom tog parti for fru Suhr, og i denne forbind
else virker den fejrede skuespillerinde ret utiltalende. Sølyst blev ikke,
som Suhr havde tilsigtet og udtalt, til idel glæde for hans hustru,
der døde i 1856. Hun overlevedes kun i to år af sin ægtefælle, hvorefter
Sølyst kom til hans brodersøn Ole Bernth Suhr, der i handelsånd og
dygtighed fulgte i onklens spor, men allerede døde i 1875 på Sølyst i
forholdsvis ung alder. Hans enke blev boende her indtil sin død i
1898 og efterlod Sølyst til sin datter, fru Anna Dorothea Holmblad,
i andet ægteskab gift med godsejer H. V. Nørgaard.
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Salen på Sølyst (fot. Niels Elswing).

I den Suhrske ejerperiode blev Sølysts ydre pietetsfuldt bevaret,
lige til bræddebeklædningen, som bygningen stod i Schimmelmanns
tid, hvorimod der i det indre såvel i rumfordelingen som i udsmyk
ningen foretoges gennemgribende forandringer. Med benyttelse af
dansk kunsthåndværk ofrede fru Nørgaard betydelige summer på
udsmykningen af rummene i Louis Seize stil. De tre istandsatte nye
værelser og møblerne blev til efter tegninger af Hans Tegner, medens
spisesalen med dens stukdekorationer var billedhugger Axel Hansens
værk. Tilbage fra Sølysts ældste tid var kun kaminen af blåt marmor
og dørstykkerne med hyrdescener.
I 1913 solgtes Sølyst til bankdirektør Emil Gluckstadt. I skødet
var optaget en servitut, som forpligtede fremtidige ejere til at bevare
kildeanlægget i dets daværende tilstand urørt og på samme sted.
Gluckstadt indrettede en suite værelser i huset, hvor han samlede
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minder fra Sølysts fortid, deriblandt originalportrættet af Emilie
Schimmelmann og J. Juels maleri af Emiliekilden, ligesom han ud
videde parken ved køb. Det var også hans hensigt at ville skænke
Sølyst til staten. Ved hans død i 1924 købtes stedet af dansk-ameri
kaneren Gorm Rasmussen, som foretog en delvis udstykning og efter
hvis enke det i 1948 blev overtaget af Det kongelige københavnske
Skydeselskab og danske Broderskab, der har ombygget og restaureret
bygningen ved arkitekt Robert Hansen. Den tjener herefter det
mondæne selskabsliv som erstatning for den gamle skydebane på
Vesterbrogade. Et interessentskab har udstykket to femtedele af den
herlige park ind mod landsiden til villabebyggelse.
Endnu er stemningen ikke helt bortflygtet fra lunden, der sær
tegnes i digtet således:
Sølyst, dine krumme Gange, dine Rosers Bed,
Dine Nattergales Sange, Dine Aftners Fred,
Dine slyngede Kanalers birkeklædte Bugt
med de vidtberejste Svalers vingelette Flugt.

Støtten og kildeanlægget ved Sølyst rummer et natur- og stem
ningsbillede af ejendommelig skønhed og ærværdighed, og er tillige
det eneste synlige minde om en af de mest fribårne, lyse og rene
ånder, Danmark kan opvise, og om det hjem, fra hvilket så meget
godt og skønt er udgået over landet.
LOUIS BOBÉ

EJERE

1724 J. Frøichen

BYGNINGER
Bindingsværkshus på 11 fag
opført

1753 J. Fabritius

1771 H. E. Schimmelmann
1831 Adelaide v. Löwenstern
1840 J. Th. Suhr

1766 Nuværende hovedbygning
opført

1780 Emiliekilde anlagt ved
N. A. Abildgaard

1848 Ombygget ved C. F. Hetsch
1913 E. Glückstadt
1924 G. Rasmussen
1948 Det kongelige københavnske
Skydeselskab og danske
Broderskab

Ombygget og restaureret ved
Robert Hansen

Eremitagen, set fra sydøst (fot. Johs. Lundgaard).

Eremitagen
Lyngby-Tårbæk kommune, Sokkelund herred, Københavns amt
Den, der i dag besøger Dyrehaven og Eremitagesletten, vil slet ikke
kunne forestille sig skoven og sletten uden det lille jagtslot. Fra alle
sider af Dyrehaven og fra alle hjørner af sletten fører vejene op til
det. Midt inde fra skoven kan vi pludselig få kig på det for enden af
en sti eller en af de mange lysninger, som skovrideren har ladet
hugge ud for at fastholde forbindelsen mellem skoven og Sundet.
Også når vi ruller forbi med toget, opsnapper vi et glimt af slottet,
der ligesom holder sammen både på sletten og skoven. Selv når vi
ikke ser det, har vi en følelse af de usynlige tråde, der udgår fra det,
det strålenet, det ligesom har spundet skoven og Dyrehaven ind i,
og for hvilket det selv er den inderste kerne, den kostelige juvel, fra
hvis skønt slebne facetter trylleriet udstråler.
Den plads, som arkitekten valgte til Eremitagen, var ikke det mindst
geniale i hans bygningsplan. Med geometrisk nøjagtighed er det an
bragt netop i sine omgivelsers brændpunkt på en forhøjning i jords395
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Eremitagens facade. Originaltegning af Thura i Nationalmuseet.

monnet. Før den nuværende Eremitage rejstes, lå der allerede et lille
jagthus på sletten, lidt sydvest for det sted, hvor vi nu finder slottet.
Denne lille jagtpavillon, som Christian V havde ladet arkitekten og
billedhuggeren Hans Steenwinckel opføre, kaldtes Hubertushuset,
eller almindeligere Heremitagen efter sin mærkelige »taffelmaskine«,
på hvilken man fra køkkenet i etagen under spisesalen kunne lade
det dækkede bord med hele anretningen løfte op gennem en lem i
gulvet og således spise i fred og uden forstyrrelse af tjenerskab —
en hermitage, som det kaldtes på fransk. Men dette jagthus var efter
hånden blevet så forfaldent, at hofbygmesteren, kaptajn Laurids
Thura, som havde fået ordre til at besigtige og restaurere det, i juni
1734 fik betænkeligheder ved at gå i gang med arbejdet, da bekost
ningen ved en reparation ville blive for stor, og kongen — Christian
VI — endda havde ladet sig forlyde med en plan om at lade »be
meldte Pavillon forflytte paa et bedre og belejligere Sted der i Nær396
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heden«. Thura indsendte derfor tegning til en ny Eremitage med en
beregning over de nødvendige omkostninger, der i alt ville beløbe
sig til en sum af 7050 rdlr., idet hofbygmesteren deri havde medregnet
den allerede bevilgede sum til reparation. Da kongens approbation
forelå i marts 1735, skal arbejdet på opførelsen af det nye jagtslot
forlængst være påbegyndt. Den har rimeligvis stået på allerede fra
1734 og er først afsluttet i 1736.
Til bygningsarbejdet benyttedes materialer, dels fra Jægersborg fra
ombygningen af slottet i begyndelsen af 1730’erne, dels fra Rosen
borg, idet Thura her fik tilladelse til at anvende de »kasserede Stum
per og Stykker Gullandske Sten og Marmor, der laa i Vejen og til
Uziir« efter forandringen af Eremitagebygningen Det blaa Lysthus
— nu Herkulespavillonen — i Kongens Have. Fra Jægersborg stam
mer bl. a. Eremitageslottets hvide, almindelige stenfliser, som hof
jægermester Gram havde ladet fjerne fra gulvene på Jægersborg »for
Kuldens Skyld« og erstattet med det lunere bræddegulv. Foruden
det bevilgede beløb må regnes værdien af disse materialer, der
ansloges af rentekammeret til 6000 rdlr. Dertil kom 3000 rdlr.,
som Thura fik ekstra til »ud- og indvendige Embellissements og
Decorations«; omkostningerne må i alt have andraget op imod
18.000 rdlr.
Da Thura tidligere havde sluttet akkord med en række håndværks
mestre om restaureringen af det gamle jagthus, var det rimeligt, at
de én gang trufne aftaler nu kom til at gælde for nyopførelsen af
slottet. Der er særlig grund til at nævne to af disse håndværkere,
der allerede havde vundet anseelse ved deres arbejde. Den ene var
murermester Søren Sørensen, der i en årrække havde arbejdet i
kongens og statens tjeneste; et lille, i vore dage velkendt arbejde
af ham er den smukke, gule portnerbolig, han opførte i 1724 ved
Amagerport, den såkaldte »Accisebod«, der i 1936 blev kørt bort
fra sin udsatte beliggenhed lige ved Torvegades færdsel til sit mere
fredelige otium i ly af den gamle vold. Den anden er snedkermester
Mathias Ortmann. Slottets malerarbejde er udført af Frederik Holm,
der i begyndelsen af Frederik IV’s regering arbejdede med på ud
smykningen af Frederiksberg Slot, og i 1719 udførte loftsdekora
tionen, »De ti jagter«, til det palæ bag Børsen, som kongen havde
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skænket Anna Sophie Reventlow. Allerede i begyndelsen af 1736
døde denne udmærkede håndværker, der åbenbart har været ikke
så lidt af en kunstner, og håndværksarbejdet blev da overtaget af en
maler J. Milan, mens det mere fordringsfulde, artistisk prægede
dekorationsarbejde blev givet til hofmaleren Johan Jørgen Lassen,
der et par år før var kommet fra Norge til København for at male
en række fremstillinger af kongeparrets Norgesrejse. I 1736 kunne
Thura meddele majestæten, at hans skønne rokokoslot var færdigt
til at tages i brug. »Et probert og velindrettet Lysthus alene til at
spise i« kalder Erik Pontoppidan det beskedent i sit Danske Atlas.
Men at hofbygmesteren selv har været stolt af det, kan man se af
den både ved stilen og den naturlige varme så morsomme skildring,
han har givet i Den danske Vitruvius, bind II, i 1749.
Med selve bygmesteren som vejleder vil vi da tage jagtslottet
nærmere i øjesyn:
»Bygningen er uden og inden med mangfoldige Ziirater prydet, i
sær betragter man den forreste Facade imod Skoven, og den bage
ste, som vender imod Søen; Begge ere saavel som Side-Facaden af
Bygningen meget ziirlige, og efter den moderne Bygnings-Konsts
Regler opførte.«
Den moderne bygningskunst, hvis regler Thura havde fulgt, var
rokokoen, der kendetegnedes ved den udtryksfuldt modellerede
facade — her med det lidt tilbagetrukne midtparti og de to runde
frontispicer. Nærmere bestemt må Eremitagens stil betegnes som
sachsisk rokoko; på sin udenlandsrejse i 1729 havde Thura særlig
i Sydtyskland fået øjnene op for den nye arkitektur, den »fransksachsiske« rokoko, som den er kaldt. Og hans Eremitage blev den
første bygning af betydning i denne stil.
»Den forreste og fornemmeste Facade, som vender imod Skoven ...
der seer man blandt andet over det mittelste Vindue udi øverste
Etage Høystbemeldte Kong CHRISTIAN den Siettes Bryst-Billede
i hvid Italiensk Marmor udhugget, hvor Billedhuggeren har havt
den Lykke, temmelig nøye at træffe Høystbemeldte Herres Ansigt.«
Man ved ikke, hvem denne billedhugger, hvis træfsikkerhed Thurah
fremhæver, har været. Hans navn findes ikke i regnskaberne. Men
i 1915 var den oprindelige portrætmedaillon så forvitret af vind og
398

EREMITAGEN

Eremitagen 1741. Gouache af J. J. Bruun på Rosenborg.

vejr, at det blev overdraget billedhuggeren Niels Hansen at udføre
en ny på grundlag af originalen. Og det er denne, der nu ses på
slottets facade.
»Oven over denne Etage sees et Gallerie, paa hvis Postementer
allehaande Armatur og Seyervindings-Tegn lader sig tilsyne; De
tvende Billeder af Steen, som vise sig i Nicherne paa hver Side af
forbemeldte middelste Vindue, forestille Meleager og Diana, og paa
hver af de runde Frontispicer af denne Facade ere tvende liggende
Billeder at skue, de som sees paa den ene, forestille Apolio og
Daphne, de paa den anden Skovguden Pan og Actæon.«
Disse stående figurer i sandsten henholdsvis af Meleager, der i
følge den græske myte deltog i jagten på det kalydonske vildsvin,
og af jagtgudinden Diana, samt de fire liggende figurer oven paa
de runde frontispicer — Apolio og Daphne, Pan og Actæon — er
udført af en ung ganske ukendt billedhugger Andreas Nindel, der
havde overtaget den ansete sten- og billedhugger Johan Christoph
Heimbrodts arbejder på de kongelige slotte ved dennes død i slut399
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ningen af 1733. Andre sten- og billedhuggere, der deltog i arbejdet
på slottet var Diderik Gercken og Theodorus Christian Schmidt.
»Paa den bageste Fagade imod Søen seer man iblandt andre
Ziirater tvende Billeder staaende paa de 10 middelste Postementer
af det øverste Gallerie, som forestille Sommeren og Vinteren; Paa
de tvende yderste Postementer af samme Gallerie vise sig tvende
Ornamenter, sammensatte af adskillige Jagtredskaber ; Balconen, som
paa denne Side er tilsyne, forestilles, ligesom den blev baaren af
tvende Hjortetakker, der springe frem ud af Muren, og imellem
begge sees Apollo liggende, i liden Forhøyning under Balconen
udarbejdet«.
Beskrivelsen svarer i et og alt til slotsfacaderne, som de viser sig i
dag. Balkonen, eller altanen på facaden mod Sundet bæres dog ikke
af hjortetakkerne alene, men af to langhalsede, fremstrakte hjorte
hoveder med store krongevirer.
»Ved første Indgang i Bygningen er Forstuen rimeligen det første,
som falder i Øjnene; Væggene er her med malede Tapeter bedæk
kede, der forestille adskillige Jagthistorier og deslige, som ikke ilde
ere udførte.« Disse tapeter i Eremitagens forstue var sikkert malede
af den tidligere omtalte Frederik Holm, hvis arbejder dog ikke findes
mere, idet tapeterne blev fjernet, da rummet under Frederik V blev
gjort større. Det virker nu, når man kommer ind fra den brede
stentrappe, som en statelig forhal med sin tætte række af hjortetakker
foroven langs de tre af væggene, hvis døre med brede karme er
malet i perlegrå og dæmpet blegblå farver. Møblerne her består
kun af et udskåret brunbejdset barokskab med store jernbeslag, et
barokbord med kugleben og enkelte højryggede barokstole med
gyldenlædersbetræk.
»Man kommer herfra til Trappen, som leder til den anden Etage:
En Trappe, som, skiønt den er proportioneret med de øvrige Afdeelinger i Bygningen, det er at sige, at den kun er liden, er dog rum
melig, og af fornøden Bequemmelighed: Væggene, som indeslutte
Trappen, ere beklædte med blaae og hvide Fliiser efter Hollandsk
Art, hvilket baade er ret, og giør en meget god Virkning i Øynene.«
Den hvidskurede trappe, hvis rækværk med brede, profilerede
balustre er malet i samme blegblå farve som dørindfatningerne, vir400
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Trappe med kakler (fot. Julie Laurberg & Co.).

ker, netop som Thura har tilstræbt det, med en vis rummelighed
og dog i passende forhold til slottets øvrige dimensioner. Af en
overraskende virkning er hele trappevæggens beklædning med de
hvide, blåmalede fliser eller kakler, som vi nu kalder det — med
den berømte Delfter-fajance som forbillede. Eremitagens kakler er
udført på fajancefabrikken i St. Kongensgade, der var grundlagt
1722, og som i de år, da Eremitageslottet opførtes, lededes af den
26 DSH 2
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thiiringske mester Johann Ernst Pfau. At man på den tid har taget
de hollandske fliser til mønster, fremgår alene af navnet på den
danske fabrik, der officielt kaldes Delft’s Porcelins- eller Hollandsch
Steentøj Fabrique. I brændingen varierer Eremitagekaklerne lidt
i farven mellem gråhvidt, gulligt og blåligt hvidt, hvad der giver
den høje trappevæg en livfuld nuancering. Og med deres lyse, blanke
karakter bevirker de, at rummet forekommer større. Skønt deres
blåmalede dekorering, særlig med scener og figurer fra jagtlivet,
opfylder kravet om en vis ensartethed, der skaber helheden, er de
gentagne motiver dog så rigt og morsomt varieret, at ensformigheden
samtidig er undgået. I sin smukke bog om Eremitagen skildrer Ove
Bauditz disse variationer så udmærket: »Jægeren har snart et Vald
horn, snart en Bøsse, snart et Spyd i Haanden; her ses Hjorten
mellem Træer, hist staar den mellem bregnebevoksede Smaahøje;
den langørede, kaninlignende Hare »pudser« sin snude med For
benene eller iagttager Omegnen; Parforcejægeren rider her paa en
Hest, men der paa en Hjort.«
Hovedrummet, spisesalen, er næste emne for Thurahs omtale:
»Salen i den anden Etage er meget ziirlig, yndig og fornøyelig.
Gulvet er med sorte og hvide Marmor-Fliser belagt, og Loftet med
meget rigt Stuccator-Arbejde ziiret, som forestiller allehaande JagtTøy og Jagt-Redskaber, deels forgyldte deels udstafferede med deres
tilhørende egentlige Farver. Denne Anordning i Henseende til de
adskillige paa Loftet anbragte Farver, der forestille enhver derudi
udarbeydet Ting i sin naturlige Klæde-Dragt, have nogle villet laste,
som har syntes, at Loftet derover var blevet alt for broget og at
derved foraarsagedes en slags Forvirring i Øynene ved første Paasyn:
Men enhver maa billig eftertænke Omstændighederne i saadanne
Tilfælde, og giøre Forskiel paa Stederne, hvor deslige Ting anordnes ;
Thi dersom et Loft af denne Art var bleven anordnet i et eller andet
Gemak udi det Kongl. Residentz-Slot Christiansborg i Kiøbenhavn,
havde enhver Føye og Ret til at udlee dens liden Jugement, som var
Autor dertil, saasom paa saadan et Sted kunde ikke passe sig, hvad der
kand passe sig i et Jagt-Lyst-Huus, som ligger midt i en Skov, udi et
Huus som aldrig bruges, uden i Anledning af Jagten, og derfore maa
og bør have sine Ornamenter og Ziirater indrettede og overensstem402
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Spisesalen (fot. Julie Laurberg & Co.).

mende med den Brug, hvortil det anvendes. Hvad der endnu saa
meget mere contribuere til dette Lofts Brogenhed er, at alle ledige
Rum imellem forbemeldte, deels malede, deels forgyldte Jagt-Red
skaber, ere med folierede Glas besatte, hvorved det bringes til Veye,
som ved en Plafond billig bør søges, og som man paa andre Steder
formedelst kostbare og ziirlige Malerier tragter at naae, at, naar
man kaster Øynene til Loftet, det da ved første Aasyn lader, som om
man saae ind i Luften.«
Det er en ganske udmærket beskrivelse, Thurah giver af dette loft,
hvis brogethed nu forekommer diskret. Det overvejende indtryk af
loftet er dets lyse karakter — det hvide stukkaturarbejde i ganske
lavt relief — udført af Carlo Enrico Brenno og Poul Steltzer, åben
bart indkaldte, fremmede kunsthåndværkere — med de fine, næsten
kalligrafiske slyngornamenter og med Christian VI’s og dronning
Sofie Magdalenes monogrammer i forgyldning, de dertil svarende lette
jagtdekorationer med krydsede pile, jagthorn og jagttaske, hvor her
— som på væggenes stukpilastre — hver ting har sin naturlige farve:
jagtgeværet og jagttasken brune, hornene forgyldte og enkelte smalle
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Gipsrelief i den rigt dekorerede spisesal, forestillende Diana i badet og Actæon
(fot. Julie Laurberg & Co.).

bånd mørkegrønne. Men af en ganske særlig festlig og illuderende
virkning er de mange felter med »folierede glas« d. v. s. smalle,
langstrakte spejle, ordnede vifteformigt ind mod loftets midterfelt.
Når dagslyset en solskinsdag strømmer ind gennem vinduerne til
begge sider fra den åbne slette og opfanges i loftets spejlvifter, er
det virkelig, »som om man saa ind i Luften«, som Thurah skriver.
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I sådan et øjeblik behøver loftet ikke noget forsvar, det er helt i
overensstemmelse med jagtslottets skønhed, der her ligesom drager
selve naturen med ind i salens rige, dekorative spil.
Også salens øvrige forhold og udstyr beskriver Thurah omhyggeligt:
»Alle fiire Døre, saavel som Caminen udi selve Salen, ere ind
fattede med kostbar mørke-rød Marmor, og Væggene ellers efter
Architectoniske Regler med Piller og Vægge-Piller ziirede, som ere
gjorte i Gips efter Lighed af den Marmor, hvormed, som før er
meldt, Dørene ere indfattede, og hvilken Art af Italienerne kaldes
Marmo Finto. Imellem disse Piliere ere Væggene prydede med
allehaande Ornamenter i Gips udarbeydede, ligesom paa Loftet,
alleslags Jagt-Tøy, som Valdthorn, Hiortetakker og deslige, der deels
med Forgyldning, deels med de egentlige naturlige Farver ere ud
staf ferede. Lige over for Caminen paa den anden Væg, er et meget
kunstigt Stykke i temmelig stor Forhøyning i Gips forestillet, visende
Diana udi Badet, og Actæon, som efter Fabelen bliver forvandlet
til en Hiort.«
Spejlvirkningen forstærkes også fra væggen over den omtalte
kamin. Her er i noget højere relief gengivet to stukfigurer, der bærer
kronen og de kongelige initialer, fremstillet på spejlbaggrund, hvad
der giver såvel figurerne som det tunge stuk-draperi oppe over spejlet
svævende karakter. De omtalte dørindfatninger og søjlerne, der om
giver kaminen, er af den pragtfulde røde marmor. Og efterligningen
i farvet gips deraf i vægpillerne er overordentligt illuderende. Selve
dørene er af let bejdset, svært egetræ med håndtag og brede beslag
af messing. Det »kunstige stykke« over for kaminen danner en na
turlig pendant til denne og dens figurer. Det er et udpræget galant
rokoko-relief — næsten en Boucher overført i gips — og som et
naturalistisk raffinement er i selve gipsen indfældet et lille ovalt
håndspejl, hvori Diana betragter sin egen skønhed. Også fra denne
side af salen glimter lyset i en spejlpointe!
Salen er ganske enkelt møbleret. Tidligere var møblerne fra Andreas
Jensen, men er nu erstattet med gamle fra tiden på Fredensborg,
svarende til dem, der omtales i inventarielisten. Midt på det hvide
flisegulv, hvori de sorte marmorfliser danner ligesom borter i et tæppe,
står et massivt bord med stole i Louis XVI-stil. Stolene har vinrødt
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brokadebetræk. Denne store sal er slottets midtpunkt — sjælen i
interiøret. De øvrige tilstødende rum er ret små. Thurah siger om dem:
»Paa den ene Side af Salen er tre, og paa den anden to saa kallede
Gemakker, men som ellers i Henseende til denne lille Bygnings
Størrelse kun kand fortjene Navn af Cabinetter, som og er alt hvad
paa dette Sted har kunnet udfordres, hvor det Kongl. Herskab
efter fuldendt Jagt alleneste nogle Timer pleyer at opholde sig, for
at tage nogen Forfriskning.
Dog, skiønt disse Værelser kuns er smaa, og af lidet Begreb, saa
kand derimod deres Pragt og Ziirat fuldkommen opfylde den Man
gel, som de kunne synes at have i Henseende til Størrelsen; Alle
fem Gemakker ere overmåde riigelig udziirede, dog ethvert i sine
Ziirater hinanden ulige; Gulvene ere overalt af allehaande Arter
Træ sammensatte, og paa det netteste og ziirligste indlagte; Loftene
ere samtlige med prægtigt Gipsar beyde udi liden Forhøyning udarbeydede, og Ziiraterne deels forgyldte, deels forsølvede. I et Par
af Gemakkerne ere Væggene med Paneelværk beklædte, og med
prægtigt og kunstig udført Bildthugger-Arbeyde ziirede. I et Hiørne
Cabinet ere foran paa Siderne af Nichen, hvor Ovnen staaer, ad
skillige folierede Speyl-Glas i Gipsen indfattede; disse simple SpeylGlas, saa mange som de ere, forestille lige saa mange naturlige
Landskaber af den omkring liggende Egn, der viser sig i Glassene,
ligesom der var virkelig skildrede Stykker bag ved dem. I det næste
Cabinet ved dette forommeldte, bemærker man bland andet et slags
Steen, hvormed Væggene omkring Ovnen er beklæd, hvilken er en
Norsk Product, og kaldes Fetsteen, en slags Steen, som fremfor andre
i sin Natur har særdeles og herlige Egenskaber.«
Af de nævnte kabinetter kommer man fra trappen først ind i
kongens og dronningens gemakker. I det første er der et loftsmaleri
med en allegorisk figur — historien? — der bærer et skjold med
kongens monogram, to i hinanden slyngede C’er og 6-taller. I dron
ningens gemak forestiller loftsmaleriet åbenbart en Flora i hyrd
indetidens stil. Begge disse loftsmalerier er formentlig udført af den
tidligere omtalte, nyudnævnte hofmaler Johan Jørgen Lassen. Meget
karakteristisk for tidens stil er disse kabinetters sorte jernovne, ofte
opbygget i flere etager og med portrætprofiler, våben, ornamenter
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og allegoriske figurer i relief. Men der findes også både i det nord
østlige og i det nordvestlige hjørnekabinet kaminer med kongens og
dronningens navnetræk i kartoucher eller på kaminforsatsen. Over
ovnpladsen i kongens gemak er der et pragtfuldt, forgyldt stuk
ornament, ligesom der her findes en pilasterdekoration med motiver
fra elefant- og dannebrogsordenen. Gulvene af de sjældne og koste
lige træsorter er nu i disse gemakker dækkede af tæpper fra en nyere
tid. Her findes foruden borde og stole desuden servanter med vaske
stel af porcelæn fra Den kgl. Porcelænsfabrik. Spejlene i kongens og
dronningens kabinetter er det eneste, der står fra det ældste hus.
Rantzau fjernede tapeterne, men væggene er nu holdt i de samme
farver.
Også slottets næste etage har Thurah givet en kortere omtale:
»Vil man endnu umage sig op under Taget af denne Bygning
finder man der en ziirlig og net Sal, som tiener Hof-Damerne og
Cavaliererne til Spise-Gemak; . .. I denne Sal sees under Loftet et
fortreffeligt Malerie, af den berømte Coffre meget net og naturligt,
hvilket i den forrige gamle Bygning havde Plads under Loftet i det
Kongl. Spise-Gemak.« Dette loftsmaleri af den elegante barokmaler
Benoit eller Benedict Coffre havde altså prydet det fornemste rum
i Hubertus-Huset, den gamle Eremitage. Men skønt Thurah omtaler
Coffre og hans værk med al honnør, har han dog haft en helt anden
og med Eremitageslottets lyse rokokostil langt bedre overensstem
mende plan med hensyn til loftsdekorationen, som vi har set. Coffres
arbejde måtte nøjes med pladsen i hoffets spisesal, hvorfra det
senere fuldstændig forsvandt. Vi må nu trøste os med at kende
Coffres virksomhed på dette område, bl. a. fra hans loftsmaleri
»maskeraden« på Frederiksberg Slot.
Eremitageslottets vigtigste funktion var den at skaffe det kongelige
jagtselskab et behageligt hvile- og spisested under anstrengelserne i
skoven. Og i lighed med den gamle Eremitage havde Thura også
sørget for en »taffelmaskine«, der stadig kunne berettige slottet til
at bære sit navn.
Derom fortæller hof bygmesteren: »I den underste Etage har man
allene at besee den kunstige Machine, ved hvis Hielp Mad og Drikke
bliver ført op og ned til og fra det Kongelige Taffel i det andet
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Stokværk, naar det Kongl. Herskab spiser her en Eremitage; ellers
fortiener Kiøkkenet og de dertil hørende Offices, som i Kieldrene
ere anlagte, ligeledes at tages i Øyesyn. Og er jeg iøvrigt forsikret, at
ingen Liebhaber skal fortryde at have anvendt nogen Tid til at
betragte alle denne liden Bygnings ud- og indvortes Ziirater, og andre
Fordele og Herligheder.«
Straks efter slottets fuldførelse i 1736 havde snedkermester Johan
Jeremias Reusse hertil udført en »Maskine med Bord og Tilbehør«,
eller om man vil et »eremitagebord« — som man kendte det allerede
i Frederik III’s Tid, f. eks. i det såkaldte Blaa Lysthus ved Rosenborg
— med ascenseur, en primitiv elevator eller, som det hed den gang
»et flyvende Bord« eller en »opfarende Stol«. Men dette eremitage
bord må åbenbart ikke have tilfredsstillet majestæterne, hvad grun
den dertil nu har været. Reusse måtte i alt fald i 1740 udføre et nyt
»maskinbord«, der kostede mere end dobbelt så meget som det
første. Dette bord har muligvis været en såkaldt postillon, der for
klares således, at den runde bordrand står fast i salen, og inden for
denne rand går det runde bord som en postillon op og ned med
retterne, samtidig med at der i selve salen stod mindre hjælpeborde
med tallerkener til skift, og hvad der ellers kunne blive brug for. Af
regnskaberne fremgår det nemlig, at Reusse har fået penge for »at
gøre Bordet i rundingen større«, og at den samlede sum blev 434
rdlr. for taffelmaskinen med 12 »biløbere«. Fru Gyllembourg har
benyttet elevatoren som romantisk rekvisit i sit børneeventyr »Kong
Hjort«. Med maskinens anbringelse havde hof bygmester, kaptajn
Nicolaj Eigtved haft tilsyn.
Amalienborgs senere så berømte arkitekt var netop i 1735 vendt
hjem fra sin store rejse, hvor han havde arbejdet for kong August
både i Sachsen og Polen og besøgt også Italien, Østrig og Syd
tyskland. Tilsynet med maskin-bordet var ikke Eigtveds eneste hånds
rækning til Thura ved opførelsen af Eremitagen. Han skal bl. a.
også have bistået Thura med udførelsen af modeller, både til de
udendørs og indendørs dekorationer. Men hans betydeligste ind
sats blev dog det pragtfulde fritrappeanlæg, der var det lille jagt
slots sokkel og festlige introduktion i de første 25 år af dets eksi
stens. Når man med nogenlunde sikkerhed har tillagt Nic. Eigtved
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Kaminparti i kabinet (fot. Julie Laurberg & Co.).

dette storstilede anlæg er grunden den, at han under sit ophold i
Østrig efter opfordring hjemmefra opmålte prins Eugens sommer
bolig Schlosshof, der var berømt for sine trappeanlæg. Og om
Schlosshof skriver Marmorkirkens bygmester, professor Meldahl efter
sit besøg i midten af 1890’erne: »Ved Trappen til Terrasserne lig
ger store Marmorsfinkser, der i dekorativ Henseende ligner dem,
der laa ved Slottet Marly, og de langt mindre, hvoraf der er fundet
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Rester ved Eremitagen i Dyrehaven«. Ganske vist kan Thura, som
Ove Bauditz skriver, have set sfinkserne ved Ludvig XIV’s Marly
ved Versailles. Men på hans oprindelige tegning til Eremitagen, der
findes i Nationalmuseet, er der et fritrappeanlæg af ganske beskedne
dimensioner. Der kan derefter næppe være tvivl om, at Eigtveds
studier på Schlosshof har ligget til grund for den imponerende
sfinks-terrasse. Men allerede i slutningen af 1750’erne var dette
trappeanlæg stærkt i forfald, og ved en kgl. resolution i 1762 blev
det bestemt, at det skulle erstattes med en »Jordterrasse med Torn
hækker«. I sommeren året efter blev terrassen af slotsforvalter Voss
dækket med græstørv. I henved 130 år måtte Eremitagen nøjes med
denne for dens stil så uværdige grundvold, som i 1830’erne blev
endnu hæsligere, da hækken erstattedes af et rækværk så tarveligt,
at det i folkemunde blev kaldt »plankeværket«. Endelig i 1890’erne
blev trappeanlægget genopført om ikke helt i sin oprindelige form,
så dog tilnærmet denne og med bevarelse af de så karakteristiske
sfinkser, der i vore dage synes at vogte over det ensomme og forladte
slots hemmelighedsfulde poesi.
»Maskinbordets« saga på Eremitagen blev ikke engang så lang som
den første terrasses. Allerede under Frederik V blev det fjernet. Men
i køkkenet findes endnu skakten med små vinduer og døre, hvor den
primitive elevator med »sænkebordet« har kunnet glide op og ned
mellem køkkenet og spisesalen. Her er der også et smukt »hollandsk«
køkkenskab med småtavlede ruder. Og fra køkkenetagens gang kan
man gå ind i den tøndehvælvede kælder, opført af røde mursten under
fritrappen foran slottet, hvor der nu opbevares brændsel.
Trappeafslutningen i mansard-etagen, som Thurah ikke omtaler, har
også en række tavlede, rundbuede vinduer, og inde på selve loftet
kan man beundre den sindrige og kraftige tagkonstruktion af svære
pommerske bjælker. Herfra fører endnu en lille trappe op til det
øverste loft. Og her er også Eremitageslottets »brandværn« installeret
— vandrør med sprøjteslange, der ved slottets egen motor kan pumpe
vandet op med stærkt tryk i tilfælde af ildløs. To gange om året
holdes iøvrigt brandøvelse med assistance af Københavns Brand
væsen, som alarmeres og på forbløffende kort tid kan være på stedet.
Det gælder jo om for enhver pris at kunne redde slottet fra tilintet-
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gørelse. Frygten for ildsvåde har været den stærkeste begrundelse
for den et par gange ændrede beslutning om, at slottet i de senere
år slet ikke har været offentligt tilgængeligt. Det er dog ikke alene
i vore dage, at det lille jagtslot har været udsat for skiftende bestem
melser. Det varede ikke længe, før Christian VI, tildels af pietistiske
grunde, opgav de dyreplagende parforcejagter og forærede sine
jagthunde bort. Først med Frederik V vågnede livet atter på slottet,
og under Christian VH’s regering kulminerede de festlige dage på
Eremitagen, ikke mindst fordi Struensee og dronning Caroline Ma
thilde holdt af Dyrehaven og af de ubevogtede timer på slottet. Men
efter Struensees fald blev det kun sjældent benyttet, og i 1786, da
slottet truede med at gå i forfald, planlagdes en gennemgribende
restaurering. Rentekammeret afviste den dog som altfor bekostelig
og krævede simpelthen Eremitagen nedlagt.
Til alt held lykkedes det dog kongens hofjægermester grev Rantzau
at få overdraget vedligeholdelsen af slottet mod en mindre årlig
betaling og et stykke jord på 5 tdr. Id. ved det. Foreløbig var Eremi
tagen altså reddet. Men at folket ikke var helt beroliget ved at vide
slottet overgået til privatejendom fremgår af Rahbeks bekendte ud
talelse, at regeringen havde været i stand til »at kvæle hvert Suk
over Krigsskatten, men ikke til at undertrykke Misnøjens Udbrud,
da Eremitagen afhændedes«. Og det viste sig da også, at grev Rant
zau snart fortrød overtagelsen og i en årrække ansøgte om at måtte
overlade kongen slottet igen. Først i juni 1797 lykkedes det ham at
få majestæten til at overtage det på ny. Først da blev det pålagt den
kgl. bygningsinspektør Magens at foretage en grundig restaurering af
slottet, der tilendebragtes i 1802.
Siden da har Eremitagen fra tid til anden haft kongelige beboere.
I 1804 boede hertug Frederik Christian af Augustenborg, kronprins
Frederiks — den senere Frederik VI’s svoger — på slottet med sin
lille seksårige søn Christian August. Og Frederik VI, der som kron
prins selv ret ofte jagede på Eremitagen, yndede særlig at holde sine
store tropperevuer på sletten omkring slottet. Ved en af de større,
der fandt sted i oktober 1826, var der bagefter frokost på Eremitagen
hos prins Christian, den senere Christian VIII. Omkring 1800 kunne
Eremitagen også få besøg om vinteren, fordi det hørte til hoffets
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Grundlovsfest ved Eremitagen 5. juni 1854. Maleri af David J. Jacobsen og
A. T. Schovelin i Foreningen af 1860.

årligt tilbagevendende glæder at foretage aftenlige kaneture med
fakler gennem skoven og indtage forfriskninger på slottet.
Også Christian VIII fulgte traditionen og afholdt fra tid til anden
jagtselskaber på Eremitagen. En sommerdag i 1845 havde slottet
fornemt fremmedbesøg. Prøjserkongen Frederik Wilhelm IV aflagde
vor konge et besøg af privat karakter som gengæld for Christian
VIII’s visit på Rugen to år før; og der var da i forbindelse med en
tur i Dyrehaven reception med vin og kage på Eremitagen. Den 26.
juni samme år, kun et par dage efter fyrstebesøget, blev Eremitage
slottet vidne til det store skandinaviske studentermøde, hvis mægtige
telt var rejst i nærheden af slottet.
En særlig rolle kom Eremitagen til at spille under Frederik VII,
som, mens han boede på Skodsborg i 1850’erne, afholdt flere af sine
statsrådsmøder i salen på det lille jagtslot. Her blev tronfølgerloven
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underskrevet, hvorved retten til Danmarks krone blev overdraget til
prins Christian af Glucksborg, vor senere konge Christian IX. Mini
steriet Ørsteds forordning om det danske monarkis fællesanliggender,
der vel kun fik en kort levetid, blev også udstedt her d. 26. juli 1854.
Og endelig blev dens afløser, loven for monarkiets fællesanliggender,
godt et år efter — d. 4. oktober 1855 — underskrevet på Eremitagen,
skønt prins Ferdinand nægtede at sætte sit navn under den. I sine
politiske dagbøger har gehejmerådinde Andræ skildret det dramatiske
optrin på slottet: »Prinsen var meget bevæget; han gentog flere
Gange, at han var en ubetydelig Person, som ikke behøvede at
underskrive, saaledes var det gaaet ved Grundloven, og ingen havde
lagt Mærke dertil. Kongen svarede bl. a. »For Forfatningen frygter
jeg ikke, hvad jeg og mit tro danske Folk har besluttet, det rokker
hverken du eller nogen Oprører«. Ved dette Ord for Prinsen op og
sagde: »Det er haarde Ord fra Dig, men du mener dem ikke ...«
Da Prinsen imidlertid ikke ville forandre sin Beslutning, sagde Kon
gen: »Ja, Ferdinand, herefter kan jeg ikke mere se dig i mit Statsråd«.
Prinsen forlod da Slottet og red til Klampenborg, hvor Arveprinsesse
Caroline ventede ham i sin Vogn«.
Under Christian IX’s regering var det atter de fyrstelige gæster,
der kastede glans over det traditionsrige jagtslot, som da Ruslands
zar Alexander III deltog som gæst i jagtfrokosten på Eremitagen d.
15. oktober 1887.
Også Christian X dyrkede jagtens glæder med efterfølgende ophold
på slottet, og fra kongejagten d. 11. november 1936 optoges der et
billede, som viser jagtdeltagerne, forsamlede på Eremitagens trappe,
deriblandt også kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid, Som
konge har Frederik IX fulgt traditionen og afholder næsten hvert år
jagt i Fortunens Indelukke med påfølgende frokost på jagtslottet.
Gennem de skiftende århundreder har Eremitageslottet i særlig grad
stået folkets hjerte nær. Det er i så henseende betegnende, at da
slottet i 1790 trues med nedrivning af rentekammeret, og overhofmarskallen, gehejmekonferensraad C. F. Numsen, spørges til råd,
lyder hans hovedargument for bevarelsen af Eremitagen således:
»Dog kan jeg ikke undlade at bemærke, at Publikum, der er vant
til at forlyste sig i Dyrehaven og paa Eremitagen at faa Tevand og
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Forfriskninger tillavet, vil ved dens Nedbrydelse savne noget anseeligt
i sine Fornøjelser«.
Også en senere tid krævede denne adgang til slottet, der i visse
perioder så at sige fungerede som »skovløberhus« på sletten, idet
der har været en restaurant i stueetagen fra 1885 og, efter en af
brydelse, atter i 1890’ernes begyndelse. Gang på gang har der hævet
sig røster for på ny at få »skovservering« på Eremitagen. Men hen
synet til brandfaren har været afgørende. Det bør i denne forbindelse
fremføres, at foruden kongelige personer og slottets tilsynshavende
har også en kunstner engang fået lov til at tage længere tids ophold
på Eremitagen, idet det i sommeren 1874 blev tilladt vor store land
skabsmaler P. C, Skovgaard at indrette atelier på selve Eremitagens
loft, en imødekommenhed, som han lønnede rigeligt alene med det
betydeligste af de værker, han malede derude — det monumentale
»Sommerdag i Dyrehaven«, der nu hænger på Kunstmuseet. Slottet
kan således med sandhed siges også at have givet en malerfyrste ly!
Det er forståeligt nok, at Eremitagen virker tiltrækkende på skovens
tusinder af gæster, og at de også gerne vil aflægge slottets indre et
besøg, ikke alene for at tage sal og gemakker i øjesyn, men også for
at nyde udsigten fra dets vinduer, der bliver skønnere og videre, jo
højere man når op i dets etager.
Allerede i 1702 fremhævede sekretæren ved den engelske ambas
sade i Danmark, Lacombe de Vrigny, den storslåede udsigt fra Chri
stian V’s gamle jagtpavillon til alle sider. Og Thurah skriver i gen
nemgangen af sit eget slot:
»Naar man fra Salen vil træde ud paa Balconen mod Søen, finder
man der den herligste og fortreffeligste Udsigt, som nogensteds kan
ønskes, thi strax uden for Bygningen er et Stykke slet Land, dernæst
tyk Skov, og over Skoven seer man alle der i Egnen ved Søe-Kanten
particuliere Vaanings- og Lyst-Huuse, siden den vilde Søe, og alle
frem og tilbage gaaende Skibe, og paa hin Side atter igien SkaaneLand, og ved nogenledes klart Vejrlig kand man tydelig see Kiøbenhavn paa den ene, Cronborg og Sundet paa den anden Side, og i
Skaane Helsingborg, Malmøe, Landskrone og andre flere Steder«.
Unægtelig en pragtfuld udsigt, og skønt de »particuliere LystHuuse« — på nutidsdansk villaer — ikke er blevet så lidt talrigere
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end på Thurahs tid, har det ikke gjort noget dybere skår i udsigtens
skønhed. For når man ser ud fra slottets vinduer, er det mest karak
teristiske den store samlede helhed af den grønne slette med sine
trægrupper og sine vejes grå bånd, de tætte, kuplede kroner ud mod
det blå sund, kysten hinsides — og over det altsammen den høje,
hvælvede himmel. Intet under, at man gerne så Eremitagens fløjdøre
åbnet for at kunne glæde sig over alt dette. Men kun yderst sjældent
gives der nu adgang til at se slottets indre, og kun efter særlig ind
hentet tilladelse ved henvendelse til kongens kabinetssekretariat.
Og med rette — lad der være noget, som er helligt og ukrænkeligt.
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Lad os ikke bortjage skyggerne af de svundne tiders lykkelige ensom
hed, lad salens spejle gemme deres glimt af lønlige glæder og lad
Thuras slot, ligesom den kinesiske pavillon på øen i Frederiksberg
Have, få lov til at sove sin tornerosesøvn i uforstyrret ro. Således
får Eremitagens kostelige arkitektur med de smilende prydelser og
de gådefulde sfinkser også i vore dage en fornem opgave: at bevare
den romantik, der er slottets og skovens inderste hemmelighed.
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1699 Christian VI

»Hubertushuset« ved
Hans Steenwinckel d. Yngste
1734-36 Slottet opført ved Laurids
Thura, trappeparti ved
Nicolai Eigtved
1762 Terrassens trappe fjernet

1790 Rantzau
1797 Kronen

1798-1802 Restaurering
ved Boye Magens
1890erne Terrassen retableret

Danske Slotte
og Herregårde
Værkets første fem bind omhandler Sjælland. Begyn
dende i bind 1 med Nordsjælland, de danske renæs
sancekongers jagtdistrikt, hvor prægtige slotte voksede
op i den dejlige natur, i skovene og ved kysten, og
hvor højadel og storkøbmænd indrettede bekvemme
landsteder. Videre føres vi i bind 2 gennem slottene
og palæerne i hovedstaden og dens nærmeste omegn,
og derfra i de følgende bind ud over landet til bispeborge og tårnprydede herregårde. Det er dog ikke blot
de gamle og arkitektonisk betydningsfulde monu
menter, som værket omtaler. Slotte og herregårde er
andet og mere end arkitekturhistorie. De er helt op
til vor tid rammen om et vigtigt led i dansk kultur
historie, de er og har været befolket af levende
mennesker, af landets dygtigste mænd og af uduelig
heder, af alvorlige videnskabsmænd og af sorgløse
levemænd. Stærke kvinder har her udfoldet sig eller
er gået til grunde. Mange steder er landets skæbne
blevet afgjort bag de tykke mure eller foran rokoko
tidens forgyldte spejlrammer. Kunsten har haft særlig
grobund her og landbefolkningens materielle kultur
har i hovedsagen været dikteret herfra.
Døren til et rigt, bevæget og betydningsfuldt milieu
lige fra den tid, da Danmark var en magtfaktor i
Europa, og op til vore dage åbnes af værket
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