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fej^benljatm og

til ^jøben^avn 09 tetö £>megn ^en^ørente kobbere ere følgenbe:
©runbtegning af Sjøbenbavn.
8 ®(abe (A—H) meb enfelte Sugninger.
EbnfttanSborg ©(ot.
SongenS Ratals.
æofenborg ©tot
gnu Sirfe,
SSørfen.
Nicolaj Saarn.
©fuefpilbufet.
Nørreport.
Sotbboben.

Änippeßbroe.
Songenö 5Rpetorv.
23abebufene.
grebenfSberg SloL
gn'ebebSfløtten.
©ovgenfn'e ®(ot.
@b<wlottenlunb*
Eremitagen.
æernjtort
greberifSbaU
©conninggaarb..

^iøtoriøk - mtfiquariøk JnDlekninq.
XJe vigtigfte og ftørfte af be banfte Æjøbfhrber ere anlagte veb ^pavet. Sløbvenbigljeben af
at ljolbe 9Sagterz for at beflitte ^pfterne mob ^(pnbringer af ©ørøvere, mange SJiennefleré
©ammenfomfl for Jpanbelcné og $ifferieté €fplbz be ppperlige ^pavnez fom Staturen felv E>ar
bannet paa mange ©teber t bet banfle Stige, gave ben forfte 2lnlebning til SBperé 5(nlæggelfex).
£)ere$ Jorfatning begunftigebeé fenere veb lovgivningen, og funbe enb ^Borgerftanben ilte
fpitle ben SKolle i Storben, fom i Jranfrig og ^talien, funbe ben enb iffe være Jprfterne en
faa betpbelig ®lobvægt mob bibelen og ©eiftligljeben, fom fmie Sanbeé SBorgerftanb bannebe
alt fra bet 12 $ 2larl)unbrebe, maatte bog bené ^ele ©annelfe og Sietning være Siegenterne
pberft magtpaaliggenbe, og flere mærfelige 33egiven^eber — Steformationené Snbførelfe, @re*
vené Jeibe — vife oé ben iffe ringe ^^flpbelfe, ben trebie ©tanb funbe Ijave i ^amp mob
be øvrige ©tænber.
3 SJlibbelalberen fpillebe fnart een, fnart en anben af be banfte ©tæber ben vigtigfle
Siolle, fmorvel ingen af bem fjævebe fig over en vié SOlibbelmaabig^eb, hvortil beelé kulturens
93arnbom, beelé bet ^ernaag, fom fivilebe over ^panbel og ^unftflib, bibrog fremfor alt 2lnbet.
^jobenljavn er een af be pngre banfte Æjøbfhrber; ®tebetz livorpaa bet er anlagtz nav?
neé førfte @ang i ^piftorien veb 2laret 1043 unber krigene mellem ®venb (Jfhitfifen — ben«
gang ^arl i ©anmarf — og ben banffrnorfte £ong SDlagnué 2). 5 et Ejeelt Slarfmnbrebe ber?
paa forfvinber bette ©teb — ^>afn3)z fenere ^j^pingliafn (b. e. ^jøbmanbébavn) fal*
*) æabené Xtø. II. 3 følg.
©uljnié JpifL af £anm, IV. 99.

3) ©ufjmé Jpift af £anm. VII. 230» Sax. Gramm.
Hist. Dan. L. XIV
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bet — albeleS of vore 2lmboger. $ørft omtrent veb 2lmet 1167 ffriver Sapo, at SBiflop
?lbfalon anlagbe et taflet paa S øøen, og StebetS Sammenhæng gjør bet rimeligt, at ^er
meneS bet af 2lbfalon opførte kaftel paa ben fy, paa levitten EbriftianSborg#Slot nu ftnbeS,
og fom forbum ofte falbteS SifnæS1). 3 SlbfalonS enbnu bevarebe Se^amente nævneS ben af
brim bpggebe SBorg alene: Castrum de Hafn2), og Stavnet SlpelbuuS, forn bet efter $vit#
felb og anbre Sfribenter er blevet ©lobe at tillægge benne SBorg, er af en langt pngre Op*
rinbelfe3).
Sit ber veb ben af Slbfalon opførte 23org allerebe tibtigen bar bannet ftg en lille 93pz
fpneS rimeligt; be Omflænbigbeber, fom i Sllmtnbeligbeb begunftigebe kjøbftæberS Slnlæggelfe
paa be banfte kpfter, maatte ifær være meget virffomme b«, hvor Slaturen felv tilbøb ben øn?
fteligfte fieiligbeb til ^anbel og $ifferi, bvilfet fibfle bengang var faa betpbeligt i Sunbet, at
giftenes ©længbe — fom Sapo4) bevibner — ftunbum jlanbfebe SfibeneS $art,og man ofte
iffe bebøvebe noget Siebffab, men alene jamberne, for at fange bem.
©et var maaftee — fom ©ubm antager — ftrap efter SipgenS Erobring, at kong S3aU
bemar ben $ørfte ffjænfebe Slbfalon og banS Efterfølgere paa SBifpeftolen i StoeSfi Ibe SBpen kjøbeiv
bavn titttgemeb enbeel omliggenbe SanbSbper, af ^»itfe be flefte enbnu ere til og ere alle kjøbenbav#
nere velbefjenbte, faafom QJalbp, SBrønSbØV Embbrup, ©jentofte o. f. v.5). Ogfaa et
par anbre 23per forefomme i be benne ©ave vebfommenbe ©ocumenter, fom fortjene ber at omtales,
ba ben ©runb, paa bvilfen be bave ligget, fljuleS af flere af Stabens ©aber og fammeS $orftæber.
©isfe vare Solberg og SerritSlev. $itn 23p b^ rimeligvitS ligget ber, hvor nu Enbeel
af $reberifSberg*5Bp ftnbeS6). SerritSlev inbtog berimob bet Slum, hvor nu St. ©jertrubS#
ffræbe, Siofengaarben og ^»auferplabfen ftnbeS. Efter et gammelt Sagn ftal St. petri ^irfe
forbum
ligget ubenfor kjøbenhavns ©rænbfer og været en £anbSbpfirfe for ^Beboerne af
SerritSlevr). ©enne
omtales enbnu i $reberif ben S^ftø
^ftr 1^25 ftjæntebe
nemlig kongen kjøbenhavns ^Borgere SerritSlev*©iarf tmob en aarltg 2lfgift8), og fra 1527
baveS et ©ocument, veb helfet ©omcapitlet i StoeSfilbe tiljljøber kjøbenbavS ^Borgere fine
l)
2
3)
4)

SDluffené Giollectanea ©♦ 15O,
Testamen tu m Absalonis. Edid. Sperling p. 13.
©utjmé Jpi(L of
VIL 230—31.
Saxonis Præfatio.

5) Thorkelin Diplom. Arn. Magn. I. 37. 63.
6) SMuffenS (JoUectanca ©. 134.
r) Pontoppid. Orig. Ilafn. p. 58.
Sine £)anffe ^a^in I. 216.

©enbomme t SerritSlevx). 5 henne $8p »ar forbum en kongerne tilbørenbe ®aarb, forfra
baveS flere 95reve, ubftæbte af ©if af «Pommern2).
kjøbenhavns celbfte ©rambfer b«»e efter al Sanbfpnligbeb været følgenbe: mob 23 e#
ften en lille $jorb, kattefunbet falbet, b»té SRavn enbnu bevares i ben befjenbte @abe;
mob £>ften gif ©rænbfen mellem æognmagergabe og «pileftræbe forbi ©ammelmpnt; mob
JRorben gif ©rænbfen fra ©tben af ©t. «peberSftræbe langs neb ab ©fibenftræbe og 2anbe#
mærfet. SRerreport (lal bengang b^e fiaaet veb hjørnet af SRørregabe og krpftalgabe, forbum
©fibenffræbe, fom oprinbeligen var en SlfløbSrenbe for æanbet, ber fom fra «puftervig, bvilfet
bengang, fom SRavnet ubvifer, var en aaben 93ig eller 23ugt af Jpavet3). Sit £anbemærfet
bar været ©rcenbfen mellem Staben og ben forben omtalte SanbSbp ©erritSlev, fan man maa#
ftee allerebe flutte beraf, at en før SI. 1807 i Sanbemærfet beliggenbe @aarb falbteS SlvlSgaar#
ben, buffet tyber paa, at ben oprinbeligen har tilhørt biin SanbSbp 4).
Slllerebe i meget gamle Sliber omtales følgenbe kirfer i København:
1) ©t. «Ricolai kirfe, oprinbeligen et ©ipel for be ©øfarenbeS ©fptSpatron, ©t.
SRicolauS. 3 SSegpnbelfen fifal benne kirfe b^e ftaaet paa ^ftergabe, omtrent ber,
bvor man nu ftnber $ufet SRr. 605), men opførtes fort før ^Reformationen paa bet
©teb, b»or Saarnet nu ligger.
2) ®t. Elements kitfe, ber flal have ligget i SRærbeben af ben omtalte $jorb, kat#
tefunbet. ©en nebbrøbeS 31. 15306).
3) ©t. «petri kirfe, ber, fom ovenfor viftes, maaftee forbum bar »ætet SSonbebpen
©erritSlevS ©ognefirfe.
4) 9Bor Stue kirfe, ber af ©febiftop SlnbreaS Suneføn erbolbt et ©omcapitel for 6
Äanntfer7).
ifølge ben 23igtigbeb, ^jøbenbavn bwbe formebelft ben gunftige Seiligbeb, ber ber til#
bøb ftg for ^anbelen og Neriet, fan bet iffe unbre SRogen, at be roeSfilbfle 93iflopper meb
«privilegier fiffrebe og forøgebe $nbvaanerneS 9lettigbeber8), enbnu mtnbre, at be af al sD?agt
©anffe SDlagajin I. 53.
$anf?e Sftagajin I. 97.
») 9tyerupé SBeffr. om Äjebenf). (Sr 6—7.
♦) ©luffenö GoIIectanea
125.
•) ©ammeftebö
104.
9

6) Annal. Eccl. Dan. II. 850.
7) Orig. Hafn. p. 59.
8) kjøbenhavns ælbfte ©tabérct ffylbcS S3iffop Safob
(ahbfen og er fra tf. 1254.
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forfvavebe ben bem engang overbragne 23efibbelfe af Staben, ©et IpffebeS enbeligen kong
^Salbemar ben Urebie (2ltterbag) 21. 1341 at ftaffe ftg kjøbenhavns 93p og Slot, for &vté rig#
rige Uilbagegivelfe ban bog maatte ftille Søborg#Slot og 5 ^perreber i ^ant1); og nogle 2lar
fenere afftob ben roeSfilbfte Siftop ^enrit kjøbenhavn tilligemeb enbeel @obS i Serritélev ril
kongen paa hanS SivStib 2). ^miblertib unblobe be følgenbe roeSfilbfte 93iftopper tffe at frave
kjøbenhavns
og Slot tilbage, uagtet ©ronntng '®iargaretha (øgte i SKinbeltgheb at afftnbe
ftg meb SSifpeftolen veb at afftaae famme Slottet 9lebbe til beftanbig 2lrv og ®e3). Selv
efterat kong (Jhriftopher af 93apem havbe valgt kjøbenhavn til fin SiefibentS 21. 1443, ja
enbog fort Uib før SieformarionenS ^nbførelfe, pnbe vi, at be roeSfilbfte SSiftopper tviftebe meb
kongerne om SienbomSret til Staben.
$3i nævnte ovenfor, at Uhriflopher af 33apern valgte kjøbenhavn til fin SiefibentSftab i
klaret 14434). SDleb bette 2lar begpnbeS meb @runb et npt UibSrum i Stabens ^piftorie.
©et veb famme beliggenbe Slot, ber oprinbeligen foneS alene at have varet et kaftel, opbygget
til 33arn imob Sørøvere og anbre fyienber, men fom i UibenS £øb, efter flere @ange at vare
øbelagt, ubentvivl oftere var ombpgget og foranbret, fif nu tfar unber kong ^panS (1503) en
betpbelig Ubvibelfe, og kongen lob til Srinbring herom fit og fin ©ronningS 33illeber i SegemS#
ftørrelfe ubhugge veb en Urappe, fom førte op til ©anbfefalen, og bisfe Sbilleber ere rimeligviiS
be famme, fom enbnu finbeS veb Opgangen til bet ftore kongelige 93ibliothef. Sn Stiftelfe,
ber ffylbeS bette UibSrum, og fom fremfor nogen anben bibrog til Stabens Opfomft, var kjø#
benhavns Univerfitet, hoiS SBegpnbelfe ftriver ftg fra klaret 1479. Uil UniverfitetetS 23rug
tjente førft et veb $rue ktrfe beliggenbe JpuuS, fom ba tilhørte bet fjøbenhavnffe ©omcapitel,
men fort Uib efter erholbt bet Stabens anbet SiaabhuuS, fom var beliggenbe paa hjørnet af
SRørregabe og Stubiiflrabe, bengang DiaabhuuSftrabet falbet, i SSegpnbelfen fun paa 10 2lar,
men efter biSfeS Jorløb føgte SDiagiftraten forgjeveS at tage bet tilbage, og bet forblev frembeleS
inbtil 21. 1539 at tjene Univerfitetet til 93rug. 3 bette 2lar ftete nemlig et SDiageftifte, hvor#
veb ben omtalte SSpgning tnbrømmebeS ben fjellanbfte 93iftop til 93olig, hoorimob Univerfitetet
})
af £)anmar! XIII. 26. 30.
2) Pontoppid. Origines Hafn. p. 61—62.
3) ©utjmé $ift. af SanmarE XIV. 4—5. 494—496.

4) Senne Äonge gas Äj^enfjavn fin (Stablet
Pont. Orig. Hafn. p. 96 ff.

1443.
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fif ben forrige ?8ifpegaarb, af Ovilfen ber enbnu ftnbeS en ubetpbelig £e»ning i bet lave §uus
pan Stubiigaarben, i ^»ilfet Uni»erfitetet6 (Jonfiftorium ^olber fine $orfamlinger *).
$oruben ben nce»nte 23tfpegaarb fanbteS enbnu en anben i Staben, ber bog ifte
tjente ben roe^filbfte 95iftop, men ben lunbfte Srfebiftop til 23opal, faaofte tmn opbolbt fig i
^jflbentjmm. ©en »ar beliggenbe pan ^pjprnet af St. 3^gen^gabe og ^)ftergabe, ber bvor nu
$ufet 9lr. 34 ftnbeS. 3 2(aret 1826 nebbrpbeS en meget gammel, pan benne ^plabS belig«
genbe, Oaarb, fom bog, meb Unbtagelfe af be b»c«I»ebe ^jelbere, tffe »ar ben gamte 23ifpere?
fibentS, men en t <£fjriftian ben
©age opfprt 23pgning, ber t ben fibftnavnte ^ongeS og
IjanS ^fterfolger^ SiegjermgSttb flat ^a»e »ceret een af be anfeligfte i ^jpbenbmm, i fwtlfen
fremmebe $prfter6 ©efanbter ftunbum boebe3).
©et »it iffe »cere upa^fenbe paa bette Steb at onttale ^jpbenfjaon^ ^toftre, fom i 9ie#
formattonenS «periobe, unber ^ongerne $r^rif I og Qfjriftian m, atle opbce»ebe^.
©et crlbfte Softer t Staben »ar allerebe ftiftet t 2laret 1238 og beftemt for 0Kunfe af
©raabrpbre« eller 5ranciflaner#Orbenen. ©et »ar beliggenbe paa ben nu»arenbe Ulfelb^i^piabS,
&»fe ene Sibe enbnu father ©raabrobre^Sor». SJiunfene fortobe omtrent 1531 bereS Softer
og o»erlobe bet til (StabenS SRagiftrat. ©et beftemteg fenere af ^ong $reberif I, at 3nbtag*
terne af ^loftrets ©enbomme jtulbe tilfalbe ^o^pitafet og bet faafalbte ^peHiggeifteS Jpuu^ 4).
Samtibigt bermeb »ar maaffee ^elligaanb^floftret, $»{$ 93eftemmelfe »ar at pleie Spge
og Jattige. Sil famme 23rug an»enbte$ bet efter Sieformationen og forpgebe^ meb bet optjce»ebe
@raabr0bre#£lofterS ©enbomme. ©et »ar beliggenbe »eb ben ^irfe, fom enbnu bcerer bets
9la»n, men flpttebeS t 2(aret 1616 til gamle 23 ar to», beliggenbe ubenfor $fterport, onv
trent ber, b»or title Suborg Itgger. 25eb benne Seiligbeb forenebe^ flere mtnbre Spgebufe meb
bette ^po^pital, fom nogle 2(ar berpaa paanp flpttebeS til bet faafalbte SRp«23arto», beltggenbe
Soften for Sortebam^S^. ©et forrige $elliggeifte$ ?3puu^ anoenbteS bertmob til en 2lrbeib^
og Straffes2lnftalt, b»i^ 9fo»n enbnu »ebblt»er i ben @abe, fom fatbeS Sugt^uu^porten 5).
$lere 2(arbunbreber pngre »are berimob t»enbe anbre fjpbenba»nfte ^loftre: Slarcv?
.Softer, beltggenbe i ben @abe, ber nuomftunber falbeS ^lareboberne, og Qarmeliter?
*) Pontoppid. Orig. Hafn. p. 144. 143. ©liiffen§
Collectanea ©. 157.
«) Pontoppid. Orig. Hafn. p. 1G9.
*) ©luffenS Collectanea
16.

4) 9^e ^anfte SJlagajin !♦ 3L 54.
5) £)augaarb om be banjfe ^loftre i SKibbelalberen ©.
194—95, £)lufien$ Collectanea
58—60. 160—63.
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^loftret i St. «peberéftræbe, bettggenbe paa ben «piabé, bvot 53alfenborfé (kollegium fenere
er opbygget1). ©et fibfte .^lofter er befjenbt »eb ben i Dieformationé#^»ifforien fan omtalte
^aul ©liæ, ogfaa «paul æenbefaabe falbet.
$lf ben tiltagenbe ^olfemængbe og Stabené forøgebe $anbel fulgte, at ©taben betpbe#
ligen maatte ub»ibeé2). fertil bibrog ifær en Joranftaltning af £ong Steberif I, »eb b»ilfen
SRørreport, ber forben bu»be ftaaet ber, $»or nu SKørregabe og ^rpftalgaben løbe fammen, flyt#
tebeé 500 2llen længere ub imob SRorben.
2lf be ©aber, fom forefomme i æreve og ©ocumenter, ^jøbenba»n »ebfommenbe, nævne
»i ber nogle af be mærfeligfte, faalebeé fom be angioeé af «pontoppiban.
3 æor Stue Sogn forefomme blanbt anbre følgenbe ©aber og Stræber: klæbes
boberne — i latinffe ©ocumenter vicus pannicidarum — ^lofterftræbe, ©raabrøbre#
ftræbe, fom enten bur »æret bet neberfte Styffe af Søvftræbe eller Sfinbergaben, ^annife#
ftræbe, æjørnebrogabe, b»ié ene Sibe børte til St. Slicolai, ben anben til »or Stue
Sogn; fenere forefommer ben unber 9la»n af ^jøbmanger# (o: Slagter#) ©abe, af bvilfet
nu ubrugelige ©rb bet nuværenbe 9la»n £jøbmagergabe er opfiaaet »eb en forbæroet Ubtale.
5 St. Nicolai Sogn næ»neé foruben ben ene Sibe af ben forben omtalte æjørne#
bro# eller ^jøbmanger#@abe: «pileftræbe, $ftergabe, S^tgeftræbe, Sæberftræbe,
©rønnegabe.
3 St. «petri Sogn: Siaabbuuéftræbe — b»ot»eb, fom ooenfor er »itff, iffe ffal
forftaaeé ben ©abe, ber nuomftunber falbeé meb bette 9la»n, men Stubiiftræbe — St. «peberé#
ftræbe, SRørregabe, b^oraf bog ben ene ©eel regnebeé til »or Stue Sogn, Sarébjørné#
ftrcebe, faalebeé falbet efter en æorger £aéfe æjørnføn, fom le»ebe i ^jøbenba»n i ben fibfte
jpalobeel af bet 15be 2larbunbrebe.
3 St. (Jlemené Sogn forefomme følgenbe ©aber: æeftergabe, ^attefunb,
æombeftrcebe. ©et fibftnæonte Stræbe falbteé ogfaa SSogebabftueftræbe og er upaa#
t»i»leligen ben ©abe, fom enbnu falbeé 93abftueftræbe, b»^ ^avn minber om SSabftuer,
fom man i crlbre £iber gjorbe faa meget af, iffe blot i ©anmarf, men i bel« Europa, men fom
x) Jpolbergå ^anmarfé £iftorie II. 575.
2) ICUetebe ben ©tabéret, fom Æong (^riftopfyer afæapern
gan ^pbenfjann i Ifaret 1443, tager £enfr>n til en
foreftaaenbe Ubvibelfe af bet$ Omfang, ibet ber be;

faleé, at Z/^té ©taben betaer nogle ©træber eller
,,®aber igjennem nogen æorgeré ®aarb eller ®runb,
„maa fjah iffe vægre fig berveb imob billig ^Betaling."
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man omfiber maatte afflaffe
oS, ba flere fortjen ubefjenbte Spgbomme inbtrængte fig og (et
ubbrebteS »eb bisfe 23abeanftalter *). 2(t ber »ar egne ©aber, Ijvor Jolf, ber nærebe fig af
faabanne Snbretninger, boebe, er et 33e»iiS mere paa ben rigtige 2lnfEuelfe, SDttbbelalberenS ^jøb#
ftebvæfen fulgte, at visfe ^aanbværfere beboebe egne ©aber2).
3 ben Ubfigt o»er Stabens ælbre Jpiftorie, fom inbebolbeé t be foregaaenbe Siber,
nærmebe »i oS 9ieformationen; men inben benne ftore SSegivenbeb foregik, ber mebførte en
»ebforanbring, ei alene i Sieligionen, men ogfaa i Statsforfatningen, maa enbnu een 33egi»en#
beb anføres, fom ei blot for $ieblilfet bavbe en »æfentlig Snbflpbelfe paa Stabens Silftanb.
kjøbenhavns $nb»aanere, fom meb $øie betragtebe bereS ulpElelige, lanbflpgtige konge,
(£briftinn ben 2lnben, fom bereS 33elgjører, fom ^panbelenS og 9læringS»eieneS Staber og 33e*
forbrer, bavbe alt t 2laret 1523 t 8 famfulbe SKaaneber forgjeveS gjort ben ub»algte konge,
^ertug $reberif, al muelig SOlobftanb. 3Seb et 33 rev, ubftebt OnSbagen før Sulebag 1523,
bavbe Staben maattet o»ergi»e fig. ØJien enbnu een ©ang maatte ben efter 10 2larS forløb
føle alle en 33eleiringS giæbfler. kong $reberif ben SørfteS ©øb bragte ©anrnart og 9brge i
en førgelig, anardjif? Silftanb. kjøbftæbborgerne og Sanbboerne attraaebe at faae ben, fiben
1531 paa Sønberborg inbfluttebe kong QEjrifttan igjen paa dronen, og SpbefferneS Jpær og
$laabe, anførte af @re» (Sljriftopber af Olbenborg og hertug Gilbert af SKetlenborg, beftprfebe bette
alt forben faa mægtige spartle, ©en fjøbenbavnfte 33orgemefler, 2lmbrofiuS 33ogbinber, forfva*
rebe Staben til ben pberfte $ort»ivlelfe, og førft efterat kong U^riftian ben SrebieS dropper paa
forftjellige Steber ba»be feiret o»er SDtobflanberne, og efterat $ungerSnøben i længere ©b bavbe
rafet inbenfor kjøbenhavns SSolbe3), faae Snbvaanerne fig nøbfagebe til ben 29be Suli 1536
at o»ergi»e Staben til kong Qhriftian ben Srebie. 53el bevilgebeS alle Snbvaanerne 2lmneftie,
men Staben leb alligevel et betpbeligt Sfaar i fine privilegier, ibet kongen for gremtiben felv
tiltog fig ben 9iettigheb at befEitte Stabens ØKagiftrat4).

J) £)en berømte SBiffop g)aUabn SStbncébprb ^erom ftnbeS
t Serpageré Ripæ Cimbricæ p. 547.
2) SBabené 2Cf$anblinger I. 354^
•) ^ungerSnøben beffrioeé meb ftærfe garver af Æwttfelb
(®annu SRigeé Ærønife IL 1480). z/®er vare tuftnbe
^SJlenneffer" — figer ^an — z/fom faae bet ©pn paa

,/$ettiggeifteé ^irfegaarb, at ber fab en Slvinbe op til
//Skuren bøb, fom ^avbe to levenbe Størn paa Armene,
z/fom biebe ælob af SDloberené 33rnft, og ftrap efter ^un
//Var bøb, bobe og Stenene i famme ©tunb, og 23lo=
//bet ranbt neb af bereS s^unb."
4) Pontoppid. Origines Ha fn. p. 172.
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Slllerebe Äong ^btiftinn ben 2lnben bnvbe beelS af $orbittrelfe over ben pavelige £egat
2lrcembolbuS’S (tjænbige $orræberi, beelS af Overbevisning om bet meget @obe, Reformatio*
nen mebførte, føgt at brage SutberS Silbængere, ja enbog ben ftore Reformator felv, inb i £an*
bet. SRen foranbrebe SibSomftænbigbeber nøbfagebe b«nt til at ftanbfe fine gavnlige foreta*
genber, og for gavens og ÄeiferenS bnm faa vigtige 53en(lab maatte b«n tilfibefætte fine Refor*
mationS*5orføg. f^berif ben Jørfte bavbe i fin ^paanbfceftning maattet forpligte fig til (hængt
at opretbolbe ben berjtenbe ^irfe og benS Rettigbeber, og Reformationen gif følgeltgen tun lang*
fomt frem i be førfte klaringer af
Regjering. $ørft efteråt ban paa ^errebagen i Obenfe
1527 brøbe (laffet be £utber(te ©amvittigbebSfribeb, begpnbte bisfe at aanbe friere, og b»il&
hurtige $remflribt Reformationen gjorbe, feeS beraf, at ben alt 1528 var ganfle inbført i I8i*
borg og £Ralmø.
3 ^jøbenbavn b^be alt fra 2(aret 1520 «paul (Jltæfen, ber fenere, lebet, fom bet fp*
neS, af Overbevisning, blev bet lutberfle ^arti utro, begpnbt offentligen at forfpnbe Reforma*
torernes Orunbfætninger. Sil at virfe paa SDiængben beftemteS nogle tpbffe £ærbe, fom £ur*
fyrft greberif ben æife af ©acbfen fenbte til ©anmarf paa fin ©øfterfønS, ^ong SbriftianS,
^orlangenbe. €n Wiagtfter Reihbarb præbtfebe i SRicolai * ^irfe; men felv om ben fatbolfle
©eiftligbeb itte bwbe forfiaaet — veb en ©tolebreng, fom ber fortælles, ber runbtomfring i
©taben efterabebe 'PræbifantenS JorebragSmaabe og ©ebærber — at gjøre b^m latterlig i
SIRængbenS Oine, vilbe bog bet fremmebe ©prog ba^e gjort æirfningen af b«nS Saler ubetpbe*
lig. Sigefaalibet ubrettebe ©værmeren Sarlftab, fom i nogle QRaaneber opbolbt fig i ^ovebfta*
ben1); men alligevel gjorbe Reformationen ©ag for ©ag fremgang — trobS alle be ^»inbrin*
ger, '"prælaterne føgte at fdette ben. ^jøbftæbborgerne og bereS Ovrigbeber vare overalt i ©an*
marf, iffe minbre, enb bibelen, ben npe Sære bøngivne, og veb be ©anfteS betpbelige ^janbel
meb Ublanbet (taffebeS — beelS fra Spbfflanb, beelS fra Reberlanbene — be Religionsform
anbringen vebf'ommenbe ©trifter, veb bvilfe 2lHe fattes iftanb til at lære at fjenbe SutberS £ære.
£nbog Overfættelfer af be bibelfte 25øger i SOioberSmaalet beførgebeS trpfte ubenlanbS og inb*
fenbte i ©anmart.
T) SÄünterö deform1. 279 ff.
2) £)gfaa i £)anmarE gaves bengang $eiltg$eb til at faae
æøger trp?te> S øleévtg, £)benfe, Æjøbentjavn og flere

©taber vare bengang ^reéfer, forfra ubgt! mange
©tribéffrifter mellem Æatljoliferne og ^roteftanteme.
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protefiantiSmen, fom allerebe tibligere tyavbe tyavt gob gremgang i 5?ovcb [tåben,
beforbrebeS ifær bero eb, at Äong greberif ben gørfte i klaret 1529 falbte QJiag. ^anS Sau#
fen, tyvem tyan allerebe i nogle 2(ar tyavbe beftpttet mob ben fattyolfte ©eiftligtyebS ©f#
terftræbelfer, fra QStborg til ^jøbentyavn, tyvor tyan anfatteS fom præft veb St. Slicolai#
Äirfe1), tyvié SSpgning faa 2lar iforveien (1509) var bleven farbig, og fom efterat vare bleven
inbviet2) (1517) ifar tyavbe tjent proteftanterne til 23rug — fra ben Sib af, ba ben ovennævnte
9Rag. Sieintyarb tyer førfte ©ang i be banfte ©tater offentligen forfpnbte ben renere Sære fra præ#
bifeftolen. 3 klaret 1530 tyolbteS i ^iøbentyavn en i 9ieformationenS ^iftorie tyøift marfvarbig
^jerrebag, fra tyvilten man fan regne bet proteftantiffe parties fulbfomne ©eier — en ©eier,
bet bog iffe ftebfe meb SÖlaabetyolb benrjttebe fig af. ©og — ©atibenS 2lanb og bet retfarbige
$ab, fom ben fattyolffe ©eiftligtyeb tyavbe paabraget fig, unbff piber nogenlunbe be Qjolbfomtye#
ber, fom tyift og tyer øvebeS. ©en marfvarbigfte af be urolige Scener, SteligionS#Stribigtye#
berne foraarfagebe i ^iøbentyavn, forefalbt i 2laret 1531, ibet Stabens SSorgemefter, ben unber
be borgerlige Uroligtyeber faa virffomme 2lmbrofiuS 23ogbiuber, paa 3bie ^ulebag trængte
inb i grue £irfe, tyvor tyan, lebfaget af en ftor £ob SOienneffer af be lavere QlaSfer blanbt
golfet3), nebrev 2llt, fom paa nogen SRaabe minbebe om ben fattyolffe ©ubsbprfelfe, og bet
var meb SDløie, at Stabens 33pfogeb ftanbfebe ^belaggelfen. 3 nogen Sib berpaa var ^ir#
fen — enten for at foreligge lignenbe volbfomme Optrin, eller forbi pøbeltyobenS Obelaggelfe
tyavbe gjort ben ubrugelig til ©ubStjenefte — luffet baabe for bet fattyolffe og bet luttyerffe
parties Siltyængere. ©fter greberif ben gørffeS ©øb (1533) fpnteS bet, fom om proteftan#
tiSmen atter ffulbe fortrænges, og ben fattyolffe ©ubSbprfelfe paanp inbfætteS i fin gamle ©lanbS;
men 'Prælaternes ©læbe tyerovér var ligefaa fortvarig, fom ben ©laabe var uæbel, paa tyvilfen
be benpttebe fig af ben tilfægtebe Seier. ^perrebagen i klaret 1536 fronebe SanbtyebSvennerneS
^amp meb bet tyelbigfte Ubfalb.
’) ®on. æiHiotH I. 14.
*) ÄirfenS Saarn, fom 1566 behäbiges af Cpnilb, blev paanp
meb ftore Smfoftninger opbpgget af ^^riftop^er halfen;
borf, men ebelagbeS atter 1627 unber en ftærf ©torm, veb
tyvilfen Ceiligtyeb Äirfen leb faaban ©fabe, at ingen @ubé=
tjenefte funbe tyolbeé i lang Sib efter, Etyriftian b. 4be
lob ben prpbe meb 3 fmaae ©pire. ®et ftore Saarn og
©piir, ber øbelagbeé i Äjobentyavnö fibfte Slbebranb, op=

fatteé forft 1669. 9tnefte ©filberi af Æjøbentyavn for
1829, 9tr. 13. Se Efterretninger, fom finbeé ber om
SRicolai^irfeS Silftanb i ælbre Siber, ere ubbragne af
2ben Seel af SongeS æeffrivelfe over Æjøbentyavn, et
$aanbf?rift, fom gjemmeS paa bet* ftore ^gl. æibliøttyef.
3) SQtange af biéfe SBolbémænbé stavne ere opbevarebc i
en famtibig Ærenife. ©. ©utymé ©amltnger til ben
banfle £ift. 1 23. 2 ©. 172.
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93i anguve ovenfor, at «Reformationens fulbfomne ^nbførelfe meb gob @runb fan figeS
at buve gjort Spole i ©tabenS ^piftorie, og bet $ølgenbe vil tilftræffeligen flabfæfte benne 93e#
madning. Snbog for 93 yenS Ubvibelfe var benne 93egivenbeb tffe uvigtig, ibet ben foranlebigebe,
at ^loftrene unvenbteS til anbet 93rug, og at be bem tilbørenbe vibtløftige @runbe bebre bebyggebeS.
St. S l ara ^lofter inbtog forbum meb alle bertil børenbe bygninger og Orunbe
ben bele ©træfning mellem ^lareboberne og ©ilfegaben, famt gammel SOiont ligetil 93rønb*
ftrabc. ©en ene ©eel af ^lofterbygningen flal i nogen Sib være bleven anvenbt til et ^loffe#
og ^anon«©tøberi, ben anben til en fongelig «Diønt, bvoraf 9Røntergaben enbnu bur fit 9tavnx).
©og fyneS bet, fom om ^loftretS ^irfe enbnu abjfilltge 2lar bar ftaaet veb €Diagt; ibet minbfte
baveS enbnu et ©ocument af 1570, veb bvilfet ^ong $reberif ben 2ben ftjanfer en — ^loftret
rimeligviiS forbum tiIbørenbe — @runb, fom figeS at være beliggenbe „veb ®t. Siara ^irfe", til
bet JattigbuuS, 'Povel $ecbtel lob opbygge2). (Sbriftian ben $jerbc buvbe fenere ben «plan
paa ^loftrctS ®runb at labe opføre en £irfe, fom ftulbe bære banS ©ronningS 9lavn3), men
JibSoniftanbigbeberne, ifar ben meb ©verrige ubbrubte £rig, binbrebe Ubførelfen beraf4).
3 2(ntonu®trabe, fom ogfaa forbum falbteS 5) lille «pileftrabe, etebe ©t. 21 n t o n i i ^lo;
fter i «praftø et $uuS, fom i 2laret 1531 bortfolgteS 6). ©e tilliggenbe Ørunbe ntaae b<tve været
meget vibtløftige, bviS ben beretning er fanb, at ©tørftebelen af ben @abe, fom nuomftunber
falbeS Sbriftenbernifovftrabe, opførtes b^paa af flere QJieblemmer af ben befjenbte barnefovffe
familie, ifar af ben veb fine lange SKeifer i $fterlanbene faa navnfunbige Sbrtftian 93arnefov.
(larmeliter#^loftret i ©t. «peberéftrabe omtaltes ovenfor; betS @runb ffal i enbeel 2lar
bave ligget øbe, inbtil 93alfenborf bør lob opbygge ben @aarb, bun veb fit Seftamente beftemte
til en ©tubenterbolig, ber fenere ftebfe bur været falbet 93ulfenborfS kollegium, ogfaa unberti?
ben — i albre £iber — „«povmefterS 93ober"T).
9 9ti)efte
tlbcrf af ^jøbenfy for 1829, 9tr* 15» S bet
fortjen omtalte ^paanbffrift af Songe fortælles, at ber, fy)or
@t» Slaræ Ælofteré .^idegaarb bavbe ligget, blev fenere cn
faafalbet TlSfiftentéfirfegaarb for ©tabené Snbvaanere,
fom fvrft opbvrte at benpttcé i 2Caret 1760» ©» £>luf=
fené (Sollectanea ©» 9—10»
2) ©anfle 9J?aga;tn I. 170»
•) J. L. Wolf Encoinium regni Dan. p. 574.
*) Qmbcel 2lar fenere Ijavbe famme Itonge ben $lan, at
labe opføre en Æirfe unber bet famme SRavn, omtrent

ber, fjvor ©ulbfyifct nu ligger (Pontopp. Orig. 289).
SCRen Hirfen, fom fun manglebe libet i fin ^ulbenbelfc,
blev nebbrubt i greberif b. 3bie6 Sib, £en FalbteS
ftunbum efter fin gorm ?(nna SKotunba»
*)
SRpefte ©filberi af ^bljavn 1829, 9tr» 10»
6) Pontopp. Annal. Ecd. D. II. 865.
7) Jpofmané gunbationer 1. 66» (Sammcftebé pnbcé og«
faa ubfvrlige Efterretninger om bette (Jollcgiume ©tif;
tplfe og Seftemmclfe,
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3 bet $oregaaenbe er ligelebeS berørt ben 5lnvenbelfe, man gjorbe af ®raabrøbre#^lo#
fterS SSpgninger til et ^»oSpital og en Sträffe ^nftalt1). ’paa bets ©runb ftob i SJiibten
af bet 17be 5larbunbrebe UlfelbS ©aarb, fom fenere bar givet «piabfen bet Stavn, ben enbnu bærer.
ögfaa paa anbre Steber bebpggebeS Staben betpbeligen. 3 celbre £iber bavbe £)fter#
volb ftraft ftg fra ben øverfte ©nbe af Aabenraa neb til ©rønnegabe — b»orom faavel anbre
gamle ©ocumenter tnbebolbe SSibneSbprb, fom tfær bet paa ben foregaaenbe Sibe omtalte 93rev af
Äong Jreberif ben 2lnben, veb bøilfet ban ftjænfer en ^piabS til bet Jpo£pitalz fom ^ovel $edftel lob
anlægge i føtøntergaben. ^>er bubber bet nemlig, at JpoSpitaletS ©runb „ftræffer ftg til 55oU
ben"2), ©enne æolb blev nu (1608) nebreven, og benS ©rave, font fanbteS ber, tw nu
©otberSgaben ligger, bleve opfplbte3). 53eb benne fieiligbeb blev ogfaa bet nogle 2lar tilforn
opførte Siofenborg#Slot — om bvil^t vi nebenfor paa fit Steb ubførligere ftulle tale — tillige#
meb fammeS vibtløftige ^>ave inbbraget i Staben. Jra ben Sib af bebpggebeS efterbaanben ben
bele Stræfning, fom ubgjør bet faafalbte Stp#^jøbenbavn. ©og blev ben gamle £>fferport, fom
ftob for ©nben af £)ftergabe, imob kongens Stptorv, enbeel $lar ftaaenbe, og ftnbeS faavel anført
paa en hegning over København fra klaret 1618, fom omtalt i abftillige meget pngre ©ocumenter4).
2lllerebe tibligere b<wbé ^ong (^Ejriftian ben $jerbe tilfjøbt fig en ubenfor Stabens
©runb imellem Større# og ben gamle ^fler^ort beliggenbe ^orftafe, bviS æaaninger maae bnve
været bøift ubetpbelige, fom feeS af ben lave »priiS, for bvilfen be bortfolgteS5). -^er anlagbeé
nu ftørre og anfeeltgere SSpgninger, og enbeel af ©runben anvenbteS til ^aaninger for SJtatro#
ferne — be faafalbte Stpebober. Unber ben famme konges Siegjering inbbrogeS ogfaa fra $a#
vet bet Stpffe, bvor SSørfen og StpbørS ligge, ligefom man ogfaa efterbaanben begpnbte at be#
bpgge $reberifSbolmS ©anal og be omliggenbe ©aber.
SJlen vigtigere, enb be Stnlæg, vi bibtil b^e anført, var Opbpggelfen af en ganfte np
Stab paa £)en 2lmager, ligeoverfor ^jøbentjavn.
2l(lerebe i Olbtiben omtales ben fibftnævnte $> fom en veb fin $rugtbarbeb vigtig $8e#
fibbclfe, og af flere ©avebreve, fom enbnu gjemmeS, feeS, at abftillige af £anbetS mærfeligftc
9
2)
3)
4)

S. ovenfor ©ibe 6, famt Jpofmané gunbationcr X. 21 ff.
£)anffe «Dlagajin I. 170.
Pontoppid. Orig. Hafn. p. 258.
©ammeffebé p. 239. S meget ælbre Sliber gif Sffcrgabe
iftun til hjørnet af (^riffenbernifovftræbet j Nicolai Äirf e

ftob ber, ^oor nu Jpufet 9^r. 60 ligger 5 ben tilfjerenbe
^ir f ega arb venbte ligeub til ben aabne ©e. S 2taret 1760
ffal man i ben nævnte SSpgningé Srunb $ave feet Sconin=
ger af en Sfibébro og noglc SSaabe.
s) Pontoppid. Orig. llafn. p. 257.
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Witter — faafom ©omfirfen i £unbx) — h<i»e h«»t ©ønbommø. SDlen flørft SSigtigheb fif
2>enz efternt Shriflmn ben 2(nben ^<wbe inbrømmet be fra ænterlnnb i prosinbfen foliant) til
^«»ebprfningcné Jorbebring inbfatbte (Solonifter ben føblige ©ed af famme (SJlaglebp Sogn)2).
$en fpneé i nogen ©b unber Jreberif ben2(nbené9iegjenng at base »æret forbunben »eb en
$3ro—Amagerbro falbet3)—meb^jøbenba»n; men ben maa fenere »ære nebbrubt,ba man iffe fin«
ber, at ber »ar nogen $orbinbelfe mellem ^jøbenba»n og (£brifttanéba»n, bengang bet fibfte anlagbeé.
©et »ar ubent»i»l Qlniftian ben $jerbeé ^enfigt, at ben af tmm paa Amager opførte
Stab flulbe »ære albeleé uafhængig af bet ligeo»erfor liggenbe ^jøbenba»nz og i bet 9ieftript af
5tc 2lpril 1619 4), b»or»eb Jjan gi»er @briftianéba»n alle ^jøbftabé#9lettigt)eber og 3nb»aanerne
20 2laré Jriljeb for Afgifter og Solbfrtøeb i 7 2lar for 2llt, fom tnbføreé, beftemmeé ogfaa, at
35pen fEal fjase fin egen $»rigbebz fom i SBegpnbelfen formobentligen alene beftob af en 23pfo#
geb; fra 1640 ba»be ben en egen SOiagiftrat, fom beftob af 2 95orgemef!te og 4 Oiaabmænb5),
inbtil ben omfiber »eb et ^ongebub af 31te januar 1685 albeleé inblemmebeé i ^jøbenba»n 6).
(^briftianébasné Siaabftue »ar en @aarb paa hjørnet af Stranbgabe og lille 5or»egabe; for
iffe mange 2lar fiben base Spoer af Jængfler enbnu »æret fpnlige i ^jelbrener).
3 be førfte 2(ar efter @briftianéba»né 5(nlæggelfe føgte ben ba fun libet talrige SJienig«
beb $olmené ^irfe; førfl i 21aret 1640 begpnbte man at bpgge en egen ^irfe for GljrifHané*
ba»né 3nb»aanere; ben ftal ba»e ligget paa hjørnet af prinbfenégabe og St. ^Innegabe og
»ar meget uanfelig 8). Sil benne ^irfe lagbeé enb»ibere alle be i 91 pbøré beliggenbe ^pufe, fmilfe
ogfaa i »erbéltge Tlnliggenber hørte unber (£brifiianéha»né 3uriébiction. Ubriftian ben $jerbeé
l) Thorkcl. Diplomatår. Arn. Magn. I. 2.
a) ^ontoppibané Xfijanbling om biéfe Colonifter finbeé i
3bie £)eel af ben ælbfte (Samling af SJibcnff. SelffabS
©frifter.
’) £et var unber benne 53ro, at Sørgen 33ra^ titfatte
Givet 1565, ba Ijan vilbe rebbe fin Æonge, fom Ijer
var fatben i SSanbet (Oluffené Collectanea (S. 8). gørft
i Karet 1620 lob Cljriftian ben 4be opføre ben S3ro,
fom nu falbeé Ænippelébro, Ijvilfet SRavn ben figeé at
$ave faaet af en SDtanb Jpané ^nip, fom før SBroené
Waning fatte golf over fra ben ene ©ibe til ben ans
ben ((Sdjcelé Ubfaft af ^rigeng ©fueplabé ©♦ 209,.
Dluffcné Collect. O. 9.). S SBegpnbelfen falbteé ben
fnart Gangebro — ligefom ogfaa ben førfte ©abe paa
Cfjriftianéfjavn, SBrogabe, i ælbre Siber er falbet Cans

gebrogabe — fnart Amagerbro (Sljuraé æeffr. over
Xmager
6). ©en nuværenbe Sangebro er iffe ælbre,
enb fra Karet 1686 (^ontoppib. ®anffe Xtl. 11.200).
< ^alubané (Samlinger til en 23effr. over CtjriftiangljavH
og grelferené Æirfe fammeftebé (S. 25.
®) ^ontoppibané banffe Ktlaé II. 200. S (Slanges Cl)r.
IV. £ift <S. 981 figeé biéfe ^rtniligier alt at ffrive fig
fra K. 1639, og Cljriftianéljavné ætagiftrat at tjave bes
ftaaet af en SBorgemefter, 6 æaabmænb, foruben en
æpfogeb, en SBpffriver og en kæmner.
6) Spalubané (Samlinger (S. 27.
7) (Saalænge C^riftianéfjavn fjavbe fin egen Suriébiction,
^avbe bet ogfaa fit eget SSaaben, fom beffriveé i ben
npénævnte 23og af ^alluban S. 25.
•) (Sammeftebé <S. 60.
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Omfju for $abrifi og SDlnnufactur#$Jæfeneté Opfomft bragte mange $remmebe inb t Sanbet;
ogfaa paa Ebriftianébavn tillobeé bet Ublænbinger at nebfcette fig — bog unber ben 23etingelfe,
at be flulbe befjenbe fig til ben veb Sanbeté Sove akne bævbebe Religion 9- ©c Skfk af
^remmebe vare S^bflere, for bereé ©fplb bevilgebeé bet veb et Siefcript af £ong ^reberif ben
treble til ©jellanbé SSiflvp, Dr. jpané Svane, at ber maatte beflifteé en egen tpbfl præbifant,
og at ©ubétjeneften til vtéfe beftemte Siber flulbe tjolbeé paa Jpbfl i ben banfle ^irfe. Jpvor#
lebeé ben tpbfle SUienigbeb efter^aanben tiltog i ben @rab, at ben i bet IS6' 2larbunbrebeé
SKibte erbolbt fin egen ^irle, berom flulle vi nebenfor paa fit ©teb tale ubførligere. Ogfaa
om ben nuværenbe banfle ^irfe paa Ebriflianébavn, ImS ©runbvolb flplbeé ^ong <S^riftian
ben 5te, ville vi paa et anbet ©teb mere paéfenbe mebbele enlelte Efterretninger.
QHlerebe i be førfte 2lar efter ben npe ©tabé 2lnlæggelfe fpneé anfelige SSpgninger fjer
nt bave været opførte, en faaban var ubentvivl ben befjenbte ulpffelige 2lbelémanb ^ap Splleé
@aarb, fom, efterat Eiermanben for at rebbe Sivet bavbe maattet flpgte fra fit Jæbrenelanb,
tilfalbt kongen, gerben ffyttebeé ben ©traffeanflalt, fom Ebtifiian ben Jjerbe enbeel ?lar
tibligere bavbe labet anlægge i Sugtbuuéporten. $orbrpberneé tiltagenbe 2lntal nøbfagebe Sies
gjeringen til at tænfe paa benne 23pgningé Ubvibelfe, og i Ebriftian ben ©jetteé ©age fremftob
ben vibtløftige @aarb, fom i klaret 1817 næften ganfle lagbeé t 2lfle.
2lf et til ©tabené ^piftorie benbørenbe ©ocument, fom pontoppiban bar labet aftrpffe i
ftt æærf Origines Hafnienses, feeé, i bvilfen @rab Ebriflianébavn alt i bet førfle Slarbunbrebe
tiltog i Omfang; i 2laret 1674 fanbteé fjer allerebe 236, og 15 2(ar ftlbigere 251 23pgninger.
Efterat vi faakbeé fjave betragtet Efjrtflianébavné Oprinbelfe og ©fjebne i fin tibligfle
»periobe, gaae vi tilbage til København, for at overflue be vigtige 2lnkeg, fom flplbeé Ebn'*
fltan ben $jerbeé mangeaarige og uafbrubt virffomme Diegjering.
paa een af be fmaae £olme i ©tabené brebe ^pavn Ijavbe tpbfle ^jøbmænb fra Emb#
ben og ^Bremen anlagt paffjufe og anbre til bereé $anbelé ©rift fornøbne 23pgninger2). paa
benne 0/ fom tfiet fin? førfte 23eftbbere ßar befjolbt Stavnet SSremerfjolm3), begpnbte man
l) Spalubané Samlinger S. 26 og 39,
•) Öluffenö Collectanea S, 27,
S SØHbten af forrige Xarfyunbrebe nebbrebeé paa ærc^
mertjolm en meget gammel øgning, paa
SDtuur
bet bremijfe SSaaben var afbilbet Origincs Ilafni-

enses p. 43. — &er fortælles, at SBremerne forbum
$a»e fjavt en egen ÆirFe og en bertil førenbe ^irfes
gaarb, fjvoraf man, veb at grave i ©runben, tyar feet
©poer.
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alt i ^^rifttan ben 3bieg ©age at anlægge Sfibéværfter, til b»té Opfomft Siegjeringen lob inb#
falbe bremiffe Sfibébpggere. Stebeté egentlige 2(nvenbelfe til ubeluffenbe 93rug for ^laaben
ffylbeé ^ong ^berit ben Slnben, b»ié flaner iværffatteé og ubvibebeé unber ban6 virffomme
Søn. Jor at famle alle til $(aaben og Soetaten benbørenbe Jolf paa eet Steb, opførteé i
SbrifHan ben §jerbeé førfte Siegjeringéaar be faafalbte Sfipperbober paa en ^piabé, bvor ber i
ælbre £iber bavbe ligget en fongelig fipftbave eller faafalbet æiingaarb, om filten SSiingaarb#
ftræbet enbnu mtnberx). ©iéfe 23oliger, ber ubentvivl iffe blot vare opførte for SKatroferne,
men ogfaa for alle veb farinen anfatte Officerer og SSetjente, bortfolgtcé fenere til private
Jolf, efterat kongen i ben ælbre ubenfor ben gamle Oflerport beliggenbe Jorftab bavbe begpnbt
at opføre be faafalbte SRpebober. ^pine faafalbte Sfipperbober inbbefattebe omtrent bet ©iftrict,
fom ligger imellem lille ^ongenégabe og Jpolmené Qanal.
5ll(erebe 16172) lob kongen et paa $olmen liggenbe $uué tnbvie til en £irfe for Sø#
folfené, og ba benne fnart blev -Btenigbeben for fnever, inbviebeé 1619 en anben 33pgning til
famme Sbrug, t b»ilfen ber — efter Sagnet — forbum ffal bave været en 2lnferfmebie, en
9Npnt og en SRavigationéftole, ja enbog, efter SRogleé Mening, en Jolbbob. 1640 og oftere
unbergif benne ^trfe abftillige Joranbrtnger, veb boilfo ben efterbaanben bar faaet fin nuvæ#
renbe Størrelfe og Sfiffelfe3). ©et fortjener at anføreé fom en SDiærfeligbeb, at enbeel bol#
lanbffe familier af ben augéburgfle Sroeébefjenbelfe, fom benimob Slutningen af bet 17be $lar#
bunbrebe begave fig til ©anmarf, erbolbt Stllabelfe til b»er Søn# og Seft#©ag at bolbe @ubé#
tjenefte i SDlibbagéflunben i ^olmené ^irfe i bereé SOtoberémaal. ©og fpneé benne ^Kenigbeb
iffe at bave beftaaet længe, og fun tvenbe ^rafler funne nævneé, af b»ilfe ben Sibfte var ben
i vor Sitteraturé ^iftorie iffe ubefjenbte Saurité 5bura, ber omfiber bøbe fom SSiftop i 9?ibe4).
^polmené Æirfe bavbe i fin førfte SJegpnbelfe en ^irfegaarb i fin 9lærbeb — paa bet
Stpffe af 53pen, bvor .*po(mené ^anal og ben nærmeft tilgrambfenbe ©cel af ^ongené SRptorv
ligge. QJien benne <piabé ophørte fnart at brugeé fom 93egravelfeéfteb, og $olmeiré ^irfegaarb

x) S^efte ©ftlberi af ^jøbenfjavn for 1829
70.
(Styriftenfené (□: S^erupé) og S^aarupé SBeffrfoclfc over
Æbfyavn. fom SBeivifer for 3?eifenbe ør 64.
•) S^pefte øftlberi for 1829
68.

3) Ubførligc Efterretninger om benne Æirfeé $iflorte fin?
beé ogfaa i Stpefte øfilbert af ^jebentjavn for 1829
9tr. 68.
4) £)et ^jeben^avnffe øelffabé ©frifter III. 146.
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anlagbeé 1654 »eb ben runbe ^irfe i 9lær^eben af $)fterport, om Ejioilfen »i ovenfor Ejave talt,
og omfiber flpttebeé ben 1666 ber^en, bvor Sømænbeneé ^irfegaarb nuomftunber fnbeé1).
Cgfaa Srinitatié £irfe og bet bermeb forbunbne aftronomiffe Saarn ffylbeé Qljri#
ftian ben $jerbe. ®runb»olben til ^irfen lagbeé ben 7be ^uli 1634 2), men øgningen, fom
ubførteé af en Scfnveifcer fra 93ern, @eorg Oc^effet, naaebe førft fin Su^fnbelfe 1656 3).
2lt benne^irfe i baglig £ale alminbeligen falbeé 9iunbe#^irfe, fan neppe— fom flange ans
tage — ublebeé af Saarneté 23pgningémaabe. ©runben bertil er ubent»i»l følgenbe: 3 klaret
1660 beftemte ^ong Jreberif ben Srebie, at ben ©cel af 23pen, fom efter be ælbre ^ongebub
flulbe foge ben albrig fulbførte 2lnnæ?^irfe, af fin SSpgningémaabe 9iunbe?£irfe eller 2lnna
Diotunba falbet, for Jremtiben ftulbe foge Srinitatié ^irfe. ©enne ble» altfaa 9iunbes?!Jte#
nigbebé ^'irfe, og ble» berfor falbet 9iunbes^irfe4). ©fter fin oprinbelige sBeftemmelfe bavbe ben
alene »æret en Uni»erfiteté?^irfe, efterat ben paa 9iegentfen opførte ^irfe fanbteé utilftræffelig
til at rumme fin SERenig^eb.
Jra ^irferne gaae »i bernæft o»er til at betragte be ^Søgninger og 2lnlæg, fom ffplbeé
ii'ong Qlniftiané prifelige Omforg for at opbjelpe og bæbre 53ibenflaberne og bereé ©prfere,
©jennemgaae »i biéfe i djronologiff Orben, ftøbe »i førft paa Uni»erfiteté*?bpgningen.
55 i faae ooenfor, at ^jobentjavnu Unioerfitet ftrap efter Sieformationen (1539) erljolbt til
fit 95rug ben @aarb, b»or be fatljolfte 53iftopper i 9ioeéfi(be tilforn ^a»be boet, faaofte be befogte
Jøooebftaben. ^per f»ar Unioerfitetet fiben i be nu fnart forløbne 3 5larfjunbreber E>a»t fit Sæbe,
naar unbtageé, at bet unber en <peft, fom rafebe tnbenfor ^jøbenbaoné 55olbe i klaret 1546,
paa fort $ib flpttebeé til bet opbæoebe ^lofter ^narbrup (i ^(ftpffe ^»erreb, ©anbløfe Sogn 5).
€Dten ^pøiffolené 93pgninger t>a»e i bette Sibérum unbergaaet mange betpbelige $oranbringer.
5lHerebe »eb bet 16be 2larbunbrebeé Slutning gjorbe bet forøgebe 2lntal af Xærere og Stube*
renbe en Ubotbelfe af ben gamle SSpgning nøboenbig. £il ben ©nbe opførteé bet faafalbte
Collejpium novum eller ben øftre Sængbe af Stubiigaarben og inboiebeé 1601 af Unioerfitet
teté Siector 9lielé ^rag6). ^un et ubetpbeligt Stpffe af ben ælbre 23pgning — bet ^puué,
l)»ori Unioerfiteteté ^onfiftorium pleier at famleé — ble» »eb benne Seiligljcb ftaaenbe.
x)
2)
5)
4)

£ofmané Junbationer IX. 314,
P on toppi d. Annal. Ecd. Dan. IV. £76.
I bide ni p. 444.
Tluffené Collectanea
122 f.

5) Pontoppid. Annal. Ecd. Dan. III. 296.
gaarb om JUoftrene i ©anmarf ©. 237,
•) (Slange (Skrift, IV. £ift I. 172,
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ken af ^iøbenba»nS Uni»erfitetS aUer»igtigfle Stiftelfer er kommunitetet. ©en førfte
@runb tit en fa ab an ^nbretning lagbe .^ong kbriftian ben 3bie »eb i Aaret 1555 at ffjænfe
ÆongenS og dronens ^art af enbeel Stenber, for bermeb 2 @ange oni ©agen at befpife 12
fattige Stubenter i bet faafalbte ^pelliggeifteSsJpuuS1). ^panS Søn fHftebe 1569 kommuni*
tetet2) — i baglig Sale ^loflret falbet — for 100 fattige Stuberenbe, og bette Sal forøge?
beS fiben unber kljriftian ben fjerbe til 120, og fra Aaret 1618 begpnbte man for ben Sum,
kommunitetets ^aSfe Ijavbe fammenfparet, at opføre til Oiegentfen en 33pgning for famtlige Alum?
ner3), ©ertit inbrettebeS beelS en kantsler kbriftian friis til 93orrebp tilbørenbe @aarb, fom i be
Stber »ar een af be rummeligfte og flørfte grunbmurebe 93pgninger i Staben4), Ovilfen kongen
fjøbte efter kierené ©øb, beelS en til benne @aarb ftøbenbe fongelig Stalb. SOtan begpnbte
meb at ombpgge og inbrette bisfe Sugninger i Aaret 1618, og 1623 fulbenbteS Arbeibet. ©et
Stpffe af USaaningen, fom »enber ub imob ^jøbmagergabe, inbrettebeS 1635 til en Stuben?
terfirfe, men ba benne fnart fortrængteS af ben ligeoverfor opførte SrinitatiS £irfe, beftemteS
ben ubeluffenbe beelé til 9iegentS?AlumnerneS baglige Sporgen? og Aftenbønner, beeté til ©is?
putatfer og anbre »ibenftabelige ^»elfer. ^mebené SrinitatiS ^irfe efter ben ftore ^Ibebranb
1728 ftob unber 23pgning, forrettebeS sBarnebaab, 93rube»ielfer og anbre firfelige ^anblinger
for føienigbeben i SiegentSfirfen 5).
Sigefom ^>o»ebftaben ftplber kbriftian ben fjerbe ben fljønne og fntagfulbe SrinitatiS
^trfe, faalebeS b^r ben barn ogfaa at taffe for bet bermeb forbunbne aftronomiffe Saarn,
i barlig Sale 9iunbe?Saarn, og t ælbre Stber ftunbum 9iegentS?Saarnet6) falbet. Aftronomien
og be bermeb forbunbne æibenftaber bavbe fra Spc^o 93rabeS Sib mange ©prfere — blanbt
bisfe banS fjærefte ©ifcipel Songomontanué, ber i en lang 9iæffe af Aar, fra 1607 til 1647,
beflæbebe ben aftronomiffe £æreftol »eb kjøbenhavns Jpøiftole. ©et »ar ubent»i»l ben 3nte?
reSfe, fom ban »eb fine Sfrifter og forelæsninger b^vbe »aft for fit fag, ber be»ægebe Otegje*
ringen til i Aaret 1638 eller 1639 at tænfe paa Opførelfen af et Obfer»atorium til Unioerfite?
9
*)
’)
4)
s)

$ofmané Samling af gnnbationer I. 25.
Bcckinann Historia Coinm. Rcgiæ Hafn. p. 160.
9tyerupé (Efterretninger om SRegentfen S. 4 ff.
©(angeg Gtøriffian ben gjerbeé ^ifforie I. 401.
9tyerupé (Efterretninger om SRegentfen ©. 9. — (Efterat Unioerfitetésæpgningeme reb SnglænberneS ingreb

paa Æjobentjaon rare øbetagte t SBunb og @runb, beftemteé
bet veb en kongelig SRefolution, at ^egentéfirfen for
gremtiben, inbtit be afbrænbte Sugninger atter funbe
opføres, ffulbe ancenbeS til Mer, ©isputatfer og an
bre afabemiffe Jortjanbtinger og ©olenniteter.
6) Wolfs Encom. regni Daniæ p. 560.
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tetS 23rug. 2lf ben paa Saarnet ub imob ^jøbmagergabe anbragte £a»le feeS, at kongen meb
egen Jpaanb lagbe ©runbftenen b. 7^ $uli 1637, og bané Omhu maa bet »el ene tilftrioeS,
at, ftjønbt ben egentlige øgning førft tog fin 93egpnbe(fe bet følgenbe 2lar, »ar Saarnet bog
allerebe efter 3 2larS forlob ganfle færbigt. *) SDlen langt mere, enb ben ^purtigbeb, meb
^»ilfen ben ftolte 23pgning reifte fig, bar benS $oftbeb, æarigbeb og beunbringS»ærbige Jorm
fremfalbt alle SagfpnbigeS æeunbring.2)
Ogfaa anbre ^mbretninger til ætbenffaberneS og ^pøiffolenS Sar» ffylbeS ^ong
ftianS Stegjering, men ibet Slammets fnæ»re ©rænbfer tffe tillabe oS »ibtløftigere at omtale
bisfe, næ»ne »i iffun i 5°rbigaaenbe 2lnlæggelfen af en mebicinff eller botanift Jpauge3) og Op#
førelfen af et faafalbet anatomist Sbeater.
©fterat ben o»enfor omtalte fongelige Spftbauge, ber inbtog ben ©træfning, bvor 53iin#
gaarbSflræbet og be nærmeft omliggenbe ©aber fenere opførtes, »ar beftemt til at neblæggeS
til 23ebfte for Stabens Ub»ibelfe, lob
ben ^jerbe opføre Slottet Slofenborg paa en
bengang ubenfor Stabens ©runb liggenbe ’piabS. Slottets SJpgning ubførteS af en ©nglams
ber Snigo ^^igeS.4) ©ette »ar GbriftianS fceb»anlige og tillige banS fjærefte OpboIbSfteb, og
QSærelferneS og 93oba»etS bartab uforanbrebe Silftanb er et talenbe æibneSbprb om ©atibenS
Sæber og ^pofbolbning. Større Joranbringer ba»e be fiben Slottets 93pgning forløbne 2 2lar*
bunbreber mebfort for ben tilbørenbe -^auge, til b»té Sønberlemmelfe allerebe ben Omftænbig#
beb mebførte ben førfte Spire, at Slofenborg meb al ben bertil børenbe ©runb efter neppe 4
2larS forløb tnblemmebeS i Staben, fom faalebeS betpbeligen ub»ibebeS, efterat ben gamle
$)fter»olb »ar fløifet og ©racene opfplbte.
©n faa betpbelig Spange — til b»tS ^orfljønnelfe Staturen og ^unften bibroge i $ore*
ntng — anlagt mibt i en folferig Stab og »eb fongelig ©obbeb aabnet for fammeS $nb»aanere,
maatte meb Slette tiltræffe fig ^remmebeS Opmærffombeb. ©en befjenbte Ogter, ber i klaret

Urfiné Kffjanbling om Untoerfiteté s ©bferoatoriet
paa Slunbetaarn t ættfeS tfrcfyio for $iftorie og @eos
grapfy'e XXIV. 19.
®) Sammeftebé
17.
8) Unfoerfiteteté ælbftc botaniffe $auge var beliggenbe bag
©tubiigaarbené Sugninger, ben nuværenbez veb ^ar^
lottenborg anlagte, botaniffe £auge er forft opftaaet
x)

imob ©lutningen af bet 18bc ttarljunbrebe — efterat
man i nogle 2lar ^avbe Ijaot en faaban oeb ben pberfte
@nbe af tfmaliegaben imob Solbbobem ©. S^perup»
UniverfitetösXnnaler. ©. 370.
4) ©touenberg, SDlercfmurbigBeiten beé Äönigl. ©d&loffeö
STofenburg ©♦ 2.
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1634 op^otbt fig t £jøbenbavn t ben franffe 5lmbaéfabeuré Jølge, tofer bené ©tørrelfe og ttU
lige bené ©impelbeb. . „£augen" — ftriver fmn — „er næften ligefaa vibtløftig fom Suillerier«
„neé i <parié; men ben ^nr iffe ben fibfteé ftore og prægtige Alleer; ben bnnfte $auge fpneé
„fnarere at tjene til en fornuftig £uu6faberé SRptte og ^eqoemmeligtjeb, enb tit at røbe en fon«
„gelig, bet er en unpttig, ^ragt."1) ©og omtaler ban paa et anbet ©teb et i£augen anlagt,
meget funftigen inbrettet, Spftbuué, fom var opført efter en af kongen lagt <pian — maaflee
bet famme, fom enbnu ftob i SSKibten af forrige ?larbunbrebe, og fom efter en beretning i Sbu«
raé 53ærf „ben banffe æitruviué" enbog var opmuret af <£E)riftian ben Sjerbe felv. ®aae vi
bernæft omtrent 80 2lar længere neb i Siben, treffe vi i en 23efftivelfe over ben engelfte ©efanbt
SSernoné Sleife til ©anmart en enbnu omftænbeligere 93eflrivelfe over ^jaugené ©fjønbeb. ©er
omtaleé be goranbringer og $or|Tjønnelfer ben t Qbrtftian ben
fenere 9legjeringéaar
meget forfønite ^pauge ftplbte bané ^ftermanb; ber bejlriveé flere Spftbufe og SSillebftøtter, font
fanbteé b«t, enbeligen bet ftore Orangeriebuué, b»té ^ng alene — ifølge benne ^Beretning —
flat bave foftet 60,000 ©aler at opføre.2) ^enimob bet 18be Slarbunbrebeé Snbe forfvanbt efter«
baanben be flefte af be ^unftværfer, ber tjente til ^paugené sprpbelfe;3) et ©tpff'e af ben om«
bannebeé til en Uperceer^labé, et anbet bebpggebeé, og bet prægtige Orangeriebuué er ombpg«
get og ubvibet og tjener nuomftunber til Saferne for ben fongelige Sivgarbe til $obé.4)
©en banfte ^anbelé Opfomft og $lor var fra £ong Sbriftiané tibtigere Slegjeringéaar
en ©jenflanb for bané utrættelige æirtfombeb. ^anfeflæberneé ’’Tjbmpgelfe, Snbretningen af
^panbelécompagnier, fom flulbe lette 9iigeté Unberfaatter $anbelen paa ^pfter, fom banfle
©tibe iffe forben eller bog meb SSanfMigbeb b^vbe befaret, en benfigtémæéfig lovgivning for
Jpanbel og 9læringéveie, «poffvæfeneté ^n^etning, ere talenbe 33evifer for SKigtigbeben af benne
<paaftanb. ©taben ^jobenbavn flplber £ong Sbrifliané Ømforg for ^panbelené Opfomft en af
ftne ftøtffe ^r^belfer — fin pragtfulbe SBøré.
*) 2Cf SgierS SRetfebeffrfoctfc, fom ferfte @ang ubEom i
Sparte 1666 unber SXttel: Caroli Ogcrii Ephemeri
des s. Iter Danicum, Svecicum, Polonicum etc.,
tjave vi Fjer ben^ttet en meb optyfenbe TfnmarEninger
lebfaget tpbff ©üerfcettelfe, fom pnbeö t <Sd)(egete Sami»
%, bän. (&[$♦ 2 S3» 1 u» 2
Jpoab ber t benne sRetfebeffrfoelfe ftnbeS angaaenbe 9lo=
fcnborg Slote^uge, er overfat paa Sanff i SBolffö

Journal for politi! o» f» v» for 1813, 2bet S3; S.
183—85»
8) SBlanbt biefe omtaleé en gigur af S3(p, foreftillenbe
S3atl)feba — en Giopie efter en Original af SKirfjael
tfngelo»
Slperupé 2lrøanbling: Oe fomnblebe Sloté«
gauger, i SSorgeroennen for 1822,
4) ©ammeftebé. Orangerieljufet og Caurbær^ufet befWs
veé i Hafnia Hodierna p. 78.
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3 2laret 1622 fcegpnbteé SBørfené Sugning, og 1624 var 23ærfet alt færbigt. ^aa en
Snbflrift, fom anbragtes paa en af ben berømte .SpanS ©teenvinfel paa SSørfené veftre ©ibe becore#
ret fortal, læfeé bet fibftnævnte 2larétal; tillige angiver ben latinfle Snbftrift baabe ^ongené
Stavn, fom lob 33pgntngen opføre, og ben ^enfigt, i filten ban bob ben fremftaae.
^aa ben øffre ©ibe af SSørfen ftnbeé en ligelpbenbe ^nbftrift meb 2larétallet 1640, ubentvivl
bet 2lar, ba bfI« 2lrbeibet var ganfte færbigt;1) men i lang Sib var 25ørfen allerebe bleven an#
venbt efter fin 23eftemmelfe. Slllerebe Ogier omtaler i fin ovenfor benpttebe Steifebeffrivelfe
^ramboberne paa 23ørfen,2) og fra 2laret 1636 baveé en Sontract, veb b»ilf?n 23ørfen ubleieé
til ©tabené „menige ^jøbmænb og kræmmere."3)
kjøbenhavns førfte Siaabbuué bavbe ligget paa hjørnet af Størregabe og klæbeboberne,
bet anbet paa hjørnet af ©tubiiftræbe og Størregabe, men boorlebeé bette fenere overlobeS Uni#
verfitetet og nogle 2lar berpaa inbrettebeS til en SiefibentS for ©jellanbé 23ijlop, er allerebe
feren befjenbt. Sørft i klaret 1605 omtales et npt SiaabbuuS veb ben fønbre Snbe af @am#
meltorv;4) veb bette vare enbeel minbre SBpgninger opførte til 23eboelfe for ^vrigbebenS 23e#
tjente; ba bisfe øbelagbeS unber en opfommen ^IbSvaabe, blev ben ^labS, paa boilfen be bavbe
ligget, befiemt til et 3xrv — fiben Stptorv falbet — og Siaabbufet fom berveb til at ftaae
ganfle frit,3) og fra ben Sib af fif ben @abe, ber nuomftunber falbeS SiaabbuuSftræbe, bette
Stavn, efterat ben i ælbre £tber bavbe været falbet ©foboberne.6)
Om kjøbenhavns ©lot i ælbre Siber bave vi ovenfor talt; unber Sbriftian ben StebieS
Siegjering ubvibebeS og ombpggebeS bet; ogfaa unber banS ©ønneføn mobtog bet enfelte Silfxt#
ninger og gotbebringer, men bané ^lan at labe bet ganfle nebrive og berpaa opføre en np 93pg#
ning, fom albrig til Ubførelfe.T) 5 Slærbeben af ©lottet inbtogeS meb ftor æiøie ben @runb
fra Jpavet, paa bvilfen ^proviantgaarbené og SøibufetS SBpgninger opførtes i klaret 1604.8)
©tange anbre vigtige, ftjønbt minbre glimrenbe, $nbretninger til StæringSveieneS, ^pan#
belenS og $abrifv#fenetS Opfomft og fremme flplbte ©taben ^ong QbrifHMé trebfinbétpveaa#
>) (Slange unb (Sdjlegel, ®efd)„ ^riftian beS IV. 3ter
æu$,
231,
*) ©c^legelé Samt ban. ®efty 2 $8. 2 Jp.
139 øg
166. £er omtaleg SBoglaber paa SBerfen, enbog af
^ollanbffe SBogtjanbtere, f. (S^ Sljevirerne.
8) StyerupS ^fjarattcriftif af ^ong (^riftian IV.
LVII.

4)
6)
6)
7)
8)

$olbergé ©anmarfé giftede II. 902.
Wolfi’ Encom. Regni Daniæ p. 567.
Songeé SBeffnoelfe o&er ^jøbenfjaon I. 60.
Origines Hafnicnses p. 267.
®er fortælle^, at ©tenene, af fjm’lfe biéfe øgninger
opførtes, toges fra burene af be i StoeSfilbe nebbrubte
Æloftre.
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rige Slegjering,1) men ben forte Ubfigt over kjøbenhavns ælbre $tftorie, fom vi her ^a»e fore?
fat oS at give, tittaber oS iffe at bvæle veb at opregne og omtale bem. Saameget troe vi alle?
rebe at have anført, at Sæferen letteligen vil funne fljønne, h^ot ftore Jortjenefter benne konge
havbe af Jpovebftaben, fom unber hanS Stegjering og veb hanS Omforg ubvtbebeS og forfljønne?
beS meb pragtfulbe øgninger, og hvté S^aanereS Uarv fremmebeS veb be ^enftgtémæéfigfte
^nbretninger.
©e 12 førfte 2lar af ben følgenbe konges Slegjertng mebforte færre Joranbringer for
Staben. $rebertf ben Urebie var i bette UibSrum faa bunben veb ben haarbe ^paanbfceflning,
hanS abelige Unberfaatter ^avbe tabet barn unberflrive, at ban vanfleligen funbe foretage fig
SRoget af 23etpbenheb til at ophjelpe enten hele Staten eller fammeS enfette ©ele. ©en trpf?
fenbe @jelb, fom h^ilebe paa Sanbet fra hanS JaberS fibfte SlegjeringSaar, og ben ulpffelige
fvenfte krig bibroge enb mere til at hinbre eller ftanbfe Ubførelfen af gavnlige $oretagenber.
$ørft efterat be banfte «BaabenS b^tbige fremgang havbe ubjaget be Svenfle, og ben fjøben?
bavnfte SligSbag i klaret 1660 bavbe givet ben fjunfne kongemagt æælbe og 2lnfeelfe, funbe
Slegjeringen meb ftørre Sver ophjelpe enbver @reen af StatSflprelfen. ©en ubmærfebe Jpengi?
venbeb for gøbelanb og konge, fom $ovebftabené ^nbvaanere bavbe viifl, faavel unber $oveb?
ftabené SSeleiring, fom unber ben berpaa følgenbe SligSbag, blev iffe ubelønnet, — og i benne
^enfeenbe fan $reberif ben UrebieS Siegjering meb Slette figeS at gjøre @pofe i Stabens ^piflorie.
2ltterebe før ben fvenfle SSeleiring tog fin SSegpnbelfe, erbolbt kjøbenhavns 23orgere
vigtige, af kongen og SligSraabet unberflrevne, «privilegier, i h»ilfe ber tilfagbeS bem lige Slet?
tigheber meb bibelen — baabe 2lbgang til be ^mbeber, fom forben havbe været bibelen forben
bolbne og Slettigheb til at fjøbe ^orbegobfer, hvilfe bet tilforn alene bavbe været Slbelen tillabt
at eie. ©isfe «privilegier bleve atter befræftebe og enbnu mere ubvibebe, efterat SJorgerneS Uro?
flab tilflræffeligen var prøvet unber Stabens SSeleiring og ben berpaa følgenbe Omvæltning i
Statsforfatningen, æeb benne Seiligbeb oprettebeS be 32 SØlcenbS kollegium.2)
*) SDtarEdigt var Anlægget af en (SOTefabHf z til ^vi§
SBrug Æongen lob opføre tvenbe grunbmurebe $ufe i
ben ©abc, fom beraf fiben blev falbet Silfegabe. ©iéfe
$ufe røænCebeé bog allenbe 1630 til ©tabené fattige»
Efterat biéfe enbeel Kar berpaa $avbe faaet ^(abé ans
betftebé, blev ^jemeljufet alene anvenbt til gattigvæfes

neté S3rug unber ^avn af @onvent$ufet, ubentvivl faas
lebeé £albet, forbi be ©ommittcrebe for gattigvæfenet
ber pleiebe at famlet ©» Stpefte ©Hlberi af Æjøben?
fjavn for 1829, 9^r> 10.
a) ^olbergé Sanmarté ^iftorie III.
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fine Steber bebpggebeé Staben ogfaa bebre, enb bet bibtil var fteet. ?lllerebe
enbeel 2lar tilforn bavbe man begpnbt at bebygge et fra ^alleboftranb inbtaget «Stifte* Sjette
2lrbetbe fort fattes i benne ^periobe, og ben bele ©træfning fif veb et ^ongebub af klaret 1660
Stavnet ^eeberifébolm,x) og af be 3 npe parallelløbenbe ©aber falbteé ben ene Stormgaben,
til et ®linbe om, at be Svenfte i Stormen af llte februar 1659 ber bovbe gjort bet baarbefte
Slngreb. ^enimob bet 17^ Slarbunbrebeé Slutning fpneé ben bele Stræfning at bove været
bebygget, og blanbt be SJlænb, ber inblagbe fig ^ortjenefte veb at bibrage til Stabené Ubvibelfe
paa benne ^ant, maae vi nævne en fjøbenbavnft 23orger, SBiganbt SOlicbelbruder, font lob flere
tomter bebygge i ben @abe, fom efter bum bypptøen falbeé æiganbtégabe. Selv eiebe bon
en anfelig @aarb paa ben <piabé, bvor nu «prinbfené <palaié ligger, t bvilfen be unber Gbriftian
ben Jemteé Siegjering inbfomne Sieformeerte bolbt bereé ©ubétjenefte, forenb bereé ^irfe op#
byggebeé.2)
Ogfaa enbeel enfelte bygninger af æigtigbeb faaeé i bette Sibérum at fremftaae.
æeb Siben af Søibufet og (proviantgaarben opfortet ben SSygntng, b»or bet ftore fon#
gelige Sbibliotbef ftnbeS, og bvié øverfte Stofværf i en lang Siæffe af 2lar bevarebe bet fongeltge
QJlufeumé Slotte.3) £il 93rug for ben befjenbte, af £ong $reberif faa ynbebe, 25orroé alcby*
mtftifle Jorføg var førfi opført et ^juué bag SBørfen, ballet fiben flyttebeé til en <plabé veb
Ofterport.4) ©et blev af fin oprinbelige æeftemmelfe falbet ©ulbbufet, men brugteé fiben, ba
Aborre efter fin fongelige SBeffytteré ©øb forlob Sanbet, til ^obrifanlæg.5) 3 vore ©oge et
bet inbrømmet til 23rug for bet militære ^»ofpital. SSt bove allerebe ovenfor i Jorbigaaenbe om#
talt et ubenfor Staben anlagt ^pofpital, Sly# Vartov falbet. ©e vibtløftige bermeb forbunbne
^Bygninger, ber for en ©eel anvenbteS til Jabrif# og SDlanufactur#2lnlæg, bleve unber ^jøben#
bavné 33eleiring næften øbelagte, beelé af be Svenffe, beelé af be ©anfte felv, fom fra Stran#
ben nteb bereé Stpfpramme beffjøbe benne af 23eleirerne befatte ^pofl. 3 klaret 1662 flpttebeé
berfor ben bele ^nbretning tnb i felve Staben, b»or ben bog i be forfte 2lar bVPPtøen fliftebe
^piabé.6)
var ben anlagt t et Jpuué t ^pileflræbe, berpaa t ben forben omtalte ^ai £pf#

J) Søngeé SSefFrfoelfe over ^leben^avn.
s) Songe L 62>
8) SR^erupS SBeffnvelfe over Æpl>en$avn

136*

4) SSorbtngé banf?e SD?ercuriuS for Tiåret 1669* ^øeliffe
©frifter II. 104*
6) ^ontoppibané banffe TltlaS II. 310*
6) £)(uffené ©ollectanea S* 162—63*
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teS @aarb paa SføiflianSføvn, føor Straffeanflalten nu er, enbeltgen efter 5laret 1668 i en
@aarb i Jarvegaben, fom — efter Sagnet — fortjen (lal føve tilført Spdjo SBrafø.1) $8ar#
tovS nuværenbe 93pgning er fra Qføiftian ben Sjettes Siegjering.
2lf egentlige ^ragtføgninger vibes ingen at være opflaaet unber Jreberif ben SrebieS
Siegjering, meb minbre ntan maaflee fertil tunbe regne et lille Slot, font unber Stavnet 2lma*
lienborg opførtes ber, føor nu ©arnifonSplabfen ligger, og beflemteS til et (Jnfefæbe for ©ron*
ntngen Sophia Slmalia. Slien aHerebe i 2laret 1689 lagbeS benne i italienft Smag opførte
SSpgning i Sljfe. Unber en Opera, fom opførtes før i Slnlebning af kongens gøbfelSbag, op*
fom $lb, og en ftor Sliængbe af Silfluerne bkve et Offer for Suerne.2)
(safter ben fvenfte ^rigS Opfør anvenbte man flor $lib paa flærfere, enb føbtil, at be*
fæfte £jøbenføvm ©en gamle SSefterport, fom var opført 1583 for <Jnben af SSeftergabe, var
næflen ganfte øbelagt i SSeleiringenS Sib; en np opførteé nu for Gfnben af JreberifSberggabe,
fom bengang falbteS St. (JlemenSftræbe, føorpaa SSolben fortfatteS lige inbtil ^alleboflranb, ba
ben forføn bøiebe fig inb imob 23pen og enbteS veb en Sliuur imob SSanbfunflen.3)
Sliærfeligt er ogfaa Anlægget af Sitabellet greberifSføvn. Slllerebe før ^jøbenføvnS
SSekiring føvbe man begpnbt berpaa, men førfl i klaret 1663 fulbførtes 9lrbeibet, over føilfet
Opfigten var betroet Oberfl $enriC Siufe, fom fiben optoges i ?(beléflanben unber Stavnet SiuS#
fenfteen.4)
^nbnu mere ubvibebeS ^æflntngSværferne i ^ong (Sføiflian ben $emteS SiegjeringSaar,
ifør berveb at QføifltanSføvnS SSolb forlængebeS fra forten ligeinbtil favnens €nbe og forfø*
nebeS meb 9 23aftioner, af føilfe ben fibfte bærer Stifterens Stavn og falbeS i baglig Sale
O.vintué. ©ette 5lrbeibe fulbførteS i bet forte SibSrum af omtrent 7 2lar.5)
©en mærfeligfte SSpgning, fom $ovebflaben ftplber Gføifltan ben $emte$ Slegjering,
er 93or ^relfeté £irfe paa SføifttanSføvn. 5lllerebe §reberif ben Srebie føvbe betænft at give
ben npe Stabs ^nbvaanere en fljønnere og mere varig £irfe, enb ben uanfelige, af Sræ opførte
©pgning, fom vi paa fitSteb føpe omtalt, ^abfen, føorpaa SBpgningen flulbe opføres, var
9 JpøfmanS gunbationer X. 23, ®en omtalte
fjobteS fw 3200 Otfgébaler,
*) spontoppib. Orig. p. 270, S SBolffS Sournal for
politi! o, f, v, for tfaret 1817 læfeS en gortegnelfe
paa bcm, fom omfom ixcb benne feiliø^

*) SongeS æeffrioelfe over ^jeben^aon I. 201.
4) 9tyerupé SBcjBrmelfe
133.
6) ^alubané Samlinger til en (BefFrioelfe oret (^riftianfii
l;aon S, 15,
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alt ubfeet hertil, men Sibéomflænbtgbeberne binbrebe kongen i at bringe fin ’plan til Ubførelfe.
Unber ben félgenbe fXegjering begpnbte 2lrbeibet meb ^irtené SSpgning 1682 og fulbenbteé
1694, men Saarneté ©pitr opfatteé forft i 2(aret 1749.2)
Unber ben famme ^ongeé Diegjering fif enbeel familier af ben reformeerte Religion
JtCabelfe til at nebfætte fig i .^jøbenbavn. 5 23egpnbelfen bolbteé bereé ©ubétjenefte, fom »i
ovenfor b^e feet, i et privat £uué, inbtil bereé ^irfe opbpggebeé paa ben ’piabé, b»or ben
enbnu ftnbeé.2)
Uagtet ©øqvæftbufetø førfte Slnlæg iffe, fom man alminbeltgen bar troet, ftplbeé (Jbru
ftian ben {^emte, men b^ $aber,3) bnr biin bog ben $ortjenefle at bwe opbygget ben ftore
©aarb »eb Snben af JRpb^n, fom en Siblang tjente til 23rug for benne ^nbretning, ligefom
ban ogfaa betpbeligen forøgebe bené ^nbtcegter.
3 famme Sibérum opførteé ©lettet Sbnrlottenborg af ©rev Ulrif ^reberif ©pibenløve,
fom til beté 23pgning ftal bnve anvenbt ©tenene af bet nebbrubte ^allø#©lot i 2larbuué*©tift.
Dronning (Jbnrlotta Slmalia fjøbte bet fiben efter fin fongefige ©emalé Døb t 2laret 1699, og
efterlob bet til fine 25øm ’Prinbé (Jarl og <prinbfeéfe ©opbta ^pebevig.4)
£0?ange Joranffaltninger til ’pditievæfeneté bebre Orben og til ©tabené Ubvibelfe ftete
unber benne ^ongeé fXegjering; be, fom bebpggebe be enbnu liggenbe ©runbe, fif efter be op*
førte 25pgningeré ©tørrelfe Jribeb for ©runbftat paa 8 eller 10 2lar; ©tabené ©aber forfpne#
beé om Giftenen meb Spgter, og benftgtémceéfige ^ororbntnger ubgaveé til Jorebpggelfe af $lbé*
vaabe og til ben offentlige ©itterbebé Jpaanbbævelfe. 5 btéfe og mange anbre lignenbe $oran*
(takninger bavbe ben ogfaa af æibenftaberne fortjente fjøbenbavnfte 23orgemefter Ole fXomer
ftor 2lnbeel.5)
98i bave bibtil betragtet, bvorlebeS ©taben 5lar for 2lar tiltog i ©tørrelfe og ©fjønbeb,
bvorlebeé ^nbvaanerneé fintal vo^ebe, og bereé iSelflanb forøgebeé. ©fter Sibéfølgen møbe vi
nu unber ^ong $reberif ben Si^r^eé 9iegjering tvenbe 23egivenbeber af en ganfte mobfat æirf#
ning. 3 klaret 1711 ubbrebte fig en fmitfom, ubentvivl peflagtig, ©pgbom, fom meb ©fibe

’) spalubané Samling«: S. 61. ff.
l) Ori(j. Hafn. p. 423.
•) ClværøufetS albffe gunbats er af Tiåret 1659. S.

hofman« Samling af gunbationer IX. 426,
Sanfle Sølagajin II. 340.
*) Orig. Hafn. p. 270.
s) æaben« SJanmarfS $ijtorie V. 206 ff.
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fra £Ktga og ©anjig var bragt til ^jelftngøer og berpaa greb om ftg i bet øvrige Sjellanb.6)
S ^jøbenljavn rafebe Sygbommen beftigfl i ©iaaneberne Slugufl og September; i bitn bøbe
9136, i benne 7508 ©lennefler, og bet Ejete fintal af Stabens ^nbvaanere, fom benne frygte#
lige Sygbom bortrev, ftal tjave været 30000.2) ^offet forlob i Slutningen af Suni Staben og
brog efter et fort Opbolb til ^olbing; førft veb æinterenS ^omme flanbfebeS Sygbommen i ^poveb#
flaben; men enbnu i bet følgenbe Siar vebblev ben at rafe i flere banfle ’provinbfer og Stæber.
Sffe minbre øbelæggenbe var ben ftore Slbebranb, fom i 2laret 1728 traf $oveb#
flaben. Siben ubbrob veb et 93arnS Uforfigtigbeb i en SyfeftøberS $uuS paa hjørnet af St.
ClementSflræbe (nu JreberifSberggabe falbet) og SSeflervolb, og bavbe allerebe inben ©libnat
ubbrebt ftg paa ben ene Sibe til St ^eberSftræbe, paa ben anben til ©ammeltorv. ©nbnu
mere forøgebeS ben alminbelige forvirring berveb, at ber paa famme Sib ubbrøb $lb i en 93ryg#
gergaarb paa Slørregabe, og om Slatten og ben paafølgenbe Jormibbag afbrænbte ben bek
©træfning derfra inbtil Siofenborg. ©lange fammenftøbenbe Omflænbigbeber bibroge til at
gjøre benne Slbebranb faa frygtelig og faa øbelæggenbe. SSranbfolfene, ber famme ©ag, fom
Siben begynbte, vare bievne prøvebe, vare nu Sllle enten brufne eller trætte; be 23efaknbe
bavbe førfl fort Sib tilforn tiltraabt bereS ©mbeber — be manglebe følgeligen ben £velfe og
5ærbigbeb, en faa flor Såre ubfrævebe; ogfaa SSanbmangekn forøgebe Ulyffen; enbeel af be
Sienber, fom føre 23anb til Staben fra be ubenfor famme liggenbe Søer, vare paa ben £ib
unber Sieparation, ^vorveb abffilltge af 93yenS dvarterer næflen albekS manglebe bet fornøbne
33anb, og fra Saftningens ©rave var intet at erbolbe, ba Sommanbanten veb S^enS Ubbrub
bavbe labet Stabens ©orte luffe, for iffe at give be bvervebe dropper en Seiligbeb til at unb#
vige. 5ørft om Søverbagen ben 23be flanbfebeS Siben, efterat ben bavbe øbelagt omtrent 1640
$ufe.
af Stabens ^trfer, ©tubiigaarben, meb be til Univetfitetet børenbe kollegier og
^rofeSforboltger famt SBibliotbefet — og mange anbre offentlige bygninger og Sletninger
vare albekS lagte i Qlffe. ©en bele Sfabe, Siben anrettebe, anflaaeS alminbeligen til 10
©lilltoner SligSbakr.3) Sm»bkrtib reifte ben afbrænbte 93y ftg i faa 2(ar atter af fin Slffe.
53eb at bevillige 2lHe, fom bebyggebe be øbe ©runbe, Sritagelfe for 2lfgifter i et vifl 2lntal
Siar — efter 23ygntngerneS Størrelfe — føgte Siegjeringen at lette ©runbeierne en 33yrbe,
l)
Jrieberic^ b# IV, II. 209P
p) £)anffe Kttoé II. 7L

II.
191 ff»
f» v, 1811 Sanuar,
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ber sar faameget mere trpffenbe, fom man førft nogle 2lar efter SBranben (1733) »eb Oprettet#
fen af en 2lSfurance#daSfe føgte at forefomme, at ©aarbeierneS 3:ab iffe flulbe blive altfor
føleligt, om en lignenbe Ulpffe atter flulbe inbtrceffe. ©et tillobeS enb»ibere 21 (le at brpbe
(Steen paa Saltbolmen gg paa Ste»nS#^lint til 23rug »eb be øbe SomterS 93ebpggelfe. 9 ©e
offentlige 93pgninger, fom ^Ibebranben ba»be øbelagt, reifte ftg fnart, og tilbeelS ftjønnere og
fmagfulbere, enb be afbrænbte, — faalebeS Uni»erfitetS#23pgningerne, ben latinfte Sfole,
Staabbufet, SrinitatiS# ^elliggeifteS# og ben reformeerte SOlenigbebS ^irfer; men fremfor alle ub#
marfebe ben af fin 2lfte gjenopreifte Jrue Æirfe fig »eb fin pragt og »eb fit i gotljift Jorm op#
bragte £aarn, paa boilfet ber arbeibebeS inbtil i klaret 1745, unber Opfpn af ben ogfaa fom
SBibenflabSmanb og Sfribent fortjente £auritS Sbura.2)
Unber Æong 5^«^ ben $jerbeS Siegjering ble» bet gamle (Slot i ^jøbenbaon — paa
b»iS Ub»ibelfe og Ombpggelfe ber aderebe tibligere ba»be »æret tænft — for en ©eet nebre»et,
og en ftørre 23pgning opførtes paa ben famme ©runb. Sølen benne $oranbring, ber flal b«»e
foftet betpbelige (Summer, befanbteS fnart utilftraffelig; man ftal enbog ba»e befrpgtet, at
©runben iffe i SibenS £øb »ilbe funne bære ben paa famme opførte 6 Stof»cerf bøie 23pgning.
©btiftian ben ©jette Ija»be neppe efter fin JaberS ©øb mobtaget Scepteret, forenb ban beflut#
tebe fra ©runben af at nebrioe ben gamle SSpgning og at opføre en np, baabe fljønnere og
»arigere. $or at gjøre ©runben mere rummelig, lob kongen fjøbe enbeel paa fel»e Slots#
bolmen »eb kanalen liggenbe 23orgerbufe,3) og for at bibringe bet npe Slot ftørre Sifferbeb
og 5nftbeb, nebrammebeS mange tufinbe Sræftammer i ©runben. 2lllerebe ben 21be 2lpril
1733 lagbe kongen meb egen 2paanb ©runbftenen til Slottets Spgning, og Slrbeibet, ber
beftprebeS beelS af en egen bertil befliffet ©irection, beelS af ben fom 2lrcbiteft berømte ^påufer,
bragteS faa»ibt t bet forte SibSrum af 7 2lar, at ben fongelige Simili?/ b« imiblertib ba»be
beboet 8reberifSberg#Slot, bolbt et bøitibeligt Snbtog paa bet npe Slot, fom efter fin fongelige
SBpgberre falbteS SbnftianSborg, ben 26be 9lo»eniber 1740. ©en følgenbe ©ag, fom »ar
en Sønbag, tnb»iebeS SlotSfirfen af SjellanbS 33iffop.

x) 9tyerupé Seffn
100.
a) Songe I. 159.
3) SBlanbt be Sugninger paa ©lotéplabfen, fom nebreveS,
og tyvte @runb inbtogeé unber ©lottete, var ogfaa en,

ber fortyen tyavbe tjent til Seboclfc for Dvers^ofmars
ffalEen. Sil bette SBrug fjebteé bertmob ben ®aorb,
fom nuomftunber benptteé af 9)oftvæfenet. ©en forte
berfor i mange Kor 9lavn af SKarfTalteiSaarben.
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©en vibtløftige @aarb paa hjørnet af 9fy#lBefter*@abe og $reberilét)olmé Qanal,
fom i SERibten af bet 17be Aarljunbrebe eiebeé af SBiganbt €ERid>ett>ri5cferz hvem vi ovenfor om*
talte fom en af Stabené Ubvibelfe fortjent 93orger, var tilligemeb nogle anbre tilftøbenbe 23pg*
ninger bleven fjøbt af $reberif ben Jjerbe og inbrettet til 23eboelfe for ben fongelige 5^niilie,
mebené bet gamle Slot ombpggebeé. ©erpaa inbrømmebeé bette ^alaié til 93olig for ^ron*
prinbfen — fenere £bng Sbriftian ben Sjette — og $ané ©emalinbe Sophia SRagbalena, og
fra Aaret 1743 beboebeé bet af bereé Søn, ^ronprinbé greberif og fjané ©emalinbe fiovtfa,
efterat bet førft var ombpgget og foranbret faalebeé, atSpovebbpgningen, ber forben Ijavbe venbt lige*
ub til $reberiféholmé ^anal, nu rpffebeé længere tnb tmob Spaven, og en meget lav 33pgning meb
flabt Sag opførteé foran. Jra ben Sib af Ealbeé bette ^alaié i baglig Sale ,/prinbfené ^alaié."
£ong $rebertf ben Jemteé tpveaarige Siegjering banner et i Stabené Spiftorie i
enhver Jpenfeenbe mærEværbigt Sibérum. ©er anlagbeé tEEe alene npe og pragtfulbe 23pg*
ninger, ber førgebeé tEEe alene veb h?nfigtémæéfige ^nbretninger for ben libenbe QRennnefEe#
hebé Sarv, for Ungbommené Unberviténtng, for nyttige ^unbftaberé og alminbelig Oplpénmgé
Ubbrebelfe, men Stabené Omfang ubvibebeé veb SSebpggelfen af et ©iftrict, ber bfotil i en
lang EXæEEe af Aar hnvbe ligget øbe. Efterat bet ovenfor omtalte Slot Amalienborg veb en
ulpEEelig ^Ibebranb var øbelagt i Slutningen af bet 17be Aarhunbrebe, hnvbe ben bele omlig*
genbe ’piabé henligget ganfle ubebygget, naar alene unbtageé bet StpEEe, Ijvorpaa ©arnifoné#
EirEen var opført, ©en ©eel af ^plabfen, fora laa EirEen nærraeft, var beplantet og tjente
til en Spabfereplabé for Stabené ^nbvaanere; ben øvrige ©eel, ber venbte ub tmob Qaflellet
og Solbboben, hrugteé berimob fom en SØipnfter* og (Jjrerceer^labé for ©arnifonen. 93eb et
Stefcript til ^jøbenhavné SRagiftrat af 12te September 1749 erflærebe kongen, at bet var
Ijané SSillie at (abe hele benne StræEning bebpgge, og bet i et bobbelt Oiemeeb, beelé til Sta*
bené Jorfljønnelfe, beelé til be Spanblenbeé Sarv, for Ijvilfe bet maatte være beqvemt, at bn»c
bereé SSoliger liggenbe t 9lærl)eben af Spavnen og Solbboben. ©e af Stabené ^nbvaanere,
fom agtebe at benptte fig af ^ongené Sillabelfe til at bpgge, er^olbt veb famme Diefcript £øfte
om Jritagelfe for ^nbqvartering i 30 Aar — fra 93egpnbelfen af Aaret 1757 til Ubgangen af
1781. ^nbvibere lovebeé bem Opførelfen af en ^irfe i Slærbeben.Snben faa Aar bebpgge*
l) Det fjele fongelige Stefcript, fom »i $er ubtogéoit‘5 ^aoe
anført, finbeé Drb til anbet aftalt i STperupé 23effn.

ooer ^jøbentjaon
169 ff, og i ^fjaarupS Journal
og Jpaanbbog for Æjøben^aonere, I. 357*

beS henne ©eel nf Staben, ber fiben efter fin ^øie Stifter ^ar ført Slavnet „JreberifSftab".
$lere af be SSpgninger, fom opførtes ber, ifær af SanbetS bøie 2lbel, børe til ^»ovebftabenS
flørfte ‘prpbelfer, og fortjene berfor forteligen at nævnes. 3 Sörebgaben, ligeoverfor Dronningens
©vergäbe opbpggebe SKinifteren 93erfentin bet ^alaiS, fom fiben er fommet i ben fdjimmelmanfle
families Sie. Sangere nebe i famme ©abe opbyggebe baronerne 93ernftorf og ©ebn tvenbe
paktier, b»«t paa Pt bjørne af greberifSgaben. «paa felve Slmalieplabfen opførtes be 4 «pa#
laier, fom nu beboeS af ben fongelige familie, af ©reverne SDioItfe og Sevebau, ©revinbe
Sc^nf °9 ®aron 23rocfjborff. *) «piabfen pr^bebeS fiben meb ^ong $rebertf ben geniteS Statue
til ^>ep, fom ubførteS paa bet afiatiffe SompagnieS 93efoftning af ben berømte franfte ^unftner
Sallp, og efter enbeel 5(arS 2lrbeibe omfiber opfattes t 2laret 1771.2)
9Kibt unber $eftligbeberne i 2lnlebntng af ben olbenborgfle Stammes trebunbreaarige
Slegjering i ©anmarf og 9torge, lagbe Æong $reberif ©runbpenen til ben npe ^irfe, fom i
bet ovenfor omtalte Siefcript var lovet JreberifSftabenS ^nbvaanere. Sfter ben af SSpgmefteren
Harbin lagte «plan ftulbe ^irfen opføres af norftt SDlarmor i $orm af en SKotunba; men 2lrbct#
bet, fom førft for 2(lvor begpnbteS 1760, flanbfebe allerebe efter 18 2(arS forløb, og i vore
©age feeS tun en liben Sevning af ben begpnbte «pragtbpgning, IjviS Ubførelfe vilbe bave meb#
taget et 5(arbunbrebe og foflet StatScaSfen utrolige Summer.3)
«Bi forlabe btSfe ©jenftanbe for nogle $ieb(iffe at benvenbe SaferenS Opmærffombeb paa
anbre, minbre glimrenbe, men mere npttige 2(nlæg, fom ubmærfebe Jreberif ben femtes SKegjc#
ring. ©il faabanne regne vi fornemmeligen Stiftelfen af bet fongelige 2lfabemie for be fljønnc
fünfter paa Sftarlottenburg, ber anlagbeS efter ©rev 5lbam ©ottlob «DioltfeS 9iaab, af ^reberifS#
bofpital, ber opførtes paa kongens egen SBefoftning t SreberifSflaben, af DpfoflringSbufct,
til 200 fattige ©rengeS UnberviiSning og Opbragelfe. «paa SbtiflianSbavn var Antallet af be
üjbfle familier vopet t ben ©rab, ifær unber SpvaarSfrtgen, ba mange familier for at unb#
gaae krigens -£>bekeggelfer forlobe bereS $æbrenelanb og nebfatte fig i ©anmarf, at bet tillobcS
bem at opføre en egen Æirfe, fom fører £ong ^reberifs SRavn, og til b»i^ 33psning $an felv
lagbe ©runbpenen i 2laret 1755. Ogfaa fortjener bet enbnu at anføres, at Xaarnet paa 35or
^ontoppib. banffe KtfaS II. 186 ff.
u) Spiegels ©aml. ban*
1 3$. 2

9 ff.

3) S ^ontoppibanö banffe Ktlaé II. 194 pnbeé bennc
Ätrfc afbilbct, faalebeé fom ben efter ben ubfaffebc
hegning ffutbe fjase særet ubferL

28
$relfer$ ^irfe opfprteö unter famme Monges Siegjering efter en Segning af ©eneraUSSpgmefter
SauritS $f)urn.
Unter ^ong ©Ijriftian ten ©p»enteö 9iegjering, ter, faa forftjeHige ent te ©runtfoet#
ninger i ©tprelfen »are, fom fulgteS i fammeö for|tjeüige Sitörum af te SOtent, ter efter ^ver*
antre grebe ©tatenö 9ioer, tog til euerer £it »irfete gaenligen paa enb»er ©reen af 23eftprel?
fen, paa enb»er ©la$fe af ©tatSborgerne, untergif ogfaa ^ovetftaten mange og »igtige, bartat
ade »elgjorente, Joranftaltninger. ©et intftramfete 9ium, fom et beftemt til at gi»e Saferen
en fort Utfigt o»er ©tatenö $iftorie og Jorfatning t forftjellige Sitörum, tittater 06 ifte »ibt?
loftigen at tvale »et enb»er enfelt ^ntretning elfer $oranftaltning. ^un nogle af te »igtigfle,
ifccr faatanne, fom grebe fraftigen int i ©tatenö Jorfatning, eilet bragte tenö SSelftanb og
tenö 93orgereö Oplpsning et ©fribt fremat, funne E)er oenteö omtalte.
5(llerete unter ©truenfeeö SDiinifteriuni ble»e, blantt mange o»erilebe og ubenftgt$ma&
fige, ogfaa fiere for ©tabenS intre Jorfatning boift »elgjorenbe Joranflaltninger trufne. ©aa?
lebeS bitrogeö »et ^ornmagaiinerö Oprettelfe til $orebpgge(fe af ©prtib og Jpungerönpt; »eb
be mange ©omftoleS ^orening ($of? og ©tabö?9£etten) gjorbeS 9ietöpleien lettere; »eb ©aber?
ne$ Söelpöning i mprfe 2(ftener og SRatter, og »eb ben Joranftaltning, at ^pufene^ SRummere
i ©tabenö npe SDtatrifel ftulbe paamaleö bem, fprgebes for ^nboaanerneö 23eq»emmeligbeb.
Ogfaa bereö St» og ^elbreb »ar en ©jenftanb for ©tprerneS Omforg, b»oroni ^nbretningen af
ben faafalbte 'pieieftiftelfe — til Jpittebprnö greife — ifar er et 23ibne$bprb. 3a enbog for
JpuuSbpreneS ^»elbrebelfe brogeö Omforg »eb SSetirinairflolenö ©tiftelfe. Ogfaa fortjener upaa?
t»i»leligen ben ftoranftaltning SXoeS, b»or»et Opforelfen af ben omtalte 5r«berifö?^irfe paa
2lmalienborg ftanbfebeS, efterat man i 18 2lar og efter en Ubgift af 8 Spnber ©ulb enbnu »ar
langt fjernet fra 2lrbeibet$ $ultenbelfe.J)
©n marfelig,ftjonbt fort»arig, Jorantring foregif i famme£ib6rum mebiöeftprelfen af ©t<u
benö inbre Jorfatning, ba et 5\ongebut i Slpril 1771 albeleS opb«»ebe ^jpbenl)a»n^ gamle SÜRagi#
(trat og be to og trebi»e 9Ranb$ bermeb forbunbne ©ollegium. ©t npt 9iaab oprettebeö, fom beftob,
foruben 23orgemeftre og Diaabmanb, af en ©pnbicuö, en ©taböpbpficuö og to Dieprafentanter
for 5öorger|tabet.2) 9Ren efter be ba»ctrenbe ^erflereö $alt enbte bet npe 9Caab, fom neppe

x) JpeftS ©truenfee, II. 412.

2) ©ammeftebS I. 257 ff.
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fø»be beflaaet i føl»anbet 5Tarz fin forte løbebane og ga» atter ^piabS for en paa ben gamle
SSiiS inbrettet SQlagiftrat.
Slf be fenere inbtrufne Joranbringer t SByenS æilfaar fyneS bet ifær Umagen »ærb at
b»æle nogle ^jebliffe »eb be £>belæggelfer, fom $lbebranbe og ftenbligt Overfalb foraarfagebe i
bet fibfte ©ecenntum af bet 18be og bet førfte af bet 19be ?(arfønbrebe. S cføonologijl Crben
(løbe »i førft paa QføiftianSborgS Slots SBranb ben 26** og 27be februar 1794.
SDian føvbe neppe funnet foreftille ftg, at Slottets meb faa uføre 2lnflrængelfer, af
en faa flærf SteenmaSfe opførte ^Bygning funbe faa ganfte blive et 9io» for fiuerne. SDien be
mange mellem føeranbre løbenbe ^affeloonSrør, føtS Sang og SBeliggeuføb »ar be $(efte ube#
fjenbt, lebebe Siben runbt omfring i be forftjellige IBcerelfer af Slottet, og ba ben omfiber brøb
løS, greb ben om fig meb en faa utrolig Jpurtigføb, at man ben paafølgenbe SDlorgen fun faae
^Ruinerne af ben ^Bygning, føiS Opførelfe fø»be foftet uføre 2lnftrængelfer og berø»et Stats#
faSfen uberegnelige Summer.x) Snbnu »igtigere og i Stabens $iftorie mærfeligere »ar ben
ftore Slbebranb, fom i bet følgenbe $lar t £øbet af 3 ©age, ben 5te, 6te og 7bc $uni øbelagbe
næften en 3bic ©eel af Staben eller 943 ^>ufe. Om 2lnlebningen til benne frygtelige 23ranb
»are Steningerne beelte; man »eeb fun Saameget, at Siben ubbrøb ben 5te Suni, om (Jfter#
mibbagen Sloffen 3, t ben faafalbte ©e((efø»e paa jointen, t en ^Bygning, føor ber gjemteS
enbeel til JlaabenS 23rug førenbe Sømmer og SBrænbe. Stagajinerne paa $olmen og 2lbmi#
ralitetetS bygninger antænbteS ftrap, og en SOlængbe Junfer og brænbenbe Styffer af Seilbug
og Soug»ærf førtes o»er paa be t Staben nærmefl liggenbe ^Bygninger, faa at SRicolat#^irfeS
Saarn allerebe »ar angrebet af Suerne, faa Simer efter SIbenS Ubbrub paa jointen. Sigefonr
unber ben ftore Slbebranb i 2laret 1728, faalebeS fløbte ogfaa benne Sang mange Omftænbig#
føber fammen til at gjøre Siben faa farlig og faa omgribenbe: ben ftærfe Storm, bet Ufølb,
at S*ben ftrap netop angreb faabanne Sing, fom allerfnareft maatte ubbrebe ben, enbeligen ben
Omftænbigføb, at man i JarenS førfte SBegynbelfe — ba man »el neppe aføebe, at en uben#
for Staten fel» paa et faa affibeS liggenbe Steb opfommen SIb »ilbe funne anrette en faa fryg#
telig Obelæggelfe — fun brog Omforg for at rebbe be paa jointen liggenbe ^Bygninger og Sta#
gajiner, uben at førge for at affølbe S^en fra be ubenfor famme liggenbe £ufe. Samme
©agS 2(ften og ben paafølgenbe Slat brænbte ben føle fønbre Sibe af 5lmagertor» og æimmel#
9tyerupg SBcffrivelfe oret ^jøben^avn,

191 ff*
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ffaftet, og om SRibbagen, ben 6“ ^uni, gif ^Iben fra ^nabroftræbe oser Rpgabe og antænbte
pufene paa begge ©iber af ©foubogaben. SReb SRøie rebbebeé faaoel ben norbre ©ibe af
æimmelftaftet fom ogfaa »or $rueé ^irfeé Saarn, ber juft paa ben Sib »ar unber Reparation
og følgeligen befat meb ©tillabfer, paa ^vilfe man let funbe anbringe faamange Solf, fom ber
ubfrceoebeé til ^Ibené $lf»ærgelfe. ^miblertib »ar ^(bené 9)lagt allerebe faa ftærf, at ben om
^ftermibbagen angreb ©ammePSor», Rp#Soro, b$or æaifenbufet og Raabbufet øbelagbeé, og
naaebe om borgenen ben
$unt kolben; ogfaa enbeel af be »eb famme liggenbe 95pgninger
bleve et Offer for Suerne, og førft efterat man b<wbe grebet til at nebrioe nogle gamle SStnbingé#
»ærféi^ufe paa hjørnet af Seglgaarbftræbe og kolben fatte man 3lben ©rænbfer i benne
Ubfant af Staben, og paa be anbre ©teber, b»or ben enbnu b^be SKagt, ble» ben ogfaa
famme ©ag ftanbfet. ©e mange Ulpffelige, fom »eb SSranben »are ble»ne buué»tlbe og bn»be
miftet bereé ©enbomme, fanbt »irffom ^pjelp og Unberfløttelfe baabe af Regjeringen og af pri#
»ate ^erfoner. Slllerebe i be förfte ©age efter 93ranben opretfteé oceralt, b»or ber »ar en fri
<plabé, Selte til Q5aaning for be meefl Srængenbe, og fnart inbrettebeé ogfaa, beelé »eb SRagu
ftratené, beelé »eb abflidige private sperfoneté æirffombeb, flere æinterboliger for fattige Jami#
lier, faalebeé i ©arberftalben »eb ©lottet, paa flere Saftningen tilbørenbe 'piabfer »eb £>fter#
»olb, og ifar paa ©lotéplabfen, böor 80 fmaae 95oltger, afbeelte i 8 ©aber, ble»e anvifte
$anblenbe, fom bn»be miftet bereé ^>ufe, til SBrug i 4 $lar.
©en afbranbte ©eet af ©taben opbpggebeé i langt tortere Sib, enb man bnvbe funnet
»ente, og be npe 93pgninger o»ergif langt be albre baabe i ©fjønbeb og SSarigbeb. Sil at
forebygge, at en lignenbe $>belæggelfe iffe ftulbe funne inbtreffe i Jremtiben, bibrog ogfaa ben
Soranftaltning af ^»rigbeben, ^vorveb flere af be fmaUere ©aber og ©traber betpbeligen
ub»ibebeé. i)
SRob ©lutningen af £ong ^^rifttan ben ©p»enbeé Regjering rammebeé atter ^>o»eb#
ftaben af en Ulpffe, ber »ar faameget fmerteligere, fom bet iffe ber »ar ben for be ©øbeltgeé
Oine bunfle ©fjebne, ber truebe ©taben og bené 3nb»aanere, men en o»ermobig Sjenbeé
æolb — et ©»erfalb af et Solf, ber efter gjennem 2larbunbreber at b<we fiaaet i frebelige Sor#
l) Ubførltg SBeretning om ben ^lan, ber blev lagt og ubs
ført i Xnlebning af ben ftore Slbebranb i Äjobenljavn
1795, af S*
3?awerL
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t>otb til bet banfle, nu fremtraabte fom beté ^belægger, og »eb en ubørt ^rænfelfe af $olfe#
retten fravriftebe Staten fin retmæéfige (Jienbom.
^nglænberneé Jog til ^jobenbaon i Slutningen af Sommeren 18071) er altfor befjenbt,
til at bet fjer ftulbe bedøve »ibtløftigen at omtaleé. æi funne bog iffe ganfte forbigaae bet
meb Jauébeb; men »i benlebe iffun £æferneé Øpmarffontbeb paa famnteé »igtigfte 'punfter. Ufterat
^nglanberne ben 16be Sluguft 1807 ba»be gjort Sanbgang paa SjeHanbé ^pft og forgje»eé
føgt at oprøre ben ufynbige 2llmue, affaftebe be ganffe ben SDTafbe, be bibtil Ejavbe baaret, og
^jo»ebftabené $nb»aanere maatte meb Ijver fontnienbe ©ag mere og mere berebe fig til en 23e#
letring. ©e faa, næffen alle meb ^rigéfunften uerfarne Jropper, fom man i bet forte Jibérum,
ber »ar levnet til SDiobftanb, Ijaobe funnet ti(»eiebringe, bleve fnart overmanbebe, og be æil#
faar, fom be fjenbtlige SSefalingémænb forelagbe ben banfte Siegjering, afflogeé meb foragt,
^jøbenbavné $belæggelfe maatte nu bane Jjenberne æeien til 93efibbelfen afben banfte Jlaabe.
©en tpoenbe ©ag efter ben fjenbtlige
9lnfomft til Sjellanb, om Aftenen ben 2ben Sep#
tember 1807, begpnDte ingrebet paa Staben. 3 fol» Sinter »arebe bet førfte Optog af bette
blobige Sfuefpil; mange $ufe bleve »eb be fjenbtlige kugler og 23omber beelé ganfTe »belagte,
beelé flufne i 23ranb; men be 23eleirebeé æirffombeb »ar enbnu tffe affræftet; ogfaa ben føl#
genbe Slaté Siæbfler funbe iffe betvinge $orf»arerneé ^jæftjeb, men ba $jfnben enbeligen ben
trebie Slat meb forbobblet Slnflrængelfe fatte alle SDiorbrebftaber i 23e»ægelfe, ba æor grue
^hfe meb fit bøie Spiir »ar fat i 23ranb, ba 2>lben berfra bavbe ubbrebt fig til be ftørfte cg
»igtigfte, enbnu ftaanebe, Sugninger i ben norbre ©eel af Staben, ba ogfaa Sbrifttanébaon,
b»orben næften alle ^ooebftabené ^nboaanere »are flpgtebe, truebeé meb fantme Obelæggelfe,
anfaaeé al »ibere Sølobftanb for unyttig, og unber en meb Jjenberne fluttet SSaabenftilflanb
tilenbebragteé enbeligen Unberbanblingerne, b»or»eb ben banfte Jlaabe ble» SeierfjerrerneS
©enbom.
Sfræffeligt »ar Spnet af ben øbelagte Stab efter Siæbfelébageneé Opbør; man talte
flere enb 300 £ufe, fom »are bleone et 9io» for Obelæggelfen. 3 ben norbre ©eel af Staben,
mob b»ilfen $jenberne ifær rettebe bereé æiorbrebftaber, »are næften alle sugninger enten
ganfle øbelagte af ^Bomberne og ben »eb bem antænbte ^fb, eller bog i en faaban Jilftanb, at
*) Æjøbenbarné SBeteiring t Sommeren 1807, af
ter, ooerfat af Kbrafjamfom
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be iffe t lang Sib funbe mobtage bereé forbrevne beboere. Univerfiteté*23pgningerne, ber meb
faa (tore SSefoftninger vare gjenopreifte efter Slbebranben 1728, ben latinffe ©fole, 'Profeéfot#
93oligerne i Univerfiteteté SRærbeb laae alle i 2lfte. Uerftatteligt var bet Sab, fom gæbrcnelan#
bet og æibenftaberne lebe veb $>belægge(fen af betpbeltge ©amltnger af 23øger og $aanbflrif#
ter, ber nu i faa £)iebliffe vare blevne et Offer for be fortærenbe glammer. ©et Ipffebeé bog,
tfær veb be afabemifte fborgereé 2lnftrængelfe, at b»lbe
borte fra UniverfitetetS foftbare
23ogfamling,x) b»i^ Sab vilbe bave været uerftatteligt.
SSt b<w i »»re ©age feet be veb ben fienbtlige 5lb øbelagte 23pgntnger, ffjønnere og
pragtfulbere, enb forben, reife ftg af bereé 2lffe, og ©porene af ^belaggelfen tjenbeö bartab
ilte mere. SDlen 2lar vtHe J)(nQciae, forenb ©taten forvinber Sabet af ^panbel og æelftanb,
£abet af utallige ©fatte, fom gjennem 2larbunbreber vare famlebe.
T)

goretø&ig Seretning om Univerfitetetg og bet lærbe
©folevæfené Sab veb SBombarbementet 1807 t Sngelés
tofts UniverfitetS* og SfoteXnnaler 1807 4be

283, og: UntoerftteføSiblfotyeEeféunber$Bom=
barbementet Sammeftebé <5. 289.

J/aa be foregaaenbe 23labe base »i viifl, ^»orfebeé kjøbenbasn i 2(areneé £øb baste fjæset
ftg fra en ringe og uanfelig 23egpnbelfe til ben <piab$, bet nu inbtager blanbt (Juropaé ffjønnefte
og betpbeligfte Stæber. ©e ffefle offentlige og mange private 23pgninger, ber i £øbet af neppe
bunbrebe 2lar fjasbe gjentagne ©ange »æret et Offer for Jtammerneé J^belæggelfe, fremftobe at/
ter i en pragtfulbere Sfiffelfe eder unbergif ibetminbfte faa betpbelige goranbrtnger, at kjøben*
bavn maatte anfeeé fom en albeleé np Stab, naar tffe Jpifloriené uigjenbrivelige SSibneébprb
lærte oé bet SRobfatte.
^pvilfen Joranbring til bet 23ebre bet ftbfle Stbérum fjar mebført for Staben,
berom »il ©nbver letteligen funne overbevife ftg, »eb at fammenligne be mange og betpbelige
«privatbpgninger, ber prpbe enbog be niinbre og affibeéliggenbc ©aber af Staben, rneb bem, ber,
uben enten i arc^iteftonift Sfjønbeb eller t anben ^penfeenbe funne fcetteé »eb Siben af biéfe,
for omtrent balvfjerbfinbétpve 2lar fiben fanbteé værbige til at afbilbeé i Sburaé Hafnia hlodiema og be anbre *pragt»ærfer o»er Jæbrenelanbet, fom ubfom paa ben Sib. ©et vilbe
unægteligen »ære et intereéfant 5lrbetbe at bevare for ©fterverbenen 23i(lebet ogfaa af be
mærfeligfte 'privatbpgninger, ber for ^>iel>Ii€fet fmbeé i be forffjellige ©ele af Jpovebftaben; en
faaban Samling »ilbe afgive et betpbeligt 23ibrag til rigtigere at vurbere be Jremftribt, vort 5«#
brenelanb, ifær i be ftbfle tpve 2lar, bar gjort i kunftené Stige og i 2llt, fom ftaaer i Jorbim
belfe bermeb; men en faa vibtløftig Sfilbring ligger ubenfor ©rænbferne af bette SScerf, ber,
beflemt til at omfatte bet SJlærfværbigfte i alle 95per og alle ©gne af kongeriget ©anmarf, fun
forteligen vil funne. opljolbe ftg veb Etver enfelt ©eel af famme, ’paa benne @runb bave vi inb«
flrænfet oé til at afbilbe og beftrive be vcefentligfle offentlige øgninger i jpovebftaben. konge*
bufeté 23oliger, StegjeringS/QoIlegierneé og be militaire ©tateré iBpgninger,
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SXeltcjionenö og tötbenffaberncé Jempler, og be offentlige Stiftelfer til Jat?
tigeé og Spge» 23ebfte ffulle, fom be SSpgninger, ber funne gjøre $orbring paa ben varigfte
og meeft alminbelige ^ntereéfe, blive fremfti(lebe i kobberne og nærmere omtalte i biéfe Sölabe.
3følge ben Orben, vi bnve forefat oé at følge, agte vi oS førft at mebbele Sceferen en

Ækfkrivdfc over tie kon^di^e blotte t
©mrgn.

og famm^ø

I. Cbriftianøborg 5løt
Som ben ©eel af $ovebftaben, ber tibligft bebpggebeS, fom ben <plab$, b»or be banftc
konger alt fire 2larbunbreber tilbage i Siben bnvbe bereS ^povebfæbe, fortjener ben faafalbte
Slotébolm en mærfelig <piabé t kjøbenbavnS Jpiftorie. ©e SDiinber fra benrunbne Jiber,
fom fnptte fig til bette Steb, ere alt forken berørte. 2Si bnve feet, bvorlebeé ben ene af be
paa benne ^plabS opførte kongeborge fortrcengte ben anben, bvorlebeS ben fibfte, langt prægti*
gere, enb alle be foregaaenbe, blev et Offer for be fortærenbe glammer. SDien kongeborgen
reifte fig atter af fin 2lffe, og Sporene af 3(ben og benS ^belæggelfer ere albeleS ubflettebe.
(5n fort æeftrivelfe over bet albre Slot, faalebeé fom vi forefinbe ben bc^ Sfribenterne
fra bet attenbe ?(arbunbrebe, vil maaftee ber ftaae paa fit rette Steb, inben vi føre Sæferen inb i
bet gjenopreifte Sbriftianéborg.
<S^rtftictnéborg - Sloté ^ovebbpgning beftob før ^Ibebranben 1794 af 4 Jløie; enbver
af ^ovebfføiene b^vbe en Sængbe af 367 $ob £ Jome; begge Sibefløiene af 389 $ob. ^pele
93pgningen bavbe foruben kjelbrene 3 bele og 2 balve åtager; af be førfte falbteS ben øver
fte alminbeligen kronprinbfené, ben naiftøverfte kongené (Jtage. SBpgningenS $øibe var fra
3orben inbtil ben øverfte Spibfe af Jaget 114 $ob og 5 Jommer. 3 ben faafalbte kongens
Stage fanbteé foruben be QSærelfer, fom tjente ben fongelige familie til 23eboelfe, ^»øieftereté#
Salen og 9iibberfalen; ben fibfte, fom førft blev fulbfommen færbig til kong ^briftinn ben
S^venbeé og ©ronning Carolina ££Ratbifba£ Jormæling, b^be 128 Job i Sængben, 62 i
23rebben og 48 i ^»øiben. ©ené ftørfte ^rpbclfer beftobe i 2lrbeiber af kunftnerne SBiebe*
roelt, Qrorf, Slbilbgaarb og Stanlp. ©en faafalbte kronprinbfené (Jtage beboebeé
Slotteté fenere ^periobe af Snfebronning Juliana 9D?aria, SlrveprinbS ^reberif og bnnS @e«
malinbe famt Jreberif ben $jerbe$ ©atter, ^prinbfeéfe Sbnrlotta 2lma(ia. 3 ben unberfte
SØ?ejjanin#®age fanbteé bet fongelige -ipaanbbibliotbef.
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^jovebbpgningen »ar »eb 4 Søngange forbunben meb kancelliebpgningen, bet ftore fon#
gelige 93ib(iotbef, ^irfen og ©talbbpgningerne. 3 ben ene af btéfe Søngange paa ©lotteté
fønbre ©ibe »ar bengang bet fongetige €fRaleri#®alIerie. $ovebinbgangen til ©lottet »ar fra
ben ©tbez fom »enber ub imob Diibebanen, gjenneni bet 266 Job bøte ©lotétaarn.
©lotéfirfené æpgntng »ar i bet ^bre iffe forfljeHig fra nogen af be tilfløbenbe Jløie;
bené ^nbre funbe i «pragt maalc fig meb enfmer anben ©eel af ©lottet. 3 benne ^irfe lobe
£ong kftriftian ben ©pvenbe og ©ronning Karolina SDiatbilba fig. falve ben 1 SJiai 1767 af
SSiftoppen i ©jellanbé ©tift, Subvig $arboe.
2lllerebe faa 2lar efter ©lotteté 93ranb begpnbte nian at opføre ben npe 23pgning, fom
forft i be fenefte Siber er ganffe fulbenbt, unber Ooerbpgnmgébirecteurené, konferentéraab
^»anfené 93eftprelfe. 3 klaret 1826 inbviebeé ©lotéfirfen paa ben ftore Jeft i 2(nlebning af
bet 2(artufinbe, fom »ar forløbet, fiben 2(nfcf)ariué førfte ©ang præbifebe kbriftenbommen i
©anmarf, og aatte ©age berpaa forrettebeé b«
& & «prinbé Jreberif (Jarl kbriftiané
konfirmation. 3 famme Sibérum bragteé ©lotteté øvrige 35pgninger til Julbenbelfe, og »eb
ben bøic Jormælingéfeft, fom fanbt ©teb t 9lo»ember 1828, »are 130 æærelfer brugbare til
SBeboelfe.
©en «plan, fom forfatteren af biéfe 93labe bar forefat fig at følge, tillaber barn iffe at
give Sæferen en ubførlig 93eftrivelfe o»er ©lottet; nogle enfelte 93emærfninger maae være til#
ftræffelige til at opnaae bette æærfé $iemeb.
©lotteté ^povebfacabe »enber ub imob «Xibebanen, og ^povebinbgangen banneé af en kolo#
nabe af 4 Siæffer borifte ©øiler — 32 i Sallet. Jra benne ©ibe er ©lottet afbilbet i kobberne.
Jra ben rummelige ©lotégaarb føreé man berpaa igjennem en fmagfulb «portale af ben joniffe
Orben inb i en SSeftibule, b»orfra en ©teentrappe fører paa ben bøire ©ibe til ^ongené, paa ben
»enftre til ©ronntngené SSærelfer. ^blanbt ^>ané ØJlajcftæté SSærelfcr bemærfe »i tfær Sbron#
gemaffet, prpbet meb «Dialcrier af krferéberg, tagne af ben fæbrenelanbfte ^piftorie. kt 5Dia(eri
foreftiller 2(nlebningen, til at ben olbenborgfte ©tamme bcfteg ben banfte Sbrone, ibet hertug
2lbolf af ©leevig afflog 23alget; paa be øvrige foreftilleé kbriftian ben JørfleS $plbing font
^onge i ©anmart, knevolbSmagtenS Overbragelfe til ^ong Jreben! ben Srebie, og £onge#
loven, fom overræffeé famme ^onge af ©riffenfelb. Sil Sbrongemaffet (tøber bet gebeime
©tatéraabé ©al, Ejvori man finter be vigtigftc banfte longere i Sinbetrce ubffaarne «portræter.
©en ©ibe afa ©lettete ^ovcbbpgning, fom ber ub imob ©enlotéplabfen er prpbet meb
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4 SBaSreliefS i QJiarmot, ubførte af Sh^rvalbfen; bet førfte forefliller $ erfuleS og Jpebe;
jperfuleS feeS i en fibbenbe Stilling; han ubftræfter ben ene $aanb for at gribe DMtarjTaalen,
fom ©ubinben rafter barn. ’Paa bet anbet feeS Jppgæa, SunbhebS# ©ubinben, fom flaaer
foran SSffulap og fobrer hanS (Slange; bet trebie fremftiller ’prometheuS og SØiinerva;
©ubinben befjæler SERenneftet, fom <prometheuS havbe bannet af Seer; paa bet fjerbe feer man
Jupiter og Sbemté; ©uberneS ^onge fibber paa fin Shrone; meb ben ene $ob fiøttet paa
et ^lippeftpfte og hvilenbe paa fin Slrm forelafer SEwniS ham af StjæbnenS 23og. Denne Sibe
af Slottet ftnbeS afbilbet paa ©runbtegningen.
Slottets gorgaarb, fom ligger ubenfor ben veftlige Slotsport, inbeflutteS paa be tvenbe
Siber af Stalbbpgningerne; i ben norbre Sængbe af bisfe finbeS tillige bet fongelige StibehuuS, fom
inbvenbtgen er omgivet paa be tre Siber af et faafalbet hængenbe ©allerie for et meget betpbe#
ligt fintal SDlenneflen <paa ben fjerbe Sibe er en Soge for ben fongelige Jamilie — Sllt til
93rug veb be fXibberfpil, fom oftere ere afholbte ^et. 5 ben ligeoverfor liggenbe Sængbe finbeS
over Stalben bet fongelige $oftheater.
Stalbbpgningerne paa begge Siber af Sltbebanen, fom ere uforanbrebeSevninger afben
ælbre SlotSbpgning fra Qljrifttan ben Sjettes Sib, bøte fig fammen i en frum Sinie og enbe
mob Ubgangen til JreberitSholmS danal i tvenbe pavillons. Sil bisfe ftøber ben faafalbte
’jjyiarmorbro, beliggenbe ligeub for SRp#S3efter#©abe; fra benne Sibe er ^ovebinbfjørfelen til Slot#
tet. Joruben fibftnævnte 25ro forbinbe tvenbe anbre ben Deel af Staben, ber ligger paa hiin
Sibe af JreberifSholmS Ganal meb Slotsholmen: «prinbjenSbro, beliggenbe ligeubfor ^rinb#
fenSgabe eller SRpfongenSgabe, og Stormbroen ligeoverfor Stornigaben.
5 lige Sinie faavel meb Slottets høne Sibeftøi fom meb Stalbbpgningerne gaaer ben
vibtløftige 93pgning, bet ftræffer fig ligefra <proviantgaarben inbtil ^rinbfenSbroen, og
font veb en Søngang er forenet meb Slottet. 5 benne 3 Etager høk SBpgning finbeS bet
ftore fongelige 23ibliothef, ber, ligefaavel fom øgningen, hvori bet rummes, er et 5Rinbe
fra be førfte 2lar af Jreberif ben SrebieS ^nevolbSregjering. Det for SSibliothefet oprinbeligen
beflemte Sofale, eller ben 126 2ften lange, 18 2llen brebe og over 6 Slien høk Sal, meb fit
ftore, paa 66 ’piller hviknbe, ©allerie, er i bet SSæfentlige vebblevet uforanbret inbtil vore
Dage. £D?en felv bette betpbelige Socale fanbteS i SibenS Søb, og efterat 93ibliothelet havbe
mobtaget en faa overorbentlig Silvæpt veb Snblemmelfen af ^»jelmftjerneS, SuhmS og SlnbreS
25ogfamlinger, albeleS utilflraffeligt, og mobtog berfor, efter JpS. QKajeftætS, vor nu regjerenbe
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^ongcé, ^Befaling, en Setpbølig Ubvibclfe — berveb nt bet trebie ©tofværf, ber frn Jreberif ben
Srebieé ©age ^avbe været inbrønnnet bet fongelige ^unftfamnier, nu overlobeé 93ibliotbefet.
æeb famme aUer^viefte SBeftemmelfe er^olbt ^unflfammeret fit eget Sofale paa et anbet ©teb i
©taben, bvilfet nebenfor paa fit (Steb vil blive omtalt.
(Selv en nogenlunbe ubførlig SBeftrivelfe over be væfentligfle af be ©fatte, bet fongelige
SBibliot^ef eier, vilbe ftribe mob bette æærfé (plan. 33t inbflrænfe oé til at bemærfe, at bet i
?llt, bvab ber henfører til be norbifte Sanbeé (Sprog, Siteratur og ^piftorie er bet førfte 33iblio?
t^ef i QJerben, og at bet i be ffefle anbre SBibenflabégrene fan rnaale fig meb be berømtefte 23ogfam?
linger iUblanbet, ja enbog i enfelte Jag (f. ©p. ben orientalfte og inbiffe Siteratur) overgaaer biéfe1).
©aavel ben neberfte ©eel af ben nyfigen omtalte vibtløftige ^Bygning, b»i^ tvenbe øver?
fle ©tofværf inbeflutte bet fongelige SBibliotbefé ©fatte, fom be til famme ftøbenbe ©ibebyg?
ntnger tjene 3:øi bufet til SBrug. $ een af be fibfte er Diuftfammeret i en ©al af 300 $llen$
Sængbe og nebenunber bevareé 2lrmeené Savetter, Sluftvogne og anbre Itgnenbe 3ing; i ben neberfte
Stage af ben ftore ^Bygning, fom er forfynet meb 10 (porte ub til ©aben, er 2lrmeené Jelbt#
2lrtillerie opftillet. SBlanbt flere ©jelbenbeber gjemmeé ber tvenbe forgylbte kanoner og en
QJlørfer, fom ftøbteé i QJenebig unber ^ong Jreberif ben Jjerbeé Opbolb ber i klaret 1708, og
fom ftben ftjænfebeé bnm af Slepublifen. £øibuué?@aarben ftræffer fig paa ben fønbre ©ibe
ligeub til ben ©eel af favnen, fom ligger imellem ^nippelé# og Sange ?23roe. ^mellem 3øi?
bufet og (proviant«©aarben er en lille Jpavn afpælet, fom beqvemt fan mobtage minbre ©fibe.
©en ©runb, b»orpaa Søibufet fiaaer, er i Æong Sbtiftinn ben Jjerbeé tibligfte Siegjeringéaar
inbbragen fra ^avet, og flere af Søibufeté ^Bygninger ere i 2laret 1604 opførte af ©teen fra
be i JXoeéfilbe nebbrubte ^loftre.
II. Kafenborg 5lot.
©a ben fongelige Syfllmuge, fom inbtil ^Begynbelfen af bet fyttenbe ^(arbunbrebe laa
veb jpolmené ^irfe, var beftemt til at bebygget, for at ©tabené ©runb paa benne ^ant funbe
ubvibeé, opførte £ong Sbriftian ben Jjerbe i klaret 1604 9iofenborg?©(ot, ligeubenfor 23yen6
l) giere Cæfere af biéfe ælabe tyave uben tot vi feet tvenbe t
(Steen ubtyugne gigurer, fom ere tnbmurebe t Steggen veb
Opgangen til bet ftore ÆgL SSibliottyef 5 be foreftille Äong
Jpané og tyané ^Dronning, ben fadjfiffe ^rinbfeéfe ^tyrifti^
na, begge i £egemé=Storrelfes ba ^tyriftian ben øjette

lob bet gamle Slot nebrive, ffaanebeé bföfe mærfværbigc
æilleber, og fattes veb Siben af ben ftore £ovebtrappe,
ber ferte op til SRibberfalen paa ^tyriftianéborgsSlot 5 for
at bevare bem enbnu bebre, lob Äong greberif ben gemte
bem inbmure paa bet Steb, tyvor be enbnu finbeS.
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oftlige SSolb. ©og varc neppc 4 Siar forlöbne — font alt ovenfor pan fit Steb er vitfi —
inben (Slottet og ben tilbørenbe ^auge inbbrogeS i felve (Staben.
9iofenborgsSlotS 23eftemmelfe var fffun at tjene ben fongelige ^rnntfie til et Sommers
OpbolbSfteb; men CEEniftian ben $jerbeS Jorfjærltgbeb for Stebet foranbrebc bets oprinbelige
33eftemmelfe — faa at ERofenborg t SibenS Søb blev bans egentlige og fæbvanlige SiefibentS,
og enbnu feer man bet æærelfez i bvilfet ban bøbe ben 28be Jebruar 1648.
Slottet opforteS ganfte i ©atibenS Smag meb eet ftort Saarn, font venber ub til ben
nuværenbe ^perceerplabS, og tvenbe minbre imob SlotSgaarbcn; ethvert af biSfe Saarne er fors
fnnet meb et Spiir; et fjerbe er uben Spiir; ajennem bette er ^»ovebinbgangen til Slottet.
'Paa bet mebfølgcnbe kobber er Slottet afbilbet fra ben Sibe, ber venber ub imob fangen.
3 Slottets mange minbre (kabinetter gjemmes en ftor 9)iængbe ^oftbarbeber af
forffjelligc Slrter, kongens og ©ronningenS Sbroner, be fongelige fXegalier, ber fun ftilleS
til Sfue nogle ©age før en konges kroning, og faaofte et fongeligt Siig ligger paa <pas
rabe, enbeel ^(æbningSftpffer, æaaben og anbre Sing, forn bave tilbørt flere bonger af ben
olbenborgffe Stamme, faafom abftillige af be ^læbningSftpffer, Uøriftian ben 4be bar i Slaget
veb Jemern, bet foftbare Siibetøi, forn famme .^onge betjente fig af veb Jeftligbeberne i Slnlebs
ning af banS ælbfte Søn, ben ubvalgte ^ong (Ebriftinn ben $emteS $ormæling o. f. v. SXibs
berfalen t 93pgningenS treble Stofværf bar Slottets fulbe Sængbe (76 Silen) og bets 23rebe
(38 Silen). æceggene ere beflæbte meb tapeter, paa beilte Äong (kbriftian ben gemteS vigtigfie
^oretagenber unber ben faafalbte flaanfle ^rig frnbeS afbilbebe, og bviS ftørfte EOiærfeligbeb
ubentvivl er ben, at be ere forarbeibebe i Jæbrenelanbet, paa en bengang iffe ubefjenbt Sapets
fabrif i £jøge. SiibberfalenS Soft er pratet meb StuccatursSlrbeibe, b^ori flere af be vigtigfle
93egivenbeber i ben banffe ^iftorie i Jreberif ben 3jerbeS førfte SiegjeringSnar ere foreftillebe
(f. (Jp. SSornebftabctS Opbævelfe og SanbsErølitfenS ^nbretning). £( Salen finbeS ogfaa,
blanbt anbre fecværbige Sing, bet ftore Sølvfab, forn brugeS veb be fongelige 23ørnS ©aab;
aHe bereS Sftavne, forn ere bøbte beri, ftnbeS ubgravne i SSunben. ©et maa enbnu tilføieS,
at, faalænge (kbnftianSborgsglot ftob unber sövgning, foregif ^pøiefteretS bøitibelige Slabning
— ben førfte SorSbag t bvert SlarS SOiartSmaaneb — paa 9vofenborgsS(otS Siibberfal.
3Seb i ben forubftiffebe biftoriffe ^nblebning at omtale SvofenborgsSlot, berørte vi ogfaa
ben til famme børenbe ^»auge, og forn Jenifer paa benS Størrelfe og Sfjønbeb i ælbre Siber
anførteS flere ^ttringer af frcmmebe SXeifenbe, forn i bet 17!'? og 18bc Slarbunbrebc bavbe feet
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ben. 3 R««« Sitor har fangen »el metanet afgive et iffe ubetybeligt Styffe af fit Omfang
— ifær fom en Jolge af Stabené llb»ibelfe paa bené norbre Sibe — og bené fkfte funftige
«prybelfer ere forfvunbne; men enbnu bør $augen regneé blanbt $o»ebftabené ftørfte «prybelfer
og ftjønnefle Spabferegange, og ben Simpelheb i <pian og Slnlæg, ber ubmærfer ben, ifær efter
ben, for faa Siar fiben foregaaebe, Joranbring, bar fulbfommen erftattet be tabte funftige ^ry«
belfer, af h»ilfe be flefte tilhørte en forf»unben Sibéalberé uægte Smag, ©og feeé enbnu bet
faafalbte ^erculc^Sempel, famt ben biftoriff mærfoærbige SDietakStatue, fom foreftiller en .^amp
mellem en ^peft og en £ø»e, og fom, efter ben rimeligfte Sormobning, fbal ha»e ^enfyn til en
Strib mellem bet fongelige banfbe og bet hertugelige bruné»ig#lyneborgffe Jpuué.

IH. Cljarlotknborg Slot.
<paa een af $o»ebftabené fljønnefte «piabfer lob ben »eb fin ^nbflybelfe o»er £ong
(Ehriftian ben $emte og »eb fit ubmærfebe $orholb fom Statholber i (Rorge i ^æbrenelanbeté
^iftorie faa befjenbte @re» Ulrif ^wberif @ylbenlø»e, meb Slutningen af bet 17bc 2larhunbrebe,
opføre £harlottenborg«Slot. ©et er et alminbeligt og neppe ugrunbet Sagn, at han til Opfø#
relfen af be inberfte SOiure benyttebe fig af Stenene af ^a(lø«S(ot, ber af £ong .Jreberif ben
Jrebte »ar ham foræret, men fom han fort berpaa lob nebbrybe, ba høie SSanbe ffunbum gjorbe
bet utilgængeligt, ^fter faa Slaré forløb fom Sharlottenborg i ^nfebronning ^harlotta Slma«
lia$ ®e; hun pleiebe at opholbe fig ber, faaofte hun iffe »ar paa 9tyfjøbing*Slot; efter henbe
erholbt ^harlottenborg fit 91a»n. Ogfaa af henbeé 93ørn, <prinbé ^atl og 'Prinbfeéfe Sophia
£ebe»ig, beboebeé Slottet, og fenere af ^ong ftreberif ben 5emte fom ^ronprinbé og hané
Semalinbe ben engeljle '"prinbfeéfe Suife. Unber hané (Regjering inb»tebeé Qharlottenborg til
fin fenere 33eftemmelfe, til et Sæbe for bet ben 31fe sUiart6 1754 — efter Ovaab og Sorflag
af ben i ætbenjlaberneé og enb mere i ^unftené 2larbøger faa berømte @re» 2lbam Oottlob
SJloltfe — ftiftebe SIRaler-, 93illebhugger# og 23ygning$?Skaberne, h»i$ ^icmcb nærmere be«
fiemteS af Stifteren »eb Junbaté af 31te Qftarté 1758. ©et er her iffe Stebet til at omtale
h»ilfen 3nbftyMfe benne Stiftelfe aUerebe ubø»ebe i fine førfte Siar — faalccnge ^unfterneé
93effytter ®reo SI. @. SDioltfe ftob »eb (Koret, og mebené ben, aUerebe »eb en anben
Seiligheb omtalte $ranffmanb Sally, ftyrebe bené Slnliggenber — eller h»ilf?n ton i
be fenere ©age har ubø»et paa at fremme be fljønne ^unfter i et £anb, fom ©an«
marf, h»»» ^inbringerne for bereé Opfomft maatte »ære faare betybelige, eller h»»rl«beé ben
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gjennem bem b^r virfet paa Smagens goræbling og Ubviflingen af en køtere AanbSbannelfe.
©e 23emanfninger, vi paa fit Steb bave mebbeelt om be øienfpnlige SBevifer paa en Joranbring
til bet Söebre i fünftens ©ebeet, fom ^ovebftabenS nuværenbe Söpgninger, fammenlignebe meb
be ælbre, af fig felv frembpbe, ville afgive Stof til en betragtning over be gavnlige følger af
Jreberit ben $emteS Stiftelfe.
©et bør enbnu tilføieS, at Selftabet for ben norbifte $iftorie og Sprogets $oirbebring,
fom, meb ben berømte Sangebef i Spibfen, forenebe fig i Aaret 1745, om at ubgive gamle og
mcerfelige bibrag til be norbiffe SanbeS, ifær ©anmarfS, ^piftorte, ergibt be fornøbne bærel#
fer til beté Samlinger paa Sbarlottenborg#Slot, inbtil bet fenere (1787) fif bet famnie Sofale,
fom bibenffaberneS Selftab, paa ^rinbfenS Qalat'S bag Slottet.
©en ene gtø of <5^arlottenborg^Slot venber ub imob 9lpbo»n og bor en Sængbe af
omtrent 100 Alen. Jpovebfacaben, fom venber ub imob kongens SRptorv, bor veb bver Snbe
en Ubbpgntng af famme ^jøibe, fom bet øvrige Slot; benne Sibc bar omtrent 80 Alen i Sængben.
Af Slottets bcvrelfer fortjener ben ftore Sal i mellemfte Stage ifær at mærfeS; ben bruges veb
feftlige Seiligbeber, f. Sp. veb ben aarlige '"præmie#Ubbeling paa AcabemietS StiftelfeSbag ben
31tc SOfartS. bagveb Sborlottenborg #Slot er, fiben 1778, UniverfitetetS botanifte £auge.
<paa ©runbtegningen fees ben Sibe af Slottet fom venber ub imob kongens Sfpetorv.
Hk kongelige flalater.

©fter Slottets branb 1794 beboebe ben fongelige familie og fammeS Jpofflatet
beelS ©Jetbufet beelS nogle af 9iofenborg#SlotS bpgninger, inbtil be imiblertib fjøbte <pa#
laier paa Amalienborg vare bievne inbrettebe til at mobtage bereS bøir beboere. Af btSfe
Salater, om b»i^ Opførelfe i Aarene 1750—52 vi allerebe ovenfor bave talt, tilhører bet forrige
fcbafffe nuomftunber $S. SDfajeftcvt kongen; bet moltfiffe ^>bS. SOlajeftcct ©ronningen; bet
brocfborffffe JpS. fongelige ^pøibeb 'prinbS Gbriftian Jreberif; bet fjerbe palais var allerebe før
Slottets branb fjøbt af Olegjertngen og inbrettet til 23rug for Søcabet#Acabemiet, fom ber bar
bavt fit Socale, inbtil bet i Aaret 1827 flpttebeS til fit nuværenbe OpbolbSfteb i en @aarb paa
hjørnet af Solbbobveien og 93rebgaben. <palaiet beboeS nu, fiben 1828, af JpS. fongelige
Jpøibeb ’prinbS Jreberif Sari Sbriftian. Sil AmalieplabfenS ^prpbelfe bibrager, foruben be
ftre ftjønne ^alaier, ogfaa ben prægtige Statue, ber foreftiUer ^ong Jreberif ben $emte til ^efl;
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feen et opført paa bet afiattffe kompagnieS SJefoftning efter en SDlobel af ben berømte
Sallp, Äunftacabemiets anben ©irecteur. (paa Subelfeflen i 2lnlebntng af knevolbSregjerin#
gen, ben 18bc October 1760, lagbe kompagniets baværenbe (præfeS, @rev 2lbam ©ottlob
9Ko(tfe ©runbftenen til (piebeflalen. (Statuen felv, fom var ftøbt i @jetl;ufet, førtes ben
15bc 2luguft 1768 til 2lmalteplabfen, hvor ben opreifteS og faflgjorbeS ben følgenbe ©ag. ^on#
gen foreftilleS i romerff ©ragt, meb en SaurbærfranbS om ^povebet, ribenbe paa en banfl Jpeft;
bané2lnfigt venber ub tmob 5reberifS#^irfen; paa ben mobfatteSibe er favnen; til $øire ben ©eel
af 2lmaliegaben, fom fører ub til @arnifonS#(plabfen, til ^Öenftre ben anben Sibe af famme
®abe, bet gaaer ub imob Solbboben og kaftellet. (paa flaben A. ere be fire fataler afbilbebe.
©et fongelige (palais bag kbriftianSborg#Slot — i baglig Sale (prinbfenS
(palaiS falbet, forbi tvenbe konger bave boet b« fom ^ronprinbfer — er beliggenbe paa ^jør#
net af 9ip#25efter#@abe og fJreberifSholmS ^anal. ©en (tore @aarb, fom forbum (aa paa benne
(piabS, og fom i æiibten af bet 17be Slarbunbrebe tilhørte ben berømte Æjøbmanb, SSBiganbt
SKichelbrurfer, h^M vi ovenfor
omtalt fom en af (Stabens SSebpggelfe og Ubvibelfe for#
tjent 9Kanb, fjøbteS og inbrettebeS til $8rug for ben fongelige familie, mebenS bet gamle ^jø#
benbavnS Slot i 2(aret 1720 ombpggebeS. Senere ubvibebeS bette ‘PalaiS, og beftemteS til
SBolig for ^ronprinbfen, fenere Æong kbriflian ben Sjette, og h^nS ©emalinbe. Som ^onge
lob benne ffprfte i klaret 1743 Jpoveb#93pgntngen nebrive og atter opbpgge paa ben SJlaabe,
fom foreftilleS paa (piaben A. jper boebe ÆronprtnbS ^reberif (V) inbtil b«né Shronbefti#
gelfe; fenere
bets berømtefle 23eboere været knfefprftinben af OftfrieSlanb, ©ronning
Sophia QJiagbalenaS Søfter (f 1764), (prinbS karl af ^peSfen og banS ©emaltnbe og ben be#
rømte StatSmanb Ove ^pøegh ©ulbberg. Sil (palaiet, hvor ^pøiefleret nuomflunber bolbeS, og hvor
2anbhuuSholbningS#Selffabet og æibenjlaberneS Selftab have 93ærelfer til bereS Samlinger, høw
en iffe ubetpbelig Jpauge.
©e øvrige af ben fongelige familie beboebe (palaier ere: 5?S. kongelige ^pøiljeb (prinbS
^reberif ^erbtnanbS paa bet fønbre Jpjørne af SreberifSgaben og SRorgeSgaben, oprinbeligen ben
bernftorffle familie tilbørenbe, ^S. ©urehlaucbtigbeb (prinbfen af ^peSfen#(pbtlipStbalS, en
@aarb i Store ^ongenSgabe, fom inbtil 2(aret 1820 tilhørte bet rpbergfle ^anbelShuuS, og
^S. ©urcblauchtigbeb (prinbS 2ßi(belm af $eSfenS, beliggenbe paa hjørnet af Slmaliegaben og
St. 2lnn® (piabS. (paa (piaben C. ere be fibflnævnte (palaier afbilbebe.
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/reberikøberg ølot.
Omtrent | SJltil fra ^jøbenbavn ligger ben fongelige familieø fæbvanlige Sommer?Dp?
bolbøfteb, 5ret>ertfé6erg#®tot meb en betpbelig Jpauge og en nærliggende $leffe, fom nu bærer
(Slottetø Siavn, men fom forbum. falbteø Slp#2lmager, 33efler?2lmager eller Slpi^ollænber^p
efter enbeel Simagere, fom unber Jreberif ben Xrebteø Siegjering b^fa nebfat fig faavel ber,
fom paa SSefterbro og gamle kongevei og mebbragt bereø færegne (Sprog, ^(æbebragt og (Stifte.
(Senere falbteø benne Sanbøbp ogfaa ftunbum «prinbfenø Simager, ba ^reberit ben f^jerbe fom
^ronprtnbø lob opføre en (Sommerbolig, ber flat bave ligget ber, bvor ^nbgangen til Slotø#
baugen nuomftunber er, og fom i Sfrifter fra ben £ib unbertiben falbeø <prinbfenø ®aarb
paa Simager, ©a benne Jprfle fenere b<wbe befteget Sconen, lob ban benne Øaarb
nebrive og $reberiføberg?Slot opføre. Jra 1736 bar $reberiføberg#23p bavt fin egen ^irfe, i
23egpnbelfen — inbtil 1747 — en Slnnepfirfe til 23rønøbøi.
Jreberiføberg s (Slot er opført i ben npere italienfle Stiil og beftaaer af en ^jovebbpg?
ning af 4 Stolværfø ^>øibe, ber paa begge Siber er inbefluttet af 2 parallele Sibefløie af lige
Jpøibe, fra b»i^ fønbre Snber ubgaae 2 lange, meb buegange forfpnebe, men noget lavere
Sibebpgntnger, fom efterbaanben bøie fig imob binanben og tilfibfl enbe ftg i en 'Portbpgning,
gjennem bvilfrn man lommer inb i Slotøgaarben. ^øvrigt ere biøfe øgninger ifte alle opførte
paa famme Sib; be lavere Sibebpgninger førft unber (^^riftian ben Sjetteø Siegjering, ba .Jpof?
fet opbolbt fig ber, mebenø $briftianøborg?Slot flob unber 23pgntng. ©e til Slottet børenbe
iBpgninger, faafom 53ogn?9iemifer, Stalbe, Røflen o. f. v., ligge veb $oben af ben 23afte,
paa b»ilftn Slottet er opført; fra bet fibftnævnte fører en bvelvet unberjorbift Sang til ben egent?
lige Slotøbpgning.
Saavel Slottetø SSeliggenbeb fom ben bet omgivenbe Slatur gjøre bet til eet af be fljøn?
nefle Steber i ©anmarf. Jra Slotøbalfen og enbnu mere fra Slottetø Slltan b<wf$ ben bør?
ligfte Ubftgt over ^jøbenbavn, Simager og Sunbet. Slotøbaugen — ^jøbenbavnerneø meefl
beføgte Spabferegang — fom oprinbeltgen var anlagt efter ben (live, franfte Smagø Stegler,
er i 23egpnbelfen af bette Slarbunbrebe bleven ombannet efter ben friere engelfle Stiil. SSeb
Sanbeveien, font fører til bet fpblige og veftlige SjeCanb, er Slottet abflilbt fra Sønbermarten,
en Spftflov næften af famme Størrelfe fom Slotøbaugen, fom i Sllminbeligbeb fun tjener ben
fongeltge Jamilie til SBrug. <paa flaben A er Jacaben af Slottet afbilbet. ^aa en egen
(piabe feeø en (profpect af Slottet og 93penø ^irfe, taget fra Jreberiføberg?2lUee.

Sorgenfri, Cljarlottenlunö og (Eremitagen.
5 tyngbpsSogn, næften 1| 9)liil fra kjøbenba»n ligger Sorgenfri# Slot, opført
i SBegpnbelfen af bet attenbe 2larbunbrebe af @reo (Sari 2lblefelb, ber en Siblang »ar kong
greberif ben gjerbeé ^nbltng. (Slottet fliftebe i faa 2lar meget ofte SSeftbbere: bet eiebeé
faakbeé Sib efter anben af StorcantSleren @rev ^olftein, kong greberif ben gjerbe, bané
Søfter (prinbfeéfe (Sophia tpebe»ig, kronprinbé greberif (greberif V), Enfefprftinben af Oft#
frieélanb, ©ebeimeraab ©eémerciereé og 2lr»eprinbé greberif, efter lj»té ©øb (1804) bet tom
til fin nu»ærenbe bøk ®er,
fongelige ^pøibeb grinte Sbriftian greberif. ^tygningen bar
fra Slottets førfte £8egpnbelfe i bet QJæfentlige »æret uforanbret. 5 ben tilbørenbe tpauge og
Sfon ere t»enbe SJlonumenter opreifte; bet ene til (Srinbring om kong greberif ben gemte, bet
anbet til £D?inbe om 2lr»eprinbfeéfe Sophia greberifa, 2lr»eprinbé greberifé ©emalinbe (f 1794).
En Ubfigt af (Slottet, feet fra (Siben, fom »enber imob kongeoeien, følger meb biéfe 95labe,
gacaben imob fangen finbeé afbilbet paa (piaben C.
Nærmere mob Jpo»ebftaben ligger Eharlottenlunb#Slot, fom tilhører Jpé. QJiaje#
ftæt kongen, ©et falbteé forbum ©hlbenlunb, men fif fit nu»ærenbe 9la»n efter greberif ben
gjerbeé ©atter, (prinbfeéfe Eharlotta 2lmalia, fom i klaret 1733 ftal ha»e labet bet omtygge.
Slottet fel» er uanfeligt, og tun libet forftjelligt fra mange i Omegnen liggenbe (prioattygnin#
ger. ©en tilhørenbe tyfiffo» bar i o»er bunbrebe 2lar »æret et af kjøbenbavnerne meget beføgt
Steb. 3
1819 anlagbeé paa offentlig SSefoftning t»enbe npe SSeie i Sfooen, gjennem
b»ilfen bet er Enhver tillabt at fjøre og ribe. gra Sfooen fører en meget lang 2(llee, (anlagt
omtrent 1710 #20) forbi Siernftorf til ^ægeréborg, og en 53ei gaaer mob SRorben o»er Ehru
ftiantyolm til ©prehaugen. En Ubfigt igjennem Sfooen, fra $nbfiørfelen til Slottet, følger
bermeb; Slottets gacabe imob Søen er afbilbet paa (piaben C.
3 S«geréborg#©prebauge (i tyngbp# og Søllerøb#Sogne), ber er anlagt unber Ehru
(lian ben gemteé Siegjering — ba be engelfle (parforce#$agter førft begpnbte at fomme i 23rug beri
Sanbet — og inbbegnet meb (Snebaerflager, opførteé 1736 ^agtflottet Eremitagen paa en ftor
Slette i ben mibterfle ©eel af Sfooen. iöpgningen er liben og becoreret uben Smag; faare fljøn er
berimob ben Ubfigt, fom berfra baoeé ooerSunbet. En2lfbilbning afSlotteté^>ooeb#gacabe følger.
3 ælbre Siber fanbteé flere fongelige Slotte i kjøbenbaoné Omegn, af ^vilfe oi b?r
fun næone bem, fom enten »eb EjiftorifEe 93egi»enbeber eller paa anben SSJiaabe ere ble»ne
mærfelige.
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Jægerél>org#Slot falbteS oprinbeligen Jb ftrup og »or en $ erreg narb, fom til*
børte familien Ulfelb, inbtil ben i SDlibten cif bet 17bc 2larbunbrebe folgtet til £ong <5f>riftian
ben gjerbe. ©en foenfte (Jnfebronning, fom pan ben $ib, af SRiSfornøielfe meb Regjeringen
i Soerrige, oar flygtet til ©anmarf, opbolbt fig en Siblang paa Jbftrup. Unber QbrifHan
ben Jemte fif bet Stavnet Jægersborg. ©et oar et libet nieb et Jaarn forfinet Slot, alene
tjenligt til forte Opbotb af ben fongelige Jamtlie paa Jagttoure, ©et nebbrøbeé 1761, og en*
beel af Jorberne ftjænfebeé ben ælbre StatSminifter Srev SÖernftorff, fom lagbe bem inb unber
bet Spftfteb, b<m i be nærmeft paafølgenbe 2(ar lob opføre paa en <plabé i Rærbeben, b®or
bet forbum baobe ligget en til Slottet bøtenbe $afangaarb.
$oibøre, et Slot eller en ^ongégaarb, ber ffal have ligget i Sjentofte Sogn, paa
23affen Sønben for Sølpft, nævnes boé ^poitfelb og anbre ^iflorieftrivere, fom et Steb, b»»r
be i <S^rifttan ben 2lnbené ^piftorie faa befjenbte ©amer Sigbrit og ©pvefe ftunbum boebe. 2lb#
(tidige fievninger, faafomfiaafe og .Spængfler, ere i ben fenere Sib funbne paa bet Steb, boor bet
gamle Slot b^ flaaet. ©et oar enbnu i lang Sib dronens ®enbom, inbtil bet — formo#
bentligen i Slutningen af bet 16be 2(arbunbrebe — fom i privates ®e.
$rpbenlunb i Søderøb#Sogn, opført unber Æong Jreberif ben Jjerbeé Regjering af
Storcantéler Reoentloo, eiebeé en Siblang af ©ronning 2lnna Sopbia og fenere af ^br>fHan
ben Spoenbe fom ÆronprinbS, b»orpaa bet er fommet i prioate SJiænbé ®e. ©et er enbnu
en anfelig 23pgntng, beliggenbe paa et opbøtet Steb inbe i Sfooen, hvorfra b<weé fn bftlid
Ubfigt ooer Sunbet.

birkerne i Æjøbfntjaim.
Dar /nie fåirke.
93or $rue ^irfe i København, fom fra 23egpnbelfen af bet 13be Qlarbunbrebe var en
faafalbet Sodegiat# eder ©om#^irfe, ftal aderebe t ælbre £iber bpppigf« base oæret et Offer
for Suerne eder for fienbtlig æolb; ben øbelagbeé faalebeé 1259 oeb ben rpgifte Jprfte Jarmeré
og 1306 oeb be RorfteS Jnbfalb; ja, paa en gammel Jnbftrift fra 2laret 1316, fom før Sta#
bené førfte ftore Jlbebranb fanbteé paa ben norbre Äirfeport, tæftes enbog, at ben før biint
2(ar alt bavbe været 4 Sange øbelagt.
$ra Reformationen af fan benne ^irfe betragtes fom ben fornemfte i ©anmarf; ibet#
minbfte er bet veb en fongelig 93efaling af 1568, fom fenere er gjentagen i Sbnftwn ben Semte
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banjle Sov, beflemt, at ØubStjeneflen t bet frie dige flat inbretteS overeenSflemmenbe meb
ben ©laabe, ^»orpaa ben ubføreS i æor grue ^irfe i København. 3 benne Æirfe orbinerebeS
ben 2ben September 1537 af Dr. föugenhagen be førfle evangeliffe Superintenbenter for Dan?
mart og Slorge, og fort berpaa foregtf
Äong ‘Swiftian ben SrebteS og Dronning Dorotheas
kroning, ogfaa be følgenbe konger af ben olbenborgfte Stamme, inbtil <^E;rifttan ben gemte,
ere alle fronebe t benne ^irfe. ^per pleiebe man ogfaa forbum at bolbe bet aarlige høitibelige
dectorflifte veb Univerfitetet famt alle Doctor^romotioner og anbre acabemifle ^pøitibeligheber.
Saavel Wirten fom Saarnet meb betS ffore Spür, fom ftbfte @ang var opfat i klaret
1609, blev i Stabens ftore ^Ibebranb 1728 et Offer for Suerne .æeb benne Seiligheb øbelag?
beS ogfaa be foftbare ©lonumenter og 23egravelfeScapeßer, fom fanbteS b« over en ©længbe
sperfoner af ben gylbenløvifte, banneftjolbffe og løvenbalffe gamilie, over mange ®eifllige,
^rofeSforer og 2lnbre — tilbeelS ©lænb, fom have erhvervet fig et Stavn i ben banfle ^ptftorie.
^nbffrifterne, fom inbeholbe mangehaanbe 93ibrag til digets Jpiflorie, ere IptfeligviiS alle fam?
lebe i defenS fjøbenhavnfte ^nfcriptioner og i be ftørre SSeffrivelfer over København.
Den i ^Ibebranben 1728 øbelagte Ætrfe reifte fig inben fort Stb atter af fin 2fffe;
1731 lagbe £ong Sfniftian ben Sjette felv ©runbftenen til ben nye 33ygntng. Wirten forfy?
nebeS meb £aarn og Spür til en $øibe af 394| gob, men af grygt, for at Spiret ffulbe
nebbrybeS unber et inbtreffenbe flærft Stormveir, nebtogeS fenere (1753) gløten, faa at Spi?
ret blev 14 gob lavere. Unber ben ftore Slbebranb 1795 lyflebeS bet at rebbe faavel Æirfen,
font Saarnet; men unber ^povebftabenS æombarbement 1807 fatte be fienbtlige ^Ibrebffaber
$lb i Jaarnet, ber veb fit galb ubbrebte benne over hele ^irfen. gra2laret 1811 begynbtcS
ben nye Æirfe, efter en faaban ‘plan, at SSygmefteren iffe ffulbe være bunben til ben gamle Birtes
gorm, men fun benytte be tilbageflaaenbe ©ture, forfaavibt be funbe paSfe til ben ubfaftebe 5eg?
ning. De offentlige Ulyffer, fom be nærmeft paafølgenbe 2lar niebførte, forfinfebe Slrbeibet,
og bet var førft t Slaret 1817 (b. 1^ Slovbr.), at $S. ©iajeflæt kongen paa ^ubelfeften i 2(nleb?
ning af ben lut&erfle deformation meb egen Jpaanb lagbe ©runbftenen til ÆirfenS 2(lter. De Øm?
foflninger, fom.ÄirfenS Dpbyggelfe ubfrævebe, ubrebebeS beelS af 2lSfurance?Summen, beelS og?
faa af en alminbelig Soiled, enbvibere af en Slfgift, fom enhver ^trfe i 4 paa hveranbre føl?
genbe Siar (1813?17) maatte erlægge, famt af en ®ave af StatSfaSfen. ^aa førfte «pinbfebag
1829 inbviebeS Wirten, ^blanbt be tibligere ubfomne kobbere ftnbeS en $lfbilbning af ben h^
bygning, feet fra Jpovebinbgangen.
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»Pii« ælteret ftaaer $relferenS 23ittebe, ubført i Marmor af Jborvalbfen. kunftneren
bar itfe villet fremftitte nogen enfelt ^anbling etter noget enfelt Øieblif; men i bet $ele bar ban
lagt træffene af ©ubbomSfplben i forening meb ben meeft fulbfomne mennefleltge «perfonligbeb.
©amme kunftner ffplbeS be 12 2lpoft(erS 23ittebfløtter, fom prpbe begge kirfenS ©ibevægge.x)
$nben »i forlabe bette Slffnit, anfee vi bet paSfenbe at tilføte, at ber paa Stue kirfeS
Stegning 1625 opbpggebeS en ^irfe i Jorftaben ubenfor Slørreport, ber ligefom bitn flob unber
UniverfitetetS SBeflprelfe, men fom alt 1658 øbelagbeS af be ©venfle unber kjøbenhavns ®e;
leiring.
trinitatis Äirke.
JrinitatiS#kirfe, ber oprinbeligen var beftemt til en UniverfitetSskirfe, er nuomftunber
een af $ovebflabenS vigtigfte ©ognefirfer; næflen
ben norbre ©eel af ©taben hører til
benne Menighed/ fom efter SlicolaukirfeS 23ranb faa betpbeligen forøgebeS. 3 kjøbenhavns
3lbebranb 1728 leb benne kirfe tun ubetpbelig ©fabe; iffun Jaget og enbeel af kir#
fenS <prpbelfer øbelagbeS af Suerne. 3 bet 3nbvenbige af kirfen, ere tvenbe Sias
ber meget
og fmatte gitter; af abffittige Monumenter, fom ftnbeS b^, mærfe vi
ifær bet fd)afjte, opreift over ben berømte ^panS ©djatE, fom i kjøbenhavns 33eleiring
1658 og unber ben fort berpaa fulgte $oranbring i ©tatSftprelfen tnblagbe fig flere fjor?
tjenefler af Jæbrenelanbet. 3 benne kivfe ligge ogfaa be berømte £ærbe 2lrnaS MagnæuS og
$anS ©ram begravne. 33eb ben norbre Snbe af kirfen betegner en fimpel ©teen bet ©teb,
hvor ben ubmærfebe Sigter 3°banneS (Jmalb bar fin ©rav.
Jil kirfen ftøber bet ogfaa i Ublanbet berømte aftronomifle Jaarn, fom i baglig Jale
efter betS §orm alminbeltgen falbeS SlunbesJaarn; bet bar fra3°rben inbtil Øbfervatoriet, fom
er anlagt paa JaarnetS øverfte $labe, en ^jøtbe af 115 $ob; i ©jennemfnit bar bet 48 Job.
Øm bette JaarnS SBpgntng unber Sbeiftian ben $jerbeS og $reberif ben JrebieS Siegjertng og
om 3nbffriften paa ben ©ibe, ber venber ub imob kjøbmagergabe, have vi alt ovenfor talt.
3 Jaarnet felv er 3'nbgangen til UniverfitetS#95ibliotbefet og til Mufeet for be norbiffe Ølbfa*
ger, i en ©al over kirfen af fammeS btlc Sængbe; om begge Sele ville vi nebenfor tale paa
bet ©teb, bøor vi flulle beflrive ^ovebftabenS vibenflabelige 3abretninger og ©amlinger.
©aavel i Jaarnet felv, fom runbt omfring kirfen ere abflittige tilbeelS meget betpbelige
S sDrofeéfor ^ieleé Star! om S^omlbfen

biéfe ÆunftneretU Krbfiber ubforltgen beffrevne og afbilb^be.
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Siuneflene opfttllebe (f. (J;. Srpggeuelbe# Stenen). Ætrfené SSeliggenheb ^nr »unbet meget »eb
ben i Slaret 1817 trufne Joranftaltning, h»or»eb enbeel omlring famme liggenbe uanfelige
$ufe nebbrebeö. «paa bet alminbelige Äort over København er Saarnet afbilbet.
^eUiggeifteø Birke.
^elliggeifteS ^irte paa ben norbre Sibe af SSimmel^aftet »ar oprinbeligen en ^lofter#
tirfe, tilhørenbe duntene af ben hellige SlanbS eller ©uebrøbreneø Orben, og opbpgget-1469.
Enbeel af bet tilliggenbe ^lofter inbrettebeé af CEEjriftian ben Jørfte 1474 til et ^pofpital, un#
ber Staunet Jpelliggeifteé Jpofpital, og bette »ar ben førfte SSegpnbelfe til bet (tore SSartou, og#
faa $ellig#5lanbé Epofpitalet falbet. ©a efter ^reformationen St. (Elements £irfe i ^attefun#
bet, fom forbum havbe »æret en Sognefirte for ben fønbre og »eftre ©eel af Staben, beftem#
teS til at nebbrpbeS, inbtog benne forhenuarenbe Älofterfirfe benS «piabS. Sil benS Jorbe#
bring btbrog SKigeté ^pofmefter, (Ehriftopher SSalfenborf betpbeligen; han ftal ogfaa af fine egne
SRibter bn»e labet ^irtenS Saarn opføre, twillet fenere forfpnebeS meb et Spür og et Sang#
»art. 3 3lbebranben 1728 øbelagbeS benne ^trfe, men opbpggebeS atter tnben faa Siar.
©en nu»arenbe ^irtebpgning, fom fremfltlleS paa flaben C., har paa ben fønbre Sibe, ber »enber
ub trnob 55immelftaftet, en Sængbe af 88 Slien; benS Jpøibe inbtil Sagrpggen er 41Slien. 93egge
ÄirtenS «portaler ere£e»ninger af ben albre 23pgning før 23ranben; be ere forfpnebe meb en i Steen
ubhuggen ©ue, fom »ar©uebrøbreneSSinbbillebe. Saarnethar fra forben inbtil benøverfteSpibfe
af Janen en Jpøibe af 102 Slien. 55eb ben norbre Sibe af Wirten finbeS en øgning, fom
tilhørte bet ga,mle ^lofter og fom ubent»i»l er een af be allerælbfte i ^ovebftaben. ©en har
ftben 1651 »æret brugt til et 33egra»elfeécapel.

øt. petri Birke.
©et er et gammelt, neppe albeleé ugrunbet, Sagn, at ben nuværende St. »petri ^irfe
oprtnbeltgen »ar en SanbSbpfirfe, og at 3nbvaanerne i ben teet ubenfor København liggenbe
23onbebp Serritéle» ubgjorbe bené SRenigheb. ©et er af be foregaaenbe ælabe Saferen befjenbt,
at Serritéle» Sib efter anben albeleé forfoanbt, inbtil beté 9la»n omfiber for fibfte @ang fore#
tommer unber Tiåret 1526; men aHerebe tibligere næ»neé St. <petri Æirte fom een af ^jøben#
ha»nS Sognetirter, og man feer af gamle ©oeumenter, at @ammel#Sor», EKaabbuuSfhabe
(bet nu»ærenbe Stubiiftræbe), St. «peberSftrabe og flere ©aber inben Ubgangen af bet 15be Siar#
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hunbrebe førte til benS Menigføb. gfter (Reformationen luffebeS kirfen fom overfføbig, og Det
paalagbeS benS Menigheb at føge (Bor $rue kirfe. Unber be religiøfe og borgerlige Uroligføber
i Jpbftlanb imob Slutningen af bet 16be Slarfønbrebe tpebe mange proteftanter til bet frebelige
©anmarf, føor bet ti(lobeS bem at følbe OubStjenefle i bereS MoberSmaal førfl i bet ophævebc
St. <2(aræ kloflerS kirfe, fenere (fra klaret 1575) i St. «petri kirfe, fom, efter i mange Star
at føoe været anvenbt til et kanonfløberi, nu maatte iflanbfætteS, inben ben atter funbe bruges
til ØubStjenefte. (Begpnbelfen af bet 17bf $larfønbrebe var enbnu førgeligere for be tpbfle
proteftanter, enb Slutningen af bet 16be føvbe været, og meb hvert 2Iar vo^ebe Antallet af
be 5remmebe, fom i ©anmarf føgte og fanbt borgerlig Sifferheb og fri (XeligionSøvelfe. QføU
flian ben Jjerbe gjorbe berfor 1618 St. ^etri kirfe til en orbentlig tpbff Sognefirfe, ©g benS
SRettigføber bteve faavel af barn, fom af be følgenbe banffe konger gjentagne @ange befræftebe
og ubvibebe. ©et tiHobeS Enhver, føor ban enb boebe i Staben at føge benne SØienigheb i
alle firfelige Slnliggenber; for kirfenS Jarv ffulbe «patronen — altib en StatSminifler — og
duratererne, Jorftanberne og be ^Ibfle, valgte blanbt be anfeligfle (Borgere i Menigheben, brage
nærmeft Dmforg; Sognepræflené (Balg gjorbeS afhængigt af Menigheben.
3 kjøbenhavns Slbebranb 1728 tog kirfen ftor Sfabe, og førfl efter 3 2Iaré Jorløb
funbe ØubStjeneflen atter holbeS. Ogfaa i kjøbenhavns (Bombarbement 1807 (eb (Bagningen
meget, bog ftaanebeS Jaarnet. kirfen bar inbvenbigen en Sængbe af 76 2llen, og til Jaget
en ^pøibe af 30 2l(en. Jaarnet, føiS Spür førfl opfattes 1756, er 124 2(len høit 3 be
tvenbe(8egraveIfeSskapeKer, af føilfe bet ene er opført 1687, bet anbet førfl efter ^Ibebranben
1728, ftnbeS abfällige Monumenter, ttlbeelS over Mænb, fom have gjorbt ftg berømte i 5®'
brenelanbetS ^iftorie (f.
over ©ebeimeraab Mikael 2Bibe, §reberif ben JjerbeS .Jpovme#
fler). (Blanbt be nrjere ere nogle ubførte af (æiebewelL «paa bet alminbelige kort over kjø«
benhavn ftnbeS benne kirfe afbilbet.
fjoltnenø Mirke.
ben ftjønnefle og folferigfle ©eel af ^povebflaben ligger ^olmenS kirfe, ligeoverfor
SføiftianSborg^Slot, Qancelliebpgningen og ben norbre Stbe af (Børfen. ©en ®runb, h»or#
paa ben er anlagt, var ben Jpolm i Stabens $avn, føor bremifte og anbre fremmebe ^panfø
lenbe forbum havbe bereS £abe« og SoSfe^piabS, men fom alt fra Slutningen af bet 16be Star*
hunbrebe inbretiebeS til (Brug for ben banfle glaabe. 3 2laret 1617 lob (Jh«fli«n t*n Sjerbe
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ber opføre en £irfe, fom inbviebcS 1619 af Siffoppen i SjellanbS (Stift, Dr. $anS Ølefen. ©en
fanbteS imiblertib fnart for liben, og ubvibebeS 1640 »eb en Silbpgning, bvoroeb ben blev en
^orStirfe. (JbtifHan ben $jerbeS $orfjærligbeb for ben banffe ØRarine og Ijvab ber ftob i Se«
roring meb famme, ubftrafte ftg ogfaa til benne ^irfe; ban befogte ben ofte, og mange af bené
inbvenbige ^prpbelfer ere ubentvivl fra banS Sib. Jra ^irfenS dbor er ^nbgangen til bet Ipfe
og rummelige SegravelfeS#Qapel, bvor $lere af ©anmarfs beromtefte (Søhelte »9 anbre i ^piftorien
navnfunbige SWænb ligge begravne (ØlielS ^uul, «peber Sorbenfitolb, ^penrit Oemer). ØRærfe#
ligt er ifar ØlielS 3uulS ©ravminbe, fom inbtager Qapelleté b«lc Srebe; Speltens Srpftbillebe
og 8 (Sotræfninger, i b»ilf« ban bavbe befeiret ben fienbtlige $laabe, forefttlleS i b»ibt farmor1).
Snbffrifterne i banfle SerS ere forfattebe af ben beromte ©igter, Siflop ^ingo. Øgfaa i ^ir#
fenS (Jbot 6nbeS abflillige mærfelige Segravelfer, f.
ben ifær fom Sibenflabsmanb befjenbte
ffreberif Stoftgaarbé (i 1745). «paa «piaben D ftnbeS en Afbilbning af benne ^irfe.
(Sarnifonø-jRirke.
«paa ben «piabs, bvor bet i klaret 1687 afbrænbte Amalienborg#Slot bavbe flaaet, lob
^ong $reberif ben Jjerbe i Segpnbelfen af bet 18be Aarbunbrebe opføre ® arnifon^irf e(ftun#
bum ogfaa benJperre3«baotbS^irte falbet), tilbeeléafbette(SlotsSiuiner. «præbifeftolen,
paa boilfen man enbnu læfer Æong Sreberil ben SrebieS og banS ©ronningS, (Sopbia Amalias,
Ølavne, ftal faalebeS være en Sevning fra (SlotScapellet. kitlen er nærmeft beftemt for (Stabens
©arnifon, boorfor ogfaa OubStjeneften, faalænge ben bnnffe ^ær for en flor ©eel beflob af
fremmebe bwtvebe, ifær tpbfte Stopper, ja enbog lige til t 2laret 1819, bolbteS afveplenbe i bet
banfle og’bet tpbfle (Sprog.
SOleb $enfpn til SpgningenS 5)bre, b^araf en 2lfbilbning feeS paa «piaben D, er benne
^irfe een af be minbft anfelige i (Staben; ben bat intet Saarn, men iflun en kuppel.
venbigen er ben berimob færbeleS rummelig, ifær veb be mange Oallerter, meb bvilfe ben er for#
fpnet. Altertavlen er af norftt ØJlarmor og fltal være ^irfen fljænfet af en ^panS Senjon, Jperre
til (SunbgaarbSbolm, b»ié Segravelfe ogfaa ftnbeS ber.
*) ®ißfe 8 ©øgag ere: 1) paa Reiben af 9?øfanb unter
gemern 16595 2) veb @ul(anb 1676 , 3) veb æorns
$olm 1676j 4) veb ©lanb 16765 5) paa Äolbercp

$eibe 1677 $ 6) i Äjagesöugt 1677i 7)reb9tpgen
1678 $ 8) i ÄalmatsSunb 1679.
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Dur jFrelfers-Äirke paa Cljrifiianøljatm.
æt fjase allerebe osenfor omtalt, at bet »ar Sbnflian ben gjerbeS Jpenfigt at vide labe
opføre en orbentlig Sognefirfe for ben af ^am opbpggebe Stab QEjriflianéfjasn, men at Øm*
flænbigtjeberne binbrebe faa»el fjam fom bané nærmefte (Efterfølgere i at ubføre benne «plan, faa
at gnbsaanerne i ben npe Stab t æegpnbelfen maatte føge ^polmenS ^irfe i ^jøbenbasn og
fenere omtrent i 40 2lar betjene fig af en uanfelig Sræfirfe, ber jlal fjase »æret opført paa
hjørnet af «prinbfenSgabe og ©t. Slnnæ @abe. Ømfiber begpnbte ben nu»«renbe Birtes 23pg*
nmg 1682 og fulbenbteé 1694; æpgmefterenS 9la»n »ar Lambert »on Spasen.
Äirtenö flørfte Sængbe er 90 2flen, benS ftørfte ærebe 75 2llen. 21f bené mange inb*
»enbige «prpbelfer bemærfe »i ifær ælteret af SKarmor, ftjænfet Atrien af £ong Qljriflian ben
gemte, men førfl ganfle fulbført 1732. ©et beftaaer af trenbe ^osebfigurer, af ßvtlfe ben
mibterfle foreftiffer ^briftt ©obéfamp i ©etbfemane og (Engelen, fom bringer fjam Srøft. ©ibe#
figurerne foreftille Uroen og 9ietfærbigbeben. «præbifeftofen og Ørgefoærfet fortjene ogfaa at be*
mærfeé; bet ftbfle flal efter ^jenbereS ©om »ære bet bebfte i Ijele ©anmarf. g Wirten finbeé
abfällige murebe 93egra»elfer, af tjoilfe »i
fun næ»ne ben fra Æong greberif ben gjerbeS
Jpiflorie noffom befjenbte @re»inbe æieredS.
Spsab ber iøorigt bar bibraget fremfor alt Slnbet til at gjøre benne Æirfe faa berømt, ja
enbog til at bringe ben i Ørntale boS gremmebe, er bené mærfoarbige Saarn. 3 lang Sib »ar
æpgntngen uben Saarn; Mangel paa «penge &a»be ubent»i»l binbret Øpførelfen af et faabant,
inbtil Äong greberif ben gemte o»erbrog fin æpgningébirecteur, ben ogfaa i litteraturen »eb flere
©frifter — Hafnia Hodierna, ben banfte æitru»iu$ — berømte Saurité Sfjura at ubfafte en
Segning, hvorefter et Saarn funbe opføres. (Efter fjanS «plan begpnbte æpgningen 1749 og
fulbførteS inben faa 2laré gorløb. 9iunbt om Saarnet gaae Srapper, beflagne meb kobber, ab
b»ilfe man beq»emt fan flige op til ben ø»erfle ©pibfe, hvor fuglen begpnber, paa fwtlfen grel*
feren fiaaer meb ©eieréfanen i ^»aanben. «paa bet alminbelige ^ort o»er ^jøbenfjaon er benne
£irfe afbilbet.
jFreberiks t^bfke Äirke paa Cljriftianøljavn.
gor at forøge (Efjriflianéljasné golfemængbe tillob alt Qljriflian ben gjerbe alle grem*
mebe af ben lutfjerffe Religion at nebfætte fig ber. Unber ben følgenbe Siegjering erfjolbt bisfe
(1660) Sillabelfe til »eb en «præfl, be fel» lønnebe, at bolbe OubStjenefle i bet tpbfte ©prog
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t ben banfle Æirfe. 5 SØlibten af bet 18be Slarhunbrebe forøgebeg Slntallet af gremmebe, fom
nebfatte fig i be banfte Stater; tfær fom mange bemtblebe familier tjerinb fra Spbfllanb, af
hvilte enbeel toge 23opæle paa (Sfjrtfttané^avn. 5Seb et tongeligt Øiefcript af 28be SØiartg 1748
erholbt bigfe SiHabelfe til at rnaatte opføre en egen Æirfe, til filten ^ong greberif ten gemte
nogle Siar fenere lagbe ©runbflenen. Jaamet ubførteg efter en hegning af Jpofbpgmefler Sin«
thon. SBlanbt be minbre ^irfer i ^povebflaben er benne een af be ftjønnefte, og veb be mange
©aUerier, meb h»ilte ben inbvenbigen er forfinet, tillige een af be rummeligfte. 33eb en fonge#
lig ^Befaling af 15be September 1819, ifølge fjvilfen ben tpbfte ©ubgtjenefte i ©arnifongfirfen
ophørte, ble» bet beflemt, at ben tpbfle ©arnifon, fom enbnu rnaatte finbeg i ^ovebftaben, for
gremtiben flulbe føge benne £irfe. Sfølge ^irteng privilegier, flulle tvenbe patroner ftebfe
»aretage beng Sar«, af h»ilte ben ene altib er Stabeng ©ouverneur, eller i SØlangel af en faa«
ban, Sommanbanten i ^jøbenhavng gæftning. ©a iøvrigt mange familier i ben fenere Sib
have forlabt benne £irfe, og Sibgomffonbigheberne have hinbret anbre fra at bibrage til beng
QJebligeholbelfe, forfalbt SSpgntngen efter^aanben i ben ©rab, at bet omfiber, efterat enbog et
gorflag om ganfte at neblægge benne £irfe flat E>a»e »æret paa 33ane, beftemteg »eb en fonge#
lig fXefolution, at frivillige 33ibrag flulbe tnbfamleg til beng SSebligeholbelfe.
Unber greberifg#^irfen, hvoraf en SlfbiIbning finbeg paa bet alminbelige £ort over ^jø«
benhavn, ere rummelige hvælvinger, h»ori flere berømte ØJlænb, blanbt Slnbre SØlinifteren, ben
pngre 33ernflorf, og jpiftorieftriveren peter greberit Suhm ligge begravne.

/ørfkjellige minbre birker øg kapeller i fijøbenljavn.
S bet veb København beliggenbe (Jitabel greberifghavn, h»orom vi nebenfor ffulle tale,
anlagbeg 1704 en egen ^irte paa bet ftore Uorv ligefor dommanbanteng SSoltg. 3 ^ancellie#
Stilen falbeg benne ^trfe alminbeligen greberifghavng Slotgfirfe.
glere offentlige Stiftelfer i hovebftaben, f.
Sllminbeligt 3pofpital og 33artou, ligeten
beg flere gængfler og Straffe#5lnflalter, faafom bet civile Slrrefthuug veb 9iaab« og £om«hufetg
33pgning, SBlaataarn, Stofhufet, have egne ^irfer, oprinbeligen iffun beftemte til 33rug for
bigfe Slnflalterg egentlige SØienigheber.
Sætere chriftne 9ieligiong«partier ubenfor ben lutherfle £irte have fri Sieligiongøvelfe i ^jø«
benhavn; af bereg £irter mærfe vi her førft benreformeerteSØlenighebg (afbilbet paa piaben
D) i ©otherggaben, ligeoverfor (Jperceerplabfen. SØienighebeng førfte Øpfomft flrtver fig fra Slut#
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ningen cif bet 17b(! Slarbunbrebe, ba Subvig ben $jortenbe, veb at ophæve bet nantifle ®bict,
foraarfagebe Jranfrige et Sab af flere SDltllwner af betS vtnbflibeligfte og agtværbigfte borgere,
©e ^fulgte føgte og fanbt borgerlig ©ifferljeb og fri 9ieligionSøveIfe i (Jrfglanb, JpoHanb og
abfällige tpbfle ©tater; QKange tpebe ogfaa til ©anmarf, bvié ©ronning, ben beSfifle prinb*
feSfe Gtøarlotta Slmalia, fom felv befjenbte fig til ben reformeerte kirfe, ønflebe at flaffe fine SroeS*
forvanbte et fiffert OpbolbSfteb. ©e SØlagtbavenbeS Jorbomme bragte bem til at nægte be Jrem*
mebe ben forlangte Sillabelfe til at nebfætte fig; fenere fom bog @nfelte, og mange Spbfle af
ben reformeerte ©ienigbeb tpebe ogfaa til ©anmarf. ©e SieformeerteS førfte privilegier i be
egentlige banfle ©tater — i £olfteen havbe be alt tibligere bavt Sillabelfe til at nebfætte fig i
Slltona — ere ubflæbte ben llte Qlpril 1685. Sil kirfen lagbe ©ronningen 3 2lar efter ben
førfte ©teen, og veb benbeS og SKenigbebenS ®aver fattes kirfen iftanb til at lønne fire præfter,
tvenbe franfle og tvenbe tpbfle, Igmlfet fintal bog i fenere Sliber er inbflrænfet til bet £alve.
©en nuværenbe kirfebygning er opført efter ©tabenS førfte ftore ^(bebranb.
katljoliferneS øptagelfe i be banfle ©tater var forbunben meb ftore æanfleligbeber, og
be bwpigen gjentagne $orføg af fremmebe SDlunfe, tfær ^efuiter, paa at vinbe banfle Unber*
faatter for ben fatbolfle £ccre, forøgebe 9iegjertngenS ©trengbeb mob katboliciSmenS 23efjenbere.
©og bevilgebeS bet omfiber 1667 — altfaa enbeel 2lar, førenb be Dicformeerte erbolbt lovmæS*
fig Sribeb til at ubøve bereS SXeligion — ben franfle SKinifter Serlon at labe opføre et (Japel,
og af be om benne ©ag ubftæbte ©ocumenter feer manz at bette (Sapel iffe blot var beftemt til
QJlinifterenS og banS families, men ogfaa til anbre katbolifereS ©ubStjenefte. S fcnere Stber
er en offentlig fat bol ff kirfe bleven opført i 23rebgaben veb ©iben af §reberifS*Jpofpital.
Wirten felv faavelfom be veb ben anfatte ©eiftlige ftaae unber ben øfterrigfle keiferS £8eflpttelfe.
2lf anbre djriftelige 9ieligionS#partier, fom opbolbe fig i be banfle ©tater og ber bave
fri SieligionSøvelfe, bar alene 93røbre?9Kenigbeben et eget ©teb til religiøfe $orfamlinger
i et privat JpuuS i ©tormgaben.
$mob døberne, ifær mob be faafalbte tpbfle$øberz var ben banflelovgivning i ælbre
Sliber meget ftreng. Ufterbaanben opnaaebe be bog iffe alene borgerlig ©ifferbeb, men ogfaa
Sillabelfe til fri SXeligtonSøvelfe, og for ^iebliffet leve omtrent 3000 5øber i København, ©e
tpbfle $øber bavbe fra ben Sibz bet tillobeé bem at opbolbe fig ber, en ftor ©pnagoge i Sæber*
ftræbe, be portugtfifle 3øber en minbre i pileftrabe; i kjøbenhavns ^(bebranb 1795 øbelagbeS ben
førfte, og ben anben føneS ogfaa at være neblagt. 5 ^en «Hempefte Sib er en ©pnagoge for
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famtlige Søber, fom opbolbe fig i Jpovebftabcn, bleven opført i krpftalgaben. øgningens
pbre er ganfte færbigt og foreftilleS i be mebfolgenbe kobbere paa flaben D.

vitonfkabdige jøtiftdfrc i Mj^brnljavn.
1. Univerfitetet.
©e vibenftabelige 2lnftalter, fom vort ^æbrenelanb bavbe at opvife i SDlibbelalberen, vare
fun faa og ubetpbelige. S enfelte kloftre og veb ©omfirferne anlagbeS ©foler og 93ogfamlin?
ger, og bet var boS oS fom anbetftebS ene ©eiftligbeben og SKunfene, ber vebligeljolbt ben fpar?
fomme Sevning af $ortibenS vibenftabelige (Jultur. ©e Jlefte, fom attraaebe en bøiere viben?
flabelig ©annelfe, tpebe til be berømte Jpøifloler i Ublanbet, i fær til ben parififle og ben cølnfte,
tl)i inbtil Slutningen af bet 15be Slarbunbrebe Ijavbe ©anmarf enbnu ingen faaban. 33el bavbe
©rif af ‘Pommern erhvervet ftg pave SJlartin ben gemteS Sillabelfe til at oprette et Univerfitet
i fit Slige, boer alle 33ibenftaber, Sbfologien unbtagen, maatte forebrageS; men ben ubelbige
krig meb be bolfteenfle ©rever, fom ©rif maatte ubbolbe, binbrebe ham fra at benptte fig af
ben erbolbte ©'Cabelfe, inben Ubløbet af be i ben pavelige S3uUe beftemte 2 2lar, og be offent?
lige Ulpffer, hvori banS egen Uflogflab ftprtebe Siiget, forbøbe ham fenere at tænfe paa benne
planS Ubførelfe. ©et var forbebolbet ©tamfaberen for ben olbenborgfle Slægt paa ben banfte
Sbrone at fljamfe ©anmarf en egen ^øiflole. SDieb Sillabelfe af pave SiptuS ben Sierbe, for
bvem ©briftian felv bavbe pttret fit Onfle, unber fit Øpbolb i IBerbenS Jpovebflab 1474, lagbeé
©runben til kjøbenhavns Univerfitet, fom hvidbogen inbviebeS 1479, 3 2lar efterat Steen
Sture bavbe givet ©verrige ^»øiftolen i Upfala. UniverfitetetS forfte Diector var peber Gilbert?
fen, en paa be Siber iffe ubefjenbt Særb, og flere af beté førfte Særere bentebeS fra ©øln.
©fjønbt kjøbenhavns Univerfitet ftiftebeS i et Sibérum, ber borer til be mærfeligfte i SSiben?
(tabernes 2larbøger, ba ben gamle, ifær ben græfte, litteratur atter begpnbte at fjenbeS og bprfeS
t bet veftlige ©uropa, bavbe bette Stubium bog for liben Opmuntring veb Univcrflteterne i 211#
minbeltgbeb, til at bet flulbe have funnet inbtage en betpbelig Stang veb bet fjøbenbavnfte. 23i
feile iffe meget, naar vi antage, efter be faa tiloversblevne famtibige ©fterretninger, at ben Snb?
flpbelfe, fom Univerfitetct i be førfte 2lar efter betS ©tiftelfe ubøvebe paa at fremfalbe en bøitre
vibenflabeltg ©annelfe boS be forfljellige ©(aSfer af ©amfunbet, var liben eller ingen, deller
iffe foneS bet at have været meget bcføgt. S
minbfie røbe be Jorbub bet SDiobfatte, fom
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kongerne ^janS og kbriftian ben 2lnben lobe ubgaae i farene 1498 og 1522, at 3ngen maatte
beføge fremmebe Jpøifloler, inben ban ibetminbfte i 3 2lar baobe fluberet paa ben fjøbenbavnfte.
©en fibfie degentS SBeftræbelfer for at base Univerfitetet og ben vibenflabelige kultur, og »eb
Jpjelp af $remmebe at labe deformationen ubgaae fra Univerfitetet, ftranbebe fom faamange
anbre af
ftore 'flaner paa be tnbviflebe potittfbe Jorbolb, t bvilfe ban befanbt fig, og paa
©amtibené fBilbfarelfer. ©aamegen 33effytte(fe enb ^reberit ben $ørfte gav deformationen,
fanbt ben bog ftebfe unber bané degjering fienbtltg ©lobtagelfe veb Univerfitetet, bvié kantsler,
ben roeéfilbjle SBiftop, af al ©lagt føgte at binbre be nye ©runbfætninger fra at trænge tnb
veb ben ©tiftelfe, ber var bané Varetægt betroet. Overbovebet var UniverfitetetS SSirffombeb
og $nbflybelfe fun faare ringe unber JreberifS degjering, og i be urolige Siber, fom fulgte paa
bané ©øb, fynteS ethvert ©por af £iv at være ubfluffet. 5ørft (JEjriflian ben Jrebie falbte
bet atter frem til nyt £iv, og ham tilfommer berfor meb dette davn af ^pøtftolenS anben og
egentlige (Stifter.
©e førfte Jorelæéninger veb bet nye Univerfitet bolbteé i en æygning veb 33or $rue*
^irfe; men fort berpaa ffaffebe kongen et beqvemmere Socale paa 33yen$ gamle daabbuué,
fom paa 10 2(ar laanteS Univerfitetet af ©tabené ©lagifirat, brillen bog efter biéfe 10 2laré
forløb omfonft forfægte at faae benne 23ygning tilbage; lige inbtil deformationen tjente ben til
Univerfitetet^ 23rug, men veb et alt tibligere omtalt ©lageflifte fom bette t 93eftbbelfe af ben
fjeHanbffe SBiffopé æaantng, fw bog faa ftore Joranbringer fanbteS nøbvenbige, at fun en
enefte Røgning blev ftaaenbe uforanbret — bet famme lave ^puuS paa ben norbre ©ibe af ©tu*
btigaarben, fom unber alle be Joranbringer, Universitetsbygningerne have unbergaaet, er blevet
tilbage i fin oprinbelige Jorm, ubentvivl, naar man maaftee unbtager bet forben omtalte kapel
veb JpelliggeifteS ^irfe, ben enefte bygning i ^povebftaben, fom er ælbre, enb bet fpttenbe 21ar#
fjunbrebe.
©en ^»ovebforanbring, fom var foregaaet t deligtonen, ubfrævebe en lignenbe i forfljel#
lige Snbretninger, ber (lobe i en nærmere eller fjernere Jorbinbelfe meb ^trfen. Øgfaa Untver#
fitetet unbergtf en faaban. 1539 ubgav <50rifti^n ben ©tebie bete nye $unbaté, og veb gjen*
tagne £eilig&eber brog ban Omforg for betS Sarv. ©e forrige ^anniferS SBoliger inbrømmebeé
^rofeéforerne. Unber be følgenbe konger forøgebeé gjrofeéforerneé Slntal, og flere iffe ubety*
beltge Soranftaltninger bleve trufne til iBibenflaberneS og be ©tuberenbeS $arv; til be ©ibfteé
SBebfte tjente ifær Øprettelfen af bet faafalbte kommunitet unber Jreberif ben 2lnbenS degje#
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ring. Dm et UniaerfitetSbibliotbef taleé allerebe i UniaerfitetetS førfte SSegpnbelfe, fil filtet
ben oaenfor omtalte «peber 2llbertfen ^aabe ftjenfet abflillige 23øger; ftrap efter deformationen
omtales et UniaerfitetébibliotEjef aeb JpelliggeifteS#^irfe; bette ffyttebeS fenere i SSegpnbelfen af
bet 17be 2larf)unbrebe til ©tubiigaarben, efterat benneS 93øgninger aare bleane ubaibebe. Un#
ber freberif ben JrebieS degjering fif 23ibliotbefet fit nuaærenbe Socale paa ben ftore ©al oaer
Xrinitati&^irfe. 93eb Oaaer af forfljellige £ærbe blea benne SSogfamling fnart meget betpbe#
lig. defenS ftore Samling af tratte og baanbftreane 93øger, if«r benbørenbe til be norbifle
£anbeS $iftorie og litteratur, fljænfebeé UniaerfitetSbibliotbefet, men øbelagbeS meb bette i Slbe#
branben 1728.
Saaael kongerne fom priaate SØlænb bibroge i benne «periobe meget til be ©tube#
renbeS Unberftøttelfe. foruben be mange og tilbeelS meget anfelige kapitaler, fom ffjænfebeS
Uniaerfitetet i bette $iemeb af familierne friis, ©feel og dofenfranbS og af be berømte @eift#
lige, 93iflopperne SBinftrup, defen, SBrodjmanb og flere, maae ai ifær, for at opfplbe bette æcerfS
$enfigt, omtale be betpbelige kollegier, fom i bet 16beog 17be2larbunbrebe opførtes til 93eboelfe for
©tuberenbe. ©en f ørfte, fom gaa ^been til en faaban gaanlig ^nbretning, aar ben berømte
Sbelémanb <5£>riftopl)er UBalfenborff, digets ^ofmefter i freberif ben 2lnbenS fibfte degjeringS#
aar og i ^riftian ben fjerbeS SWinbreaarigbeb. SBeb en 23eftemme(fe af 16be 2M* 1595 ftjæn#
febe ban en @aarb i ©t. «peberSftræbe — beliggenbe paa ben famme @runb, baor biint oaen#
for omtalte Sarmeliterflofter, boor «paul £liæ opbolbt fig, forben baabe ftaaet — til SSolig for
16 ©tuberenbe og beSuben en Capital af 16,000 digSbaler, baié denter beelS flulbe anaenbeé
til Ubbeling blanbt bine, beelS bruges til at aebligebolbe 23pgningen.
(Jnbnu betpbeligere aar (SbrifHan ben fjerbeS ©tiftelfe, alminbeligen degentfen falbet,
oprettet i 2laret 1623 til 93olig for be ©tuberenbe, fom nøbe fri Unberbolbning paa Uommuni#
tetet. ©ereS 2lntal aar efter 93eflemmelfen i freberif ben 2(nbenS funbatS af 2laret 1569 fun
100, bailfet fenere forøgebeS til 120, men atter i be befaærlige Sliber t SKibten af bet 17be 2lar#
bunbrebe nebfatteS til bet oprinbelige Slntal. €n aigtig ^nbtægtsfilbe for degentfenS 93eboere
blea ben SiHabelfe, fom be erbolbt til at bære alle £iig i Staben — en ^Belønning for ben
^jelp, be i benne ^enfeenbe baabe pbet unber Ueffen i 2laret 1711. ©ela efterat bet 23prbe#
fulbe og UpaSfenbe t benne forretning aar bleaen anerfjenbt i ben fenere Soagiantng, baae Uni#
aerfitetetS ©tuberenbe aebbleoet at bøfte Slptte af bereS f orgjængereS 2lrbeibe.
3nben bet 17be 2larbunbrebeS Ubgang fliftebeS enbnu taenbe ©tubenterboliger, fra
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hvilte mange af JabrenelanbetS bueligfte ^mbebSmænb og rneefl ubmærfebe £ærbe ere ubgaaebe.
Ole 93orch, en i ben banfle Sitteraturhiflorie veb fine ©frifter over 9)?ebicinen og «p&ilologten
meget berømt 5Ranb (bøb 1690 fom ASfeSfor i ^øiefteret), ffjæntebe Anret før fin Døb fin
@aarb i ^annifeftræbet -tilligemeb en Capital af 16,000 9iigSbakr til Univerfitetet meb ben
SJetingelfe, at btin ffulbe anvenbeS til 25olig, benne til Unberftøttelfe for 16 ©tuberenbe, af
hvilfe 10 ftulbe bt>rfe ^heologten, 3 «philologien, og 3 anbre be mebicinfle, phpfifte og matbe*
ntatifle SSibenftaber. £il kollegiet, fom Aaret efter ©tifterenS Døb inbviebeS til fin 95eftem*
melfe, ^avbe benne ogfaa ftjænfet fit 23ibliothef, ber for be Siber iffe var ubetpbeligt, og fin
©amting af phpflfk ^nflrumenter, fivilfet 2(lt bog gtf til Ørunbe meb SBpgningen felv i $lbe#
branben 1728. £fter SBor^S egen 33eflemmelfe fit benne ©tiftelfe SRavn af Collegium Medi*
ceum, til en Urinbrtng, fom man alminbeligen mener, om be æelgjerninger, h^a unber fit
Opholb i ^talten havbe oppebaaret af ben mebiceifte familie i glorentS.
Opmuntret veb SBorcfjS tempel, fliftebe StatSraab førgen <5krS (bøb 1692), ber i
ben ulpffelige ^Ibebranb paa Amalienborg 1689 t)ar»be miflet fine SSørn, et lignenbe kollegium
til 23olig for 16 ©tuberenbe, hvortil Ijan foruben en Capital ftjæntebe en Oaarb i Æannife#
flrabe og en ©um «penge famt fit SBibliothef, ber bog ligefont bet bordjfte blev et Offer for
Suerne i ©tabenS førfte flore ^(bebranb. Dette kollegium inbviebeS til fin æeflemmelfe i
Aaret 1706.
«Bi have atlerebe ovenfor berørt, at be gamle UniverfitetS#93pgninger, ber af 9ÆIbe vare
ganfte forfalbne, nebreveS 1597 og opbpggebeS paant) i be følgenbe 3 Aar, tøvorpaa ben bek
33pgning inbviebeS i Aaret 1601 af UniverfitetetS baværenbe SKector SlielS ^rag. Sommunite*
tetS SBpgntng, ber venbte ub til Slørregabe, afbrænbte 1641, men opførtes paanp efter 2 AarS
forløb, «paa ben fønbre ©ibe, imob $rue ^irfe, var UniverfitetetS anatomifte Sweater, opført
unber @&riftian ben SjerbeS Siegjering, ba Anatomien meb be øvrige mebicinfte «Bibenftaber be*
gpnbte at tomme t Anfeelfe, tfcer veb be berømte Scerbe Ole SBorm og ©imon «Pauli. AHe
bisfe 23pgninger bleve et 9iov for Suerne i ©tabenS førfte ftore ^tbebranb, men opførtes atter
i meget fort £ib, beelS enbnu unber $reberif ben $jerbeS, beelS unber Qljriftian ben ©jetteS
9iegjertng. De npe SBpgninger vare, foruben ben gamle lave Spgning, hvorom vi forben have
talt, be famme, fom bleve ftaaenbe inbtil be atter, veb fienbtlig 3ib, øbelagbeS unber ©tabenS
SSombarbement. 5)ovebbpgntngen paa ben øftlige ©ibe af ben hele ©tubtigaarb Ijavbe en Sængbe
af 80 Alen og beftob af tvenbe Etager, af hvilte ^vert havbe fine Aubitorier; paa bet flore Au#
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2lnlebning of £ongené gøbfelébag, SKectorftiftet, o. f.v. £igeoverfor bette vor Univerfiteteté ano*
tomiffe Stjeoter. ©en ftørfle gløi of Univerfitetetébygningen vor ben enbnu levnebe, fom ftræf*
fer fig i en Sængbe of 155 2llen fro hjørnet of ^onnifeftræbe inbtil Rørnet of ©bryftolgoben,
og enbnu alminbeligen falbeé ©ommunitetébygningen, forbi ©ommuniteteté Alumner tnbtil be
fenefle goranbringer bogligen famlebeé ber og biéputerebe veb 10 SBorbe, unber SSeilebning of
Siegentfené og ©ommuniteteté «JJrovft og 9 ©ecani, over viéfe of forffjellige QSibenffabéfag bem
opgivne ©jenflanbe. 3 benne 93pgning er enbnu ©ommuniteté^Bibliotbefet, ©ommuniteteté og
Univerfiteteté ©omptoirer, Univerfiteteté SRoturoliefomling, 93oliger for flere 'Profesforer og
abffillige Slubitorier. ^oo ben fønbre Sibe of ben bele bygning, ub imob grue £irfe,
vor Jpovebinbtjørfelen.
3 ^jøbenbovné ^Ibebranb 1795 leb Univerfitetet ingen betybelig ©fabe; iffun 53olfen«
borfé kollegium afbrænbte, men opbyggebeé otter efter fort Jibé gorløb. £angt betybeligere
vor bertmob Univerfiteteté Jab i floret 1807 unber ©tabené 23omborbement.
Jpete Univerfitetébygningen—meb Unbtagelfe of ben gløi imob Jlørregobe og ©onfiftorieté
95pgning—®ord)é kollegium og 6 'Profeéforgoorbe afbrænbte albeleé, foruben grue ^irfe og be
benne tilbørenbe ^ræfteboliger, bviife flobe unber Univerfiteteté 33eflyre(fe. ©e øvrige til Uni*
verfitetet børenbe bygninger bavbe olie toget ftørre etter minbre ©fabe, for iffe ot omtole bet fiore
Job, fom foroorfogebeé veb $)belæggelfen of mange vibenftabelige Samlinger, fom enten tilhørte
Univerfitetet eller ©nfeIte af beté SØleblemmer. Dgfaa Univerfitetébibliotbefet var unber æombar*
bementet ubfat for flor gare. Jpaanbflrifterne, bvié Job vilbe bave været albeleé uopretteligt,
vare i rette Jib bragte i fiffer gorvaring i ben branbfrie Æjelber unber Jrinitatié ^trfe; og man
var netop berebt paa at fammenpaffe be foflbarefle og fjelbnefte af be tryfte 23øger for at nebflyrte
bem i ben fiore spille i Joarnet, ba SSombarbementet plubfeltgen begpnbte. Slbflillige æomber
falbt i SSibliotbeféfalen, men veb ben Øm^u, fom be tilflæbeværenbe SDtelemmer af ©tubenter;
©orpfet lagbe for ©agen, var ben £)belæggelfe, fom anrettebeé, fun meget ubetpbelig, og bet
libte Job anflogeé neppe til nogle bunbrebe Siigébaler. Slllerebe i be førfte ©age af bet føl«
genbe 2lar aabnebeé SBibliotbefet atter til Ublaan.
©fter be ftenbtlige Uroligbeberé Opbør inbrettebeé forffjellige Slubitorier til 93rug veb gore«
læéninger, inbtil Univerfitetébygningerne, paa b»té ©jenopførelfe man i vore ©age bar lagt
$aanb, atter funbe reife fig af bereé 2lfle; ligelebeé beflemteé 9iegentéfirfen, fom i lang Jib
bavbe været ubenyttet, til miblertibigt 93rug veb alle acabemiffe ^øitibeligbeber.
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’Paa flaben H feeS en 2(fbilbning af SorcbS (JoIIegtum, fem paany opførtes i farene
1823—24, af <5&lerS’S kollegium og af Siegentfen.

iHetropolitanfkolen.
Sllt før SieformationenS $nbførelfe bavbe kjøbenbavn en lattnfE Sfole i ®raabrøbre#klofter.
©a bette neblagbeS, blev bet paalagt Stabens trenbe ftore Sognef irler, 33or Jrue, JpeHiggeiftcS
og Slicolai, at opføre og vebligebolbe en latinft Sfole. ©en ælbfte Sfolebpgning, ber ftob om«
trent paa ben famme ’piabS, b^or SDietropolitanffolen nuomflunber ligger, opførtes 1548, men
nebbrøbeS atter 1591, og en (tørre og fmagfulbere 23ygning traabte iftebetfor benne, anlagt
paa abftillige 2lbelSm®nbS og formuenbe ^Borgeres SBefoftning, og benne blev atter i SibenS
Søb ubvibet veb Stbefløte, fom tjente til ^Bopæle for Stolens OCector og (Jonrector, ©en
^Bygning, fom var opført efter $lbebranben 1728, afbrænbte i SBonibarbementet; ben nu*
værenbe ^Bygning, fom fulbenbteS i 2laret 1816, er opført efter en hegning af Overbygnings#
birecteuren, QonferentSraab ^janfen. <paa flaben G. blanbt be niebfølgenbe kobbere,
finbeS ben afbilbet. 3 nyere £iber bor benne Sfole, ber forben almtnbeligen falbteS æor
$rue Sfole, faaet fit nuværenbe Stavn SØietropolitanffolen.

JDe vigtigfte anbre mbenfkabelige 3nbretninger øg offentlige Unberviiøningø-Tlnftatter
t fjovebftaben.
2lf kjøbenhavns. trenbe ftore offentlige Sogfamlinger (jave vi ovenfor bovt Seiligbeb til
at omtale be to ftørfle, bet fongelige SBibliotbef og UniverfitetetS. SOleb ^jenfyn til 93ø*
gerneS fintal ftaaer bet claSfenffe SBibliothef langt tilbage for bisfe, faa rigt bet enb
er i enfelte SSibenflaber, ifær i be oefonomiffe, pbyfifle og matbematifle. ©enne Samling
ffylber be to ogfaa i anbre $enfeenber af S»brelanbet fortjente SBrøbre, Soban fjreberif
QlaSfen (t 1792) og <peber ^jerSleb dlaSfen (t 1825), fin Stlværelfe. ©en ftbfte lob
opføre ben fmagfulbe SBygning i 2lntaltegaben, i l)vitfen 33ibliotbefet er opftillet, og booraf
en Slfbilbning følger meb bisfe SSIabe paa flaben H.
®n egen, fra Univerfitetet abftilt, Særeanftalt for Sbirurgien bovbe ^»ovebftaben alt
fra dbriftian VI Sib; i 2laret 1785 blev benne Stiftelfe betpbeligen ubvibet og erbolbt
Stavnet bet fongelige rfjtrurgiffe 2(cabemie, og ben nuværenbe SBygning, beliggenbe
i SBrebgaben (afbilbet paa flaben G.), inbviebeS 1788.
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©en fongelige «Beterinairff ole,
Signing (afbilbet pan <plaben G.) er be*
liggenbe i St. Anncegabe paa QEjriftianetjavn ligeoverfor 33or $relferé ^irfe, var oprinbeligen
en privat Stiftelfe, ber ffplbteé ben fortjente ßcerbe, ’peter CEEjriftian Abilbgaarb. 1776 af*
traabte bun faavel ben SSpgning, t>an bavbe labet opføre paa en <piabé, fom forben Ejavbe
tilført ^irfen, fom be øvrige $nbretninger, ban ber bwbe gjort, til SXegjeringen, og veb
StiftelfenS fort berpaa ubflæbte $unbatS beflemteS benö æirffombeb nøiere.
Af be mange betpbelige vibenfbabelige Samlinger, fom $ovebftaben gjemmer, titlaber
bette SJærfS 23eflemmelfe oé tffe at omtale anbre, enb be vigtigfle. Sil faabanne regne vi
meb ©runbbet fongelige SDlønt cabin et paa 9lofenborg*Slot, ifær rigtpaa banfte og fvenfte
famt græfte og romerfte QRønter, b et fongelige SKufeum for n orb i ff e Olbfager — en
Samling, fom fljønbt fun nogle og tyve Aar gammel, veb Siegjeringené og privates ©avmilbbeb
alt befibber faare foftbare SOfinbeSmærfer af be forftjelligfte Arter faavel fra ben b^enjle
Oltib fom ben fatyoljfe SDlibbelalber — og enbeligen bet fongelige naturbiftoriffe
SDiufeum, ber oprinbeligen beflob af mange enfelte, abfprebte Samlinger, fom nu alle ftnbeS
i en til bette 23rug af
SDTajeflcet kongen fjøbt ©aarb, beliggenbe i Stormgaben og
forbum tilbørenbe ben grevelige bdfwnjte familie.
Af ^ovebflabenS offentlige Unberviiéningé#Anflalter omtale vi førft be militaire $nfti*
tuter, af b»itf« Søcabet; Acabemiet er bet ælbfte, fliftet t Slaret 1701. Sfter oftere at
bitve fliftet £ocale, erbolbt bet omfiber i en lang 9iæffe af Aar (1788—1827) bet ’palais
paa Amalienborg, fom nu beboeé af
^gl. $. !prinbS Jteberif Sari Sbriftian, og hvorfra
Acabemiet ftyttebeé til ©aarben paa hjørnet af 23rebgaben og Solbbobveien, af brillen en Afbilb*
ning paa flaben H. lebfager biéfe 25labe. fianbcabet#Acabemiet, b»té førfte ^nbretning
er fra Aaret 1713, b« fiben bets Stiftelfe, nogle faa Aar unbtagne, ba bet var benftyttet til
bet npéomtalte ’palaié paa Amalienborg, fom fenere inbrømmebeé Søcabet# Acabemiet, ftebfe
bavt fit £ocale i ben ftore SBpgning i Acabemiegaben, fom opførtes i Jreberif ben $jerbe$ førfte
SXegjeringSaar, og fom oprinbeligen flat b^e »æret beflemt til et ØperabuuS.
©fterat bet 1770 og 1771 organiferebe ArtiUeriecabet*Acabemie var neblagt, oprettebeS i
Aaret 1830 ben fongelige militaire^øi ff ole, i bet famme Morale, fom biint 5nftitut b«»be
bavt, t ben ftore 23pgntng paa kongens Stytorv, veb Siben af Somoebiebufet, alminbeligen ©jet*
bufet falbet. Saavel benne øgning — i bvilfeu flere SSærelfer ere inbrømmebe ©arnifonS*
©ibliotbefet — fom £anbcabet*AcabemietS ©aarb ere begge afbilbebe i be mebfølgenbe kobbere,
biin paa <piaben G., benne paa «piaben B.
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£tgefom kjøbenbavn alt fra albre Sliber bar været rigt paa velgjørenbe Stiftelfer i Sllmin#
beligget), faalebeS beftbber bet ogfaa et iffe ubetpbeligt 2lntal ^nbretninger til fattige ®ørnS
Øpbragelfe og Unbermiéning. 2(f faabanne nævne vi b^ iffun be tvenbe vigtigfle, 2Baifen*
bufet og ØpfoftringSbufet. Sil fjant lagbe kong Jreberif IV ©runbvolben 1727,
ibet ban beftemte bet til en ØpbragelfeS#2lnflalt for fattige faber# og mober4øfe 23ørn af
begge kjøn. 3 be nærmere SBeftemmelfer for betS æirffombeb og Øiemeb rettebe man fig
ganfte efterplanen for ben berømte Jranleé ©tiftelfe, bet ftore SBaifenbuuS i Jpalle. £ige#
fom bette fif ogfaa bet fjøbenbavnfte fin egen kirfe, fit eget Slpotyet og et SBogtrpfferi,
ber ene ftulbe b«»« Siet til at træffe SBtbeler og ^atec^iémer. Sil 23rug for benne Stiftelfe
fljænfebeé en Oaarb paa SRptorv veb <©iben af Siaabbufet — om bvié tibligere 23eftemmelfe
vi i ben forubfliffebe Ubfigt over ^povebftabené Sfjebne i celbre Siber alt bave funbet Seilig*
beb til at tale. 3 b^ne @<wrb var 2BaifenbufetS Socale, inbtil ben øbelagbeé veb 3lbe#
branben 1795. SRuomflunber eier Stiftelfen ©aarben 9lr. 4 paa ftore kjøbinagergabe —
afbilbet paa piaben H — og bens ætrffombeb inbftrænfer fig ingenlunbe til be 93ørn,
fom opbrageS ber; mange Slere npbe UnberviiSning i benS ©foler, og felv for abftillige
uben for SjellanbS Stift brager ben Ømforg. ©a QBaifenfmfet 1827 Ijolbt fit førfte 3ubi#
læum, fanbt man efter paalibelige 2lngivelfer, at 1748 93ørn b^e i bet forløbne Slarbun#
brebe enten i felve Stiftelfen eder bog veb benS Ømbu og paa benS 33etoflning, mobtaget
bereS førfte UnberviiSning og ©annelfe.
ØpfoftringSbufet, fliftet 1753 af kong ^reberit ben $emte i en SBpgning, fom
opførtes til betS 23rug paa en øbeliggenbe piabS bag veb vor $relferS kirfe paa QbriftianS#
bavn, fenere Ejenflpttet til ben @aarb, bet enbnu eier, i ben pberfte ^nbe af ftore kongens#
gabe i kjøbenbavn, er beflemt til fattige ©rengeS Øpbragelfe og UnberviiSning, ifær i bet
Øiemeb af bem at banne buelige Jpaanbvarfere. Øgfaa af benne StiftelfeS 23pgning ftnber
£<eferen en 2lfbilbning paa piaben B.
IBefkrivelfe øver enkelte af be vigtigfte anbre offentlige Iltygninger i fifabenhavn.
kjøbenhavns ælbfte SiaabbuuS var beliggenbe paa hjørnet af klæbeboberne og Jlørre#
gabe, men overlobeS alt 1492 kanniferne veb 23or $rue kirfe; bet fenere, fom opførtes paa
ben plabS, b»or nu SJifpegaarben ligger, fom alt efter faa 2larS Jorløb i UniverfitetetS
®e, og førft i SBegpnbelfen af bet 17be 2larbunbrebe omtales atter et egentligt 9laab#
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buu£, fom ftob paa en ©eel af ben famme ©runb, &vor bet nuvarenbe ligger. Om
alle bisfe SBpgntnger have vi paa fit Steb i ben forubftitfebe ^nblebning Ijavt £eiligtjeb til
at tale, ©et fibflnævnte SiaabbuuS afbrænbte 1728, bet nyopførte 1795. £il ben nuvæ#
renbe kogning, hvortil man brugte iffe alene ©runben, bvorpaa ben ælbre iwbe ftaaet,
men fom nu fanbteS utilftræffelig, men ogfaa ©runbene af 2ßaifenbufet og abftillige tilftø#
benbe «privatbogninger, lagbe vor nu regjerenbe ^onge fom ^ronprinbS ben førfle ©teen i
Slaret 1805. 3 henne kogning, efter fin bobbelte keftemmelfe fXaab# og ©omdpufet
falbet, er Sæbet for Stabens SDiagiftrat, 'politiet, SanbSover# og Jpof# og StabS#9ietten, ftors
ligelfeésommiéfionen, ©irectionen for korger# og A(mue#Sfolerne i ^ovebftaben og for#
ftjellige anbre Autoriteter. Ogfaa fmbeS ber Staben» ftængfler. Af ^ovebfacaben, fom
til ^nbftrift bærer ^nbgangSorbene af £ong kalbemar ben AnbenS jpbffe £ov, ftnbeS en
Afbilbning paa bet alminbelige Äort over København.
S ben ftore (Eancelliebogning, fom er forbunben meb SbriftianSborg Slot og ^roviantgaarbcn
og beliggenbe ligeoverfor kørfen, famt i be nærmeft tiIftøbenbe kogninger
be flefte 9iegje#
ringScoHegter (bet banfTe og bet flesvig#bo(fteen4auenborgf!e ^ancellie, ^entefammeret, ©eneral#
tolbfammeret, ftinantsbiredionen, ©eneralitetet, ©irectionen for Univerfitetet og be lærbe
©foler o. f. v.) bereS Sæbe; Abmiralftetet bar fin egen kogning paa dolmen, og ©enerak'poft#
©irectionen briber fine Samlinger i ^oftgaarben paa ftore ^jøbmagergabe, hvor Stabens
SDlagifirat ogfaa bavbe fit locale, mebené fXaab# og ©om#^pufet ftob unber Arbeibe; ben
fibftnævnte kpgning er afbilbet paa flaben H, be øvrige paa flaben B.

®n af be cclbfte offentlige kogninger i København er kørfen, opført i get^ift Stiil i
Aarene 1622—24, ftjønbt førft ganfte fulbenbt 1640, fom AarStaKet paa ben øftlige fortal
ubvifer. (Efter et alminbeligt Sagn ftal (Enbeel af bet killeb&ugger#Arbeibe, fom prober kogningen famt bet førfle Saarn— et not af famme ftorm opfattes 1777—være ført hertil fra Kal
mar, f>vor Sbrifttan IV &avbe taget bet fom ^rigSbotte. kogningens ^bre er Sæferen befjenbt
fra bet mebfølgenbe Jobber, fom foreftiller ben Sibe af SSørfen, fom venber ub imob favnen,
og potmen, ©et ^nbvenbige afkogningen beflaaer af 3 ^povebbele; i ben førfle af biéfe, fom
ligger nærmeft veb ben veftlige ^nbgang, er ben ftore køréfal, be $anblenbe$ baglige og almin#
belige Samlingéplabé, tiHigemeb abftillige (Jomptoirer veb begge bené (Enber. SalenS Soft
bæreS af 10 fritflaaenbe »piller af Sræ; felv bar ben hele kogningens krebe. 2» benne langer
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fret Sefjenbte SDMeri af SørfenS oppøiebc Stifter, frer fom yngling o»erræffer Søcfjo Srabe en
©ulbtjebe. 3 ben mibterfle ©eel af Søgningen ba»e flere ^anbienbe bereS UbfalgSftebeir, i
ben trebie ©eel ere abftidige komptoirer. ^øvrigt er Søgningens 3nbre ingenlunbe ganfte bet
oprinbelige; faalebeS er ben flore i ampbitbeatralf! Jorm anlagte, til Srug »eb SørSauctioner
inbrettebe Sal, font mobtager £øfet faa»el fra o»en fom fra begge Siberne, et Særf fra nøere
üben 3 ben neberffe <£tage ere 20 Sober inbrettebe, ß»or ^jøbnwnb l>a»e bereS UbfalgS*
og Øplag&Steber. Søgningens ^bre S«« for faa ?lar fiben mobtaget en betøbelig og meget
foflbar 5ftanbfættelfe.
©et afiatiffe Compagnie, b»tS førjle ’Privilegier ga»eS bet paa 40 2lar af £ong
kljriftian ben Sjette 1732, b»tlfe fenere flere @ange ere fornøebe, eier i Stranbgaben paa
Q^^rtflianéOovn en betøbelig Søgning, &»ori ere Særelfer til ©irectionenS Samlinger og dl
forfljellige domptoirer; be tilfløbenbe Søgninger, fom »enbe ub imob favnen, ere inbrettebe
til kompagniets ’paf^ufe. S $buraS Hafnia Hodierna og t ’PontoppibanS banfte 2ltlaS ftnbeS
flere 2lfbilbninger af bisfe for ben banfle ^anbel forbum faa »igtige Søgningen

©et ælbfle ^pofpital i Øpovebftaben er Sø etatens, almtnbeligen SøqvæPbufet lalbet,
fom oprinbeligen »ar anlagt »eb ben øberfle knbe af SQøbaon, men fenere fløttebeS til ben
@aarb paa ktjriftianSbavn, fom bet enbnu eier. kt anbet jpofpital til Srug for Søetaten
er i nøere Über opført t SRøbober, ^»oraf en hegning finbeS paa flaben E. Samme*
flebS afbilbeS ogfaa ^reberifS#Jpofpital, ftiftet af Æong ^reberit ben $emte og fenere be*
tøbeligen ub»ibet »eb ©obgjørenljeb faaoel fra bet Offentliges fom mange ’privates (ktatSraab
©alSgaarbS, @re»
SDloltfeS, bet klaSfenffe gibeicommtS’S) Sibe, og bet almtnbeltge
$o fpi tal, anlagt i Segønbelfen af ^ong kbrifHan ben Sø»enbeS JXegjertng. 3 nøere Über,
unber Äong $reberif ben Sjettes SCegjering, er @arnifonS*^)ofpttalet anlagt i en ©eel af
ben flere Søgning i StigenSgabe, fom til SQiinbe om be Jorføg, ben betjenbte Sebrager Sorri
ber gjorbe paa at gjøre @ulb, enbnu i Sllminbeltgljeb falbeS ©ulbøufet.
©et ftore ^»ofpital Sartou, om b»tS ælbfle Ülflanb og be mange Joranbringer, bet i
JiberneS £øb bar unbergaaet, »i o»enfor I;a»e bavt 2lnlebning til at tale, fløttebeS i 2laret 1666
til en Søgning paa hjørnet af Jaroegaben og Solben, fom i albre über flat ba»e tilhørt
Sralje. 5 ben førfle Jpal»beel af forrige 2larbunbrebe nebre»eS benne Søgning, fom baabe »ar
forfalben og for liben til at opfølbe fin Seftemmelfe. ©en nøe Søgning ble» Üb efter anben
forøget »eb Sibefløie, inbtil ben opnaaebe fin nu»ærenbe Størrelfe. 'Paa ’piaben E. ftnbeS
en Slfbilbning af ^ovcbfiben ub imob SøngangSflræbe, bcor ^nbgangen er til StiftelfenS £irfe.

63
Unber kong ^reberif ben Sj^beS SCegjering aabnebeS førfl en banfl SfueplabS i kjøben*
bavn ben 23be September 1722, famme Siar fom JpolbergS tibligfle SReftervarfer i Somoebicn
bragteS for £pfet. ©et fpneS ifar at have været Jrebertf ben JjerbeS ©ronning SInna Sophia,
fbm pnbebe og beffyttebe be banfte Sfuefpil. 33eb kjøbenhavns $lbebranb og enbnu mere veb
kongens fort berpaa følgenbe ©øb flanbfebe SfueplabfenS SJirffomheb. Jørft unber $reberif
ben JjerbeS fongeltge Sønneføn opførtes bet nuvarenbe SfuefpilhuuS paa fongelig Stegning
og aabnebeS ben 18be ©ecbr. 1748. Jra Slaret 1770 bave Sfuefpillene flaaet unber bet
Offentliges SBeftprelfe.
SheatretS SSpgning finbeS en Slfbilbning blanbt be mebføU
genbe kobbere.

kjøbenhavns SSagttaarn, hvoraf en Søgning lebfager bisfe ®labe, er ben enefte fievning
af ben afbranbte 3licolai*kirfe, forbum een af ^ovebftabenS anfeligfle Sognefirfer. ^fter
^Ibebranben 1795 var bet længe uafgjort, om kirfen atter flulbe opføres eller iffe, inbtil en
fongelig Siefolution af Slaret 1807 omfiber beflemte, at be tilbageflaaenbe SJiure af kirfen
flulbe nebriveS, og tffun Saarnet blive tilbage og tjene Staben til et æagttaarn i $lbebranbs*
og anbre overorbentlige Silfalbe; i ben neberfte ©eel af famme flulbe tillige være et@jemmefteb
for Sprøiterebflaber.

Slf ^ovebftabenS 4 'porte ftnbeS perfpectivifle Slfbilbninger paa flaben F. Slf bisfe er Slør*
report, fom oprtnbeligen laa mibt paa Slørregabe — hvor ben alt omtaleS i SSegpnbelfen af bet
14be Slarhunbrebe — men fenere ffyttebeS 500 Silen længere ub imob Slorben og omfiber
1671 opførtes paa fin nuvarenbe <piabS ben bøieffe og ben anfeligfle. IBefter#<port
laa oprtnbeligen veb ^nben af æeflergabe og var ligefom Stabens anbre ^orte forfinet meb
et ©aarn, fom efter Slfbilbningerne af kjøbenbavn i ælbre £iber iffe har varet uligt Saarnene
paa be almtnbelige SanbSbpfirfer. (Jfterat ben i kjøbenhavn SSeleiring 1658—59 naflen
var bleven øbelagt, flpttebeS ben 1668 til fin nuvarenbe <piabS, ligeubfor JreberifSberggaben,
Dengang St. (SlementSflrabe falbet. Sil (Jrinbring om be meb æeflerport t ben fenefte Sib
foretagne ^oranbringer, barer ben vor nuregjerenbe konges Siavn og SlarStallet 1831. SOlinbre
marfvarbige ere Stabens tvenbe anbre 'porte, af bvilfe ^fters'Port, ber inbtil SRibten af bet
17b‘ Slarhunbrebe havbe ligget veb ®nben af $)|lergabe, er opført 1708, Slmager^'port 1724.
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2lf be miGtaere Etateré Søgninger ere allerebe nogle— be militære Unberviiéningé#2lnftalter
cg $ofpita(er famt Jøibufet — bievne omtalte i be foregaaenbe Siabe. Øm be øvrige tilføie
vi enbnu nogle enfelte Semærfninger.
paa piaben F finber .Saferen en 2(fbilbntng af Sivvagtécafernen veb Øftervolb—
bvié Søgning oprinbeligen beflob af bet forben nævnte Ørangeriebuué i Stofenborg^auge—famt
af ben ftore Eaferne paa hjørnet af ©ølvgaben og Solben. Jil Jlaabené Srug tjene be
forftjellige Søgninger paa ® ammel bo Ini og Sløbolm famt be i Jorbinbelfe meb ben fibfte
ftaaenbe fmaa ^polme Sangøen og Ebriflianébolm. ©offen i ©tranbgaben paa Ebriftiané*
bavn ligeoverfor ®mnmelbolnt er et Særf fra ben banfte Jlaabeé meefi glimrenbe Sibsrum,
unber ben fortjente ©rev ©anneffjolb t ©amføeé Seflørelfe. ©et befjenbte pumpevarf i
©offen, fom briveé af ^jefte, og bvorveb Sanbet fan ubpompeé i 16—20 Jimer, iftebetfor
at forben 500 SOfenneffer ftunbum arbeibebe berpaa i 3 ©age, ffølbeé en Øpfinbelfe af ben
ogfaa i anbre Jpenfeenber berømte Gommanbeur ^enrif ©erner.

Enbnu ftaaer tilbage, inben vi ganffe fortabe ^ovebftaben, at give nogle Efterretninger
om be mærfeligfte og feeværbigfte partier i bené nærmefte Ømegn, forfaavibt biéfe iffe
allerebe ere bievne mebbeelte i bet ovenfor flaaenbe 2(ffnit om be fongelige ©lotte. Si
inbftrænfe oé iøvrigt til at beffrive be Egne, fom i Staffen af be mebfølgenbe kobbere ere
afbilbebe; felv blot en nogenlunbe ubførlig Seffrivelfe over alle ^ovebftabené Ømgivelfer
vilbe flribe mob flanen for biéfe Stabe, b»té ^ovebformaal er at opløfe kobberne.
jpovebgaarben Sernftorf, omtrent 1 SDliil fra ^jobenbavn, er opført 1765 af ben
albre ©tatéminifler, ®rev Soban Hartvig Emft Sernftorf, paa en plabé i ©toven, b^r
ber forbum ftal bave ftaaet en bet nebbrubte ©lot Sægeréborg tilbørenbe Jafangaarb.
Søgningen, b»ortil ben i Jreberif ben Jemteé Jib berømte Sarbin bar ubfaflet Jegningen,
bat en ampbitbeatralf! Seliggenbeb og en b«l<9 Ubfigt over ©unbet og ^jøbenbavn. S
Slarbeben af famme, men nærmere veb ©tranben, ligge Spftfteberne ©ølpft ogEbriftianés
bolm, begge tilbørenbe ben ftbimmelmannfle familie, og Gellerup, br»or bet engelfle
^ovebqvarteer var i 2faret 1807.
paa Sernfiorfé SOiarfer veb Sanbeveien, fom fører til ^elftngøer, ftaaer bet af ©obfrté
Sønber oprettebe SRonument til Erinbring om be Selgjerninger, fom be og beteé Efter*
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femmere ffplbte ben «ble ®rev 93ernflorf. Da Senbommen fom t banS ^>«nber, fanbt
ban SBønberne— fom be bengang overalt vare, b»»r StavnSbaanbet og ulovm«Sfigt $overt
binbrebe bereS ætrffombeb — ufrie, fattige og uben Svibler til at forftaffe fig en bebre og
felvftænbigere Stilling. 3 be faa 5lar, ban etebe ©obfet, lob ban SBønberneS 3°^ ubflifte,
ftjænfebe bem felv 9lrvef«fle paa bereS Senbomme og befriebe bem mob en b^ift ubetpbelig
Afgift ganfte for hoveri.
3 længere 2lfftanb fra København, i £pngb^®ognz i Slærbeben af $uurføen, ligger
^øovebgaarben, eller fom bet bwpiøtn benævnes i baglig Sale, Slottet JreberifSbal,
fom oprinbeligen ftal have været et fongeligt Spflflot, bygget unber Jreberif ben SrebieS
fXegjering, men fom i Ubriftian ben Sjettes Sib fom i StatSminifter ©rev ScbulinS Se,
af b»fm ben nuværenbe 23ygning er opført, og b»té familie bet ftben bar tilhørt. Sil
©aarben F^rer vel intet 93ønbergobS, men be omliggende SpftfleberS S'ere ere 2lrvef«(tere,
og bet tilliggenbe Sfovareal er betpbeligt. 3 9l«rbeben af Slottet — paa en Sanbtunge
i Suurføen— ftnbeS enbnu nogle Siuiner af bet gamle Slot jpjortbolm, font forbum tiU
børte be roeSfilbfte SSiffopper, og fom øbelagbeS efterat have gjort Spbefferne en fortvivlet
QJfobflanb i 23orgerfrigen efter Jrebertf ben SørfteS Døb. ©nbnu norbligere i famme
Sogn ligger Dronninggaarb, ogfaa 91« S fet falbet, en Spflgaarb, fom i «Ibre Siber
ffal bave tilbørt Dronning Sophia Amalia, men fom fenere er fommen i 'Privates Se, og
albeleS ombygget. ©aarbenS Jbeliggenbeb veb en 33ugt af Juurfoen i ben berligfte Sfov#
egn er overorbentlig malerifif, og ben tilbørenbe veb ^unftenS $jelp meget forffjønnebe
^auge er et om Sommeren hbPP’S^n beføgt Steb af Solf fra København og Omegnen.

^elftn^^er

0$

bete CDme^n.

S)e til

03 bet§ ©megn ^en^renbe Äobbere ere folgende:
©vunbtegning.
ÄronbovgS ©lotögaarb.
$tffing«r8 Jpaön fra ben fenbre ©ibe.

^elfingeetö #awi fra ben nocbte ©ibe.

©teengaben t .^elftngeer.

SJlattenlpjt
beliebet

fjelfingoer ag Mø Omegn.

£8« ^nbløbet til $refunb ligger kjøbftaben Jpelfingøer,

ubentvivl allerebe i ben fjernefte
Olbdb en Samlingéplabé for Sørøvere, fiben, ba Sæberne bleve minbre vilbe, og (Julturen
tiltog, for ^panblenbe og Jiflere. Sunbeté kpfter beføgteé alt bøit oppe i Siben af be 3nb#
føbte og af Jremmebe; ben gunftige £eiligbeb til en inbbringenbe Jpanbel, fom be lun veb
et fmalt Stræbe abflilte £anbe, Sjellanb og Sfaane, tilbøbe, lovebe bem i forening meb bet inb#
bringenbe SiIbefiflerte, rige $orbele. SJten biéfe (Belflanbéfilber bleve fnart til ubobelig Stabe for
ben banfle Staté (Borgere, et (Bptte for Jremmebe. 21 Her eb e t klaret 1203 inbrømmebe (Balbe#
mar ben 2lnben — i bet meeft glimrenbe Sibépunft af fin (Regjering — £pbellerne (Ret til at
fjobe og fælge alle Slagé (Barer i ftørre og minbre «partier paa SRarfeberne t be flaanfle Staber
Sfanør og Jalfterbo. Snbnu ftørre (Rettigbeber tiltrobfebe be gremmebe ftg, efterat ^»anfefor#
bunbet var ftiftet omtrent veb SJlibten af bet trettenbe 2larbunbrebe (1241). ^fte tilfrebfe
meb felv at være t (Befibbelfe af be rige $orbele, Jpanbelen t be norbifle (Riger og gifteriet
i Sunbet pbebe, føgte be ganfle at ubeluffe £anbeté (Børn fra (Brugen af biéfe (Belftanbéfilber,
og be mange kongebreve fra bet trettenbe, fjortenbe og femtenbe 21arbunbrebe, veb hvilte be
banfle (Regenter gave fnart benne fnart biin banfle kjøbflabé (Beboere lige (Ret meb be $rem#
mebe til ^panbel og $ifteri paa Staaneé kpfter, vife ubtrplfeligen baabe ^anfeforbunbeté
2(nma6felfer og ben banfle (Regieringé Afmagt i at bævbe Unberfaatterneé (Rettigbeber. (Bal*
bemar ben Srebte var ben førfte banfle konge, fom meb kraft ftræbte at fatte ©rænbfer
for be mægtige tpbffe Staberé bagligen tiltagenbe (Bælbe, men Ubfalbet af en, gjennem
mange ?lar meb afvetlenbe Spile fortfat, kamp bragte be Jrentmebe» SOlagt til fin bøiefte
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Spibfe. 1371 maatte ^ong SSalbemar paa 15 2lar tnbrømme Jorbunbet Æjøbftaberne Sfa?
npr, ®ta(mø, Jalfterbo og Jpelfingborg. 95el gav bet efter bet beflemte Stbérumé forlob
be mobtagne Staber tilbage, men i. over bunbrebe 2(ar vebbleve be jremmebe at berffe over
ben banfte Jpanbel, og ffjønbt Silbeftfferiet t Sunbet alt fra bet femtenbe 2larbunbrebeé
23egt?nbelfe flebfe aftog, var bet bog enbnu i klaret 1415 faa rigt, og SfaaneS ^pfter faa
flarft beføgte, at ^iftorieftriverne b«»c optegnet, at 400 Ipbffe 23orgere laae i Sunbet for
at fiffe.
©et Srpf, fom faalebeé fjvilebe over be vigtigfie SlaringSveie, b<« fiffert bibraget til,
at Jpelfingøer, uagtet beté for Jpanbel og Jifteri faa pberft forbeelagtige 93eltggenbeb, bog
iffe navneé fom nogen (Stab af 53igtigbeb før langt nebe i Siben; at bet beller iffe faa
bpppigen fom be i Sfaane liggenbe og ovenfor navnte ^jøbftaber, beføgteS af Jremmebe,
bertil fan man maaflee føge ©runben i ben Ømftanbigbeb, at (^ifberiet, felv i betS meeft
blomflrenbe Silftanb, albrig var faa rigt veb Sjellanbé fom veb SfaaneS ^pfter. ©og
navneé Stebet alt bøit oppe i Siben fom en iffe uberømt fDiarfebéplabS; en iélanbfl Saga
fortaller om ben norfte $arl (Sigvalb, at bon omtrent 2(nno 997 reifte til ©anmarf til
SRarfebet t Jpelfingøer, eller — fom ben iélanbfle forfatter benavner bet — ^alepre1) 5
et ©ocument fra SJiibten af bet 13be 5larbunbrebe — 2lctftpfferne i «proceéfen mellem £ong
©briftopber ben Jørfte og ©rfebiftoppen i £unb — forefommer førfte ©ang Stavnet Helsin^hbr.
2lf en faaban ^panbeléplabé, ber paa forjljellige Jiber af klaret beføgteé af grennnebe,
og b»or mange SKenneffer maatte forblive Sinteren over, opffob fenere en orbentlig ^jøbftab,
og, ^pvab ber gjalber om alle banfte (Staber, at be alt lange fjaobe varet til, inben Sie?
gjeringen eder Sovgivningen foreftrev borgerne beftemte Siettigbeber og pligter, fan ogfaa
anvenbeé paa ^»elfingøer. Qlllerebe unber ©rif «piogpenningS Siegjering (1242) ftiftebeS ©o#
minicanerfloftret, om bvllfot vi nebenfor ville faae fieiligbeb til at tale ubførligere. 3
gen mellem ©anmarf og Dlorge unber ©rif SRenvebS Siegjering, gjorbe ben norfte ^onge 1288,
eller, fom 2lnbre mene, 1289, Sanbgang veb $elfingøer, plpnbrebe og afbranbte SBpen, boté
^nbvaanere tpebe til bet befaflebe Slot Jlpnberborg, beliggenbe noget fpbligere, enb ^>el*
fingøer. 1318 fom ©rif SJienveb fammen i benne Stab meb fin Svoger £ong ^Birger
af Sverrige og fluttebe et Jorlig meb bom. ©nbvibere navnes ^jelfingøer fom et af Æong
€8albemar Qltterbag meget pnbet og ofte beføgt Steb.
*) ©ufcmé
af Sanm. IIL 427, ©aro ©rammaticué
omtaler ogfaa paa flere ©taber i fit ^iftoriffe Sart

bet nuværenbe $elftngoer, Helsinga, Helsingum og
Mber bet Helsingorum
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Saavel meb ^jenfpn til Æpfkrneé Jorfvar imob (Sørøvere fom til Solben i ^refunb,
ber fpneé at ^ave været i ©rug længere, enb man alminbeligen b« antaget, ftjønbt Siben,
hvori benne Slfgift førft hut taget fin ©egpnbelfe, ilte laber ftg angive, gjorbeé befaftebe
Steber i SRærheben af ^pelftngøer tibligen fornøbne. ©et førfte af biéfe, Slottet Jlpnber#
borg,
vi alt ovenfor nævnt. Siben, paa Ejvilfen bet er bleven opført, er ligefaa ube#
fjenbt fom Siben, hvori bet nebreveé; enbnu i be førfte 2lar af bet femtenbe 2larhunbrebe
var bet til; 1419 nævneé en vié Gilbert ©pbelébad) fom ^øvebémanb paa Slottet, ^ftebet#
for Jlpnberborg traabte fenere drogen# eller ^)refrog#Slot, opført af (Jrif af Pommern,
og maaflee fulbført 1423; ibetminbfle nævneé i bette Slar^ohan 0;e fom ben førfte £chné#
manb paa Slottet.
<5rif af'Pommern, fom i fin lange og i bet $ele faa forbærvelige Slegjering ibetniinbfte
havbe ben Jcrtjenefte, at hun brog Ømforg for enfelte banfte ^jøbflæberé Øpfomft, gav al#
lerebe 1415 $elfingøer nogle privilegier, ifølge fwilfe ber lovebeé bem, fom opførte Steen#
bufe i ©pen, Sfattefriheb paa 10 Slår; 1426 ubvibebeé biéfe Siettigheber enbnu mere; ^nt#
vaanerne i ©pen erholbt famme $riheb meb $enfpn til Jpanbel og giften, fom ©eboerne
af Jijlerleierne ©ragø, Sfanør og SRalmø. ©et forbøbeé enbvibere alle $remmebe at ub#
fælge bereé mebbragte ©arer i minbre partier, ©pené ^nbvaanere tidobeé bet berimob, uben
at fvare nogen Solb, at reife til og fra SKarfeberne. 2lf be nærmeftliggenbe Slove ffulbe
fri ^Ibebranb anvtfeé bem. Unber Q&riftop&er af ©aierné Siegjering ubvibebeé ©pené pri#
vilegier enbnu mere; af et, ftrap efter benne ^ongeé Shronbeftigelfe (1440) ubftæbt ©ocu#
ment, ^elfingøer angaaenbe, laber bet ftg flutte, at ^nbvaanerneé 2lnta( alt maa have
været ilte ubetpbeligt; meb Jpenfpn til be SpbfEe og anbre Jremmebe, fom boebe her, be#
ftemmeé, at naar nogen Saaban bøbe, ftulbe en tienbe ©eel af Ijané ©enbomme tilfalbe
bet Offentlige til lige ©eling mellem kongen og ©pen1), ©en vibtløftige, i 118 kapitler
inbbeelte Stabéret, fom benne £onge 1443 gav København, opljøiebeé enbnu i famme 2lar,
meb be Joranbringer, fom be locale Dmfiænbigbebev maatte tilraabe, til en alminbelig £ov
for be banfle ^jøbfteber, og, ^vab Jpelfingøer angaaer, bleve biéfe privilegier Sib efter anben
beelé befræftebe, beelé ubvibebe unber Sbriftopberé fongelige (Jftermænb.
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©mftænbigbeb, (om fremfor nogen anben maatte bibrage til at bringe ^elftngøer i
Opfomfl og Ijenlebe 9iegjeringené ©pniærffombeb paa ©tebeté «Bigtigbeb i flere ^enfeenber,
var^brefunbéSolb, om bvié ælbregiftene bet fpneé meeft paéfenbe paa bette©teb at tilføie nogle
iffe alminbeligen beljenbte Oplpéninger— faameget mere fom en ©jenftanb af ben æigtigbeb iffe
tor blive ganfte uberørt i en Ubftgt over ^pelfingøeré ælbre ©fjebne. ©en oprinbelige 2ln#
lebning til benne Solbé Erlæggelfe maa ubentvivl føgeé i ben $øibebéret, ©anmarfé konger
alt bøit oppe i Sliben tilegnebe fig over be 9iiget omgivenbe æanbe, ifølge b^en be anfaae
fig beføiebe til at nægte fremmebe ^rtgéffibe ©jennemfarten gjennem ©unbet og be anbre
banfte Stræber, ©a ©fibéfart og ^»anbel tiltoge, ublrævebe be 23efoftninger, Siegjeringen
anvenbte for at fiffre ©eilabfen, f. Ep. veb at anlægge Jprtaarnex), at Solben forbøiebeé —
tlji Solben felv bar uben al Svivl været erlagt, faalangt biftorifle æibneébprb ræffe tilbage
i Siben; men paa Ejvitfen SJlaabe ben er bleven betalt, berom ere Efterretningerne bøifl ufiffre,
fom overbovebet Solbené ælbre ^piftorie i bet ^>ele er meget bunfel, ba Solbfammereté gamle
2lrebiv, ber fiffert vilbe baw funnet oplpfe mange Svivl, albeleé gif tilgrunbe i ben ulpffe#
lige ^rig nieb ©verrige 1658.
3 et ©oeument fra 2lar 1328 omtaleé allerebe Solben i SBeltet; men Solben i $re#
funb, ber efter al Siimeltgbeb maa bave været langt ælbre, finte vi ubentvivl førfte ©ang
omtalt i bet fjortenbe 2(arbunbrebeé fibfte ^palvbeel, ibet fipbefferre foruben ben ovenfor om#
talte ©eel af ©faane ogfaa paa 15 2lar erbolbt Solben i ©unbet. Unber Ebriftopber af
SSaierné Siegjering forøgebeé Solben, b»orover Spbefferne befværebe fig; unber £ong $ané
fluttebeé flere Sractater meb Englanbé ^onge ^»enrif VII og meb Spbefferne, b»orveb ber
(ovebeé bem, at bereé ©fibe iffe i $remtiben ffulbe erlægge ftørre Solb, enb be forben bavbe
gjort. $ra ^ong Ebriftian ben Slnbené Sib baveé flere Efterretninger om Solben; forbittret
paa $elftngøeré borgere, ber, fom be ælbre Jpiftorieffrivere berette, bavbe nægtet at optage
i bereé ©tab be fra 2Baterlanb inbfalbte bollanbffe familier, ber fenere fif bereé 93op«le, beelé
paa 2lmager, beelé paa §alfter, lob kongen Solbfammeret flette fra Jpelfingøer til Æjøben#
bavn, for paa benne SDiaabe at fvæffe btin ©tabé tiltagenbe SOiagt. £angt rimeligere er bet
forreften, at ben fanbe @runb til Solbené $orflpttelfe maa føgeé beri, at ben berømte ©arne
©igbrit, b»cm Øveropfpnet meb benne vigtige $nbtægt var betroet, niaatte boe i ^>o#
vebftaben, b»ot b^nbeé Stærværelfe anfaaeé albeleé nøbvenbig. SSetpbelig maa benne 3nb#
*) 2Ht i
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^nbtcegtéfilbe allerebe ben @ang tjnve »æret; ben berømte 2(bmtral 9Qorbv falbte ben i en
Samtale meb ^eifer Sari ben 3emte ©anmarfé ©ulbbjerg. ©et er (øvrigt alminbeligen
befjenbt, at Sbriftian ben 2lnben, fom, for at bringe ben afmægtige banfte ^panbel i ftørre
$lor, føgte at inbftrænfe ^panfeftæberneé og berimob at begunftige Sleberlænberneé Sfibéfart
paa be norbifte Stiger, gav be Sibfte betpbelige ^orrettigbeber meb ^penfpn til Solben i $)re#
funb. 2lt bet banfte Siigéraab tffe i SOleUemriget efter $reberif ben Jørfteé ©øb vilbe
albeleé forbpbe ^pollænberne Jarten i Sunbet, var en mebvirfenbe @runb til, at Spbefferne
erflærebe ftg for ben fangne ^ong Sbriftian imob bané fjetter hertugen af ^polfteen. 25i
forbigaae b« meb fjorfæt be nærmeft følgenbe Siber, i boilfe flere Sractater ubflæbteé imellem
©anmarf og anbre Wtagter angaaenbe Solben i Sunbet, af b»<lfr »> ber fun nævne
ben fpeierfle, affluttet 1544 meb ^eiferen, b^veb benneé neberlanbfle Unberfaatter
ftffrebeé mob al SSilfaarligbeb fra banft Sibe paa bereé Seilabfer tgjennem Sunbet; vi gaae
berimob over til Slutningen af Jreberif ben 2lnbené og Sbriftian ben $jerbeé Siegjering—
et Sibérum, i boilfet Solbené fjorbøielfe ftebfe gav 2(nlebning til flager fra forftjellige uben#
lanbfte SKagteré Sibe, ifær fra Stybefferneé og $oUænberneé. Sil en faaban fjorbøielfe
angiveé unber ben førftnævnte konges Siegjering fom @runb be ftore 93efoftninger, ber vare
anvenbte paa at opføre kronborg iftebetfor bet gamle Slot drogen, fom nu ifte længere
fanbteé at fvare til fit $)iemeb; unber fjreberité Sftermanb gjorbe be betpbelige Ubgifter,
fom foraarfagebeé veb krigene mob Sverrige og fenere mob ^eiferen, famt veb be Siuft#
ninger, ber felv efter ben Ipbetfte fjreb (1629) ibeligen maatte gjøreé fra banff Sibe, en
faaban fjorbøielfe nøbvenbig. ©enne vilfaarlige fjorøgelfe af Sunbtolben gav i fjorening
meb ben flrænge æifitation af Sfibene, fom anvenbteé for at forebpgge Solbfvig, nærmeft
2lnlebning til, at $ollænberne toge be Svenffeé sparti unber krigen 1643—45, og berveb
aftvang ben banfte Siegjering en betpbelig Slebftettelfe i Solben veb ben djrtftianopelfle Sractat
(1645), ballen fenere er bleven Slettefnoer for Solbené Srlæggelfe af be ftefte banblenbe
Jolfeflag. Samme 2lar erbolbt be Svenfte, fom alt i en Siæffe af 2lar bavbe bavt bu
tåbelige Jorrettigbeber meb $enføn til Solben, fulbfommen Solbfribeb veb ben berømte brømfe#
broiffe Jreb, fom fenere beEræftebeé i Jrebéflutningerne til Sioeéfilbe (1658) og ^jobenbavn
(1660), og blev gjelbenbe, inbtil ben for Sverrige ubelbige S*eb til Siebenéborg (1720)
gjorbe en $oranbring beri- Søorigt fiffrebe felv be førftnævnte for ©anmarf faa ulvffelige
Sractater beté «Ibgamle Siet, forfaavibt ben fvenffe Siegjering, fom nu b«^«
te V««
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biin ©tbe ©unbet liggenbe, forfin ©anmarf tilbørenbe, ’prooinbfer, frafagbe ftg al Diet til
paa benne Erbver»elfe at begrunbe nogen 2lbfomft til ©eelagtigbeb i ©unbtolben.
5 npere Stber ere Sractater ble»ne affluttebe mellem ©anmarf og be flefle banblenbe
Jolfeflag i Europa, b»or»eb biéfe ere fomne i be faafalbte prioilegerebe ©øfarenbeé ElaSfe
— en Jorbeel, fom mebfører tffe alene 9iebfættelfe t Solben, men ogfaa i tegelen fritager
for ©fibeneS Sifitation og anbre bprbefulbe Uleiltgbeber.
©et fpneé ilte upaSfenbe at flutte biéfe Efterretninger om ©unbtolben meb ben Se«
mærfning, at benne Snbtægtéfilbe flebfe bar »æret betragtet fom et 9iegale, booraf Snb«
tægterne inbtil 1771 umibbelbart gtf t SJiajeflætené <pri»atfaéfe. 2lf benne @runb turbe
beller iffe $ormpnberregjeringen i Ebriftian ben Jjerbeé søiinbreaarigbeb gjøre nogen Joran?
bring t Solben, ba JpoKanberne og abfltllige anbre Jolt flagebe o»er, at ben »ar forbøiet,
men benvifte bem til ben Sib, ba ben unge Æonge fel» »tlbe o»ertage ftg Siegjeringen.

5 Sorgerfrigene efter EbrifHan ben SlnbenS 2lffættelfe og fenere efter bané Efterfølgers
©øb beelte ^pelfingøer ©fjebne meb be flefte anbre banfle ©taber. Unber krigen meb
Kpbefferne 1522 inbtogeé ©taben, ligefom fenere 1534 i @re»ené $eibe: ©lottet drogen ble»
befat af $jenten, men maatte efter en fort Seletring o»ergi»e ftg til £ong Ebriftian ben
Srebie, fom igjen inbfatte ben forbreone ©lotéberre Soban 9ian6au i fin 23ærbigbeb.
©et tillobeS be t Saftningen inbefluttebe £pbeffere at brage frit ub, b^onmob be maatte
forpligte ftg til itfe at tjene tmob ben uboalgte £onge t be 3 nærmefl følgenbe SKaaneber;
enb»ibere flulbe be labe alle ^ttgéfornøbenbeber, fom fanbteS paa Sorgen, blt»e ber tilbage
og bøtttbeligen maatte be lo»e, at be iffe førenb bereé Sortgang »ilbe fritte ©lottet i Sranb.
2lt ^elfingøer bettjbeligen b^be tiltaget i bet Sibérum, til b»ié ©rænbfer »i ere fomne,
be»ife be ftore Æloftre, fom Søen b<robe før ben fatbolfle SXeligtonS 2lfffaffelfe. ©et
albfie og ftørfte »ar ©ortebrobre# eller ©ominicaner^lofhet bvoraf ©t. SDlartæ ^irfe
og $ofpitalet enbnu flulle »ære £e»ninger. SDiarfeligere »ar Earmeliter#^loftret, opført
1430 ubenfor ©taben, omtrent paa bet ©teb, b»or SDlarienlpfl»©lot nu ligger. 3 5°r?
binbelfe meb bette ^lofter flob Earmeliter^loflret t Æjøbenba»n, b»ot ben i ^Reformations#
Stben faa berømte ^ooel Elia, ber oprinbeligen bu»be »æretSSRunf i^elfingøer, en Sib lang
»ar ^prior. Øm be ø»rige bdftngøerfle 5Clofhe, fom fhmbom na»neS (©t. 2lnnæ, ©t. 91 i#
colai og ftranciffaner^loflrene) ere ingen Efterretninger oé leonebe. 3ø»rigt fortjener
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bet Ejer at bemærfeé, at ^jelfingøer »ar ben fibfte ©tab i ©anmarf, fom erflærebe fig for ben
proteftantiffe Dieligion, ^»ab enten benne QRobfianb flplbteé ben Tlnfeelfe, ^»ori^aulSEtæ maaflee
enbnu ftob i fin $æbreneftab, etter ben førfte proteftantiffe ^ræftø flette $orljolbz etter enbeligen
anbre oé ubefjenbte Tlarfager. 5ørft i Tiåret 1544 inbførteé Dieformationen i ^jelfingøer.
(*fter Joranbringen t ^irfe»æfenet benpttebeé Ejer ligefom paa anbre ©teber ®nbeel af
be fatbolffe ©tiftelfer til ^nbretninger, fom »are af almeen Dlytte for Staben og bené ^Borgere;
paa benne DJlaabe opftobe $ofpitalet — I;»ortil ^ong greberif II førft fljænfebe ©ortebrøbre#
.^lofter, og fenere, ba bette fnart befanbteé for libet, ©t. Tlariæ#^(ofter — og ben latinfle
©fole, til fj»ié Øpfomft ben fortjente $erluf frotte, paa ben £ib ©foté^erre paa drogen, bi#
brog meget af fine egne ®iibler. Ogfaa ©tabene Dia ab Ej uu 6 opførteé i bette Sibérum, og ba
$nbvaanerneé Tintal ftebfe tiltog »eb ben DJlængbe af neberlanbfle og trjbfte fremmebe, fom for#
bre»ne fra bereø Jcebrenelanb »eb teligiøfe og borgerlige UroligEjeber, føgte et Silflugtøfteb i
©anmarf, inbrømmebe ^ong §reberif II bem 1574 bet forrige ©ominicaner#^lofterø ^irfe til
beri at Ejolbe ©ubøtjenefte i bereø DJioberømaal. Dlogle Tlar fenere begpnbte man iftebetfor bet
nebbrubte ©lot drogen eller ©refrog, ber formobentligen baabe »ar forfalbet af røbe og util#
firæffeligt til at forfoare ©unbet, at opføre kronborg, Ej»ortil ben førfte ©teen ubent»i»l
lagbeø 1577; naar DSpgningen fulbenbteø, fan iffe meb ©ifferEjeb angi»eø; Dlogle næ»ne Tiåret
1582, Tlnbre 1585. ©en førfte Sefjnømanb paa kronborg »ar @eert Diantjait. 3ø»rigt »ar
©lottetø oprinbelige DSeftemmelfe iffe blot ben at tjene til ©unbetø $orf»ar; i ælbre Siber be#
føgteø kronborg je»nligen af bet banffe .ftongehuuø, famt af fremmebe fprfteltge <perfoner, og
flere ^jøitibeligtjeber fanbt ©teb tnben ©lottetø Dllure. ©aalebeø »iebeø Ejer 1589 en ffotfl
Oefanbt paa fin ^ongeé, Safob ben ©jetteé, DSegne til ben banfEe ^rinbfeéfe Tlnna, Qljriftian
ben $j«beé ©øfter, og ba ^afob fel» af^entebe fin 33rub, opEjolbt Ejan fig en ^eel DJlaaneb paa
©lottet. ©amme Tlar fjolbt ben brun£»ig4pneborgfle hertug fammeffebé fit SBryllup meb ^on#
gené pngre ©øfter (Elifabetf). Ogfaa
^)iflorteflri»erne optegnet, at QljrifHan IV 1635 ga»
abfltttige fremmebe ©efanbter Tlubientø paa kronborg.
^jelftngøeré ^janbel og ^nboaanerneé beraf afhængige SSelftanb tiltog mere og mere i
bette Sibérum, E)»or»el ©taben rammebeé af mange, enbog betybelige, Ulpffer; t»enbe ®ange
(1616 og 1636) anrettebe en fmitfom, peflartig ©pgbom ftor $)belæggelfe, og betybelig »ar ben
©fabe, fom ©torme og ^Ebebranbe oftere anrettebe paa offentlige og pri»ate 93pgninger.
©en berømte franfEe Dieifenbe ©gier, font t bette Sibørum beføgte ©anmarf, og af
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hvis Oieifeiagttagelfr vi alt ovenfor ^ave optaget nogle Efterretninger om ^jøbenbavn, giver oS
ogfaa en fort 33eftrivelfe over ^elfingøer1), af ^vilfen -vi b« ubffrive følgenbe Sræf:
„jpelfingøer" — ftriver ban — »er en berømt ^javn, og ben Solb, fom fjer erlægges af
„forbifeilenbe Slibe, inbbragte paa ben £ib, ba jeg opbolbt mig i ©anmarl (1634), aarligen onu
„trent to SJlillioner SivreS"2).
„©a vi lom ligeub for Staben, laftebe vor Eapitain 2lnler og fenbte en Ebaluppe til Eonu
»manbanten, tbi uben banS Sillabelfe tør man ille nærme fig Jæftningen. Saafnart ban erfa*
„rebe ben franfte ©efanbtS 2lnlomft og faae vort Jlag og vor ^Simpel vaie, lob ban ftrap en røb
„Jane ubbænge paa Jæftningen; ba Eapitainen faae benne, og ban bavbe erbolbt Sillabelfe til
„at nærme fig, affprebe ban 30 Slub, b»ilf« befvarebeS fra Jæftningen."
„©a vi ftege i ben 93aab, fom Eommanbanten bavbe fenbt for at mobtage ben franfte
„SlmbaSfabeur, løSnebeS atter alle kanoner, og Solbaterne paa Jæftningen ftjrebe. 5 favnen
„bavbe en ftor SDlængbe 9)lennefter famlet fig for at fee oS."
Om 53ertSbufet, hvortil be Jremmebe førtes, figeS, „at bet efter SanbetS Slil var ret
„fmult inbrettet og bavbe 5 æinbuer ub imob Søen, ©et var overalt prpbet meb Slilberier, fom
„git lige til Softet; runbt om ben panelebeSSæg vareSræbænte, bellæbte meb bløbe ^jpnber, over
„hvilte igjen tæpper vare ubbrebte, og paa benne 9)laabe," ftriver Ogier, „vare alle pufene
„meublerebe."
„Staben felv" — b^^« bft »ibere — af en mibbelmaabig eller fnarere ubetpbelig
„Størrelfe. ©aberne ere temmelig lige og brebe, og pufene ere baabe tnbvenbigen og ubven#
„bigen ftjønne, og næflen alle opførte af røbe Seglfteen. æinbuerne ere Hare og af bet renefte
„©laS. ©ørene ere forfpnebe meb ^jængefture, fom gaae ub imob ©aben foran pufene; unber
„bine ere Sæber og 23iHebftøtter."
Ogfaa ben fongelige ^jauge ubenfor ^pelfingøer beføgteS af ben franfte $(mbaéfabeur og
hanS Jølge. „©enne ^jauge" — ftriver Ogier — „inbbefatter omtrent tvenbe ©ageS <p(øielanb;
„paa en ^jøi ftaaer et libet SpftøuuS meb et enefle æærelfe, hvorfra baveé en b^lig Ubfigt til
„$avet og til 93pen."
r) ©d>legelg (Samm\ gur bdnif^en @efdj> 2 23» 1 SL
88—105»
2) ©enne Kngivclfe er ubentviol temmelig troværbigs

af anbrc ^flbcr mb man, at Solben t Karet 1622
beløb ftg til 141,863 S^blr., og 1630 til 105,243»

11
Ogfaa om ^pelfingøerS Kirfer inbebolber Sieifebeftrivelfen abftillige Efterretninger; men
ba bisfe mere angaae be ber brugelige Ceremonier og fammeS OvereenSftemmelfe eller UovereenS#
(temmelfe meb ben fatbolfle kirfeS, enb Sugningernes Sßeflrivelfe, forbigaae »i bem paa bette
©teb.
Unber ben ulpffelige krig meb ©verrige 1658 og 1659 blev ^elfingøer ligefaalibet font
be øvrige befaftebebanffe ©taber ffaanet af S^nben. karløuftav var neppe fommen i £anb
paa ©jellanb, forenb ban — maaffee efter Jpannibal ©ebeftebS Staab, fom paa benne
SOtaabe vilbe forbinbre kjøbenhavns Snbtagelfe — lob en Slfbeling af fin $ær gaae imob
kronborg. SJian bnvbe ventet et faabant 2lngreb, og kongen bavbe betroet tvenbe bøie Offt#
cerer, SJeenfelb og Sörunov, ben øverfte2lnførfel paa ©lottet; foruben bem opbolbt ogfaa
SebnSmanben, Cbriftopber 33ilbe, fig ber unber SMeiringen. ©en 10bc Sluguft 1658 inbe*
fluttebe ben fvenffe infører SBrangel Saftningen, hvor man i SSegpnbelfen berebte fig til et
tappert $orfvar, og ba bet var kong S^berif rjberft magtpaaliggenbe, at bette vigtige <punft
iffe falbt i JienbenS jamber, fenbteS fra bet beleirebe kjøbenbavn faamange Jolf til kronborg,
fom man i ^ovebftaben funbe unbvære. ©et IpffebeS bisfe om Slatten at flippe igjennem ben
ftenbtlige Slaabe og uben noget tilftøbt SJanbelb at brage tnb i Saftningen; men benne $or«
ftærfning rebbebe iffe kronborg. Efter en forgjæveS Skleiring af omtrent een SJtaaneb, tog SBran#
gel fin tilflugt til ben befjenbte £ift, at labe bet Sipgte ubfprebe, at kjøbenbavn b^be over#
givet fig, booths b^n truebe be 33efalenbc meb be ^aarbefte ©traffe, b»i^ be tøvebe meb at
give ben bem betroebe Saftning i ©eierberrerneS S5olb. Om SBrangel maaffee beSuben bta
forftaaet at vinbe Saftningens Commanbant for fin ’plan veb anbre SJlibler, eller om mueligen
enbog gplbige @runbe bnw tilraabet benne at inblabe fig i Unberljanblinger meb SMeirerne,
laber fig nuomftunber vel neppe afgjøre. Enfelte ©fribenter anføre imiblertib ben Unbftplb#
ning, at SSefatningen — fanbfpnligviiS forbittret over SkenfelbS ^aarbbeb — nægtebe b^m
£øbigbeb og truebe meb Oprør.
En faaban Enbe tog kronborgs SBeleiring ben 6tc ©eptember 1658; Sæftntn9fn fom
ganffe i be ©venfteS SSolb og befattes øiebliffeligen af ben ftenbtlige ©arnifon; men benne Ero#
bring blev bog iffe faa forbeelagtig for be ©venffe, fom man h^be bavt Orunb til at vente,
©en bollanbfle Sl^be, fom famme Slår t October feilebe bet betrængte kjøbenbavn til Unbfæt#
ning, løb igjennem ©unbet, uben at man fra Saftningen var iftanb til at binbre bet, og bvnb
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enten ^pollænberne eller be Seende fetrebe i bet ftore ©øflag, font bolbteé ubenfor kronborg
— t^i begge farter tilflrere ftg ©eieren — bragte ben bollanbfle Jlaabe bog ^porebftaben ben
fornøbne ^pjelp, uben brillen ben ilfe vilbe bare lunnet ubbolbe SBeleiringen ^Sinteren igjennem.
^miblertib barbe enbeel ©anfle, font rare misfornøiebe meb bet fremmebe ^erreb ømme,
lagt en ’plan til at fratage $ienberne kronborg, ©et Ipllelige Ubfalb af 93egirenbeberne
paa 23ornbolm og i Sronbbjemé ©tift, b»or ^nbraanerne uben fremmeb ^pjelp b«vbe aff'aflet
bet frenfle 2lag, maatte tjene til at beftprle bet $aab, at bereö patriotifle goretagenbe rilbc
Iplleé.
©e $ornemfte blanbt be ©ammenfrorne rare ’preeften i 93irlerøb gentil @ er ner;
Jpané Sioftgaarb, Sier af ben nærliggenbe ®aarb ^rogerup og $lmt£forralter paa kronborg
©iftrict, og Ole ©teenrinlel, en forbenrærenbe banfl Ingenieur#Offtceer, fom reb $æft#
ningenS Orergirelfe rar lommen i frenfl Sjenefte. Sn engelfl Oberfl ^utebinfon, fom meb
enbeel dropper rar fenbt (Sari @uftar til Unbfætning af Snglanbé ’protector, lob ftg beræge
til meb fit ’Blanbftab at unberflptte be Sammenfrorneé ^penfigt. ’planen rar lagt paa føl#
genbe SJlaabe: ©e ©renfle b«vbe til Jæftntngeno 93rug Iræret en betpbelig Silførfel af$8rænbe,
fom be omlringboenbe 23ønber ffulbe tilljøre. fertil paatog Sioftgaarb ftg at flaffe enbeel
flærle og briftige ^arle, fom flulbe føre SSaaben fljulte unber bereé klæber. 33eb ^nbljørfelen
til ©lottet flulbe Sn af 93ønberne, fom af iBanrare, rælte fin æogn og lalbe be Arrige til
$jelp; ©teenrinlel flulbe meb be ©anfle, fom unber bnné Silfpn rare befljeftigebe meb
ningéarbetbe og $utrf)infon meb fine ©olbater ile til reb ©tmmelené SJegpnbelfe.
©enne rel ubtænlte ’plan flranbebe — ille paa noget ^orræberi, eller paa be ©am#
menfrorneö SOlobløébeb i bet afgjørenbe Oieblil, men paa et af be mange urentebe og uforub#
feelige Stlfælbe, ber faa ofte bare forffyrret be ©øbeligeé meeft grunbebe $orbaabntnger. St
93ub flulbe bentmeligen føre nogle 23rere til ^jøbenbarn, i ^vtlfe ben mob kronborg lagte
<pian omtalteé; men i ©øen frpgtebe Orerbrtngeren for at gribeé af en fig nærmenbe 23aab;
for ibetminbfle at ftllre fine rigtige 93rerflaber fra at falbe i $tenbené ^center, banbt fmn bem
fammen meb en ©teen og laflebe bem i Sparet; men ©tenen løénebeé, og ’pallen brereé af
©trømmen inb i Sanbélroneé ^jarn, bror ben fanbteé. «paa benne 5D?aabe fortæller ibet#
mtnbfle Sari OuflarS berømte Jpiftorieflrioer ’pufenborf, at be ©anfleé ?lnflag mob kronborg
opbagebeé.
©e ©ammenfrorne maatte Imrbt bøbe for bereé Sroflab mob ben banfle kronet
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©teenvinfel benrettebeé ftrap; famme ©fjebne var ^penrif @erner berebt, 09 enbnu bar
man ben Sale, fom ban bavbe forefat ftg at bolbe paa (Xetterftebet; Jreberif ben Srebieé
Srufel, at ban vilbe bebanble en anfeet fvenfl Sange paa famme 9D?aabe, fom be ©venfle ag*
tebe at bebanble Øerner, rebbebe barn fra ©øben; men over et 5(ar — ligeinbtil ben fjøben#
bavnfle Jreb 1660 — maatte ban enbnu benfibbe i Sængfel i ^pelfingborg, bvorben man bavbe
ført barn. <paa hæggen i 93trferøbé ^irfe bænge enbnu bané Sænfer, ber inbtil ben ftlbigfte
®fterflægt ville bevare SOlinbet om bané Sibelfer og om bané fjelbne Sroflab mob fit $æbrenelanb.
$elbtgere var SCoftgaarb i at unbgaae ben bam truenbe Såre. ©fjønbt bané Siavn ilte
(lal bave været angivet i be funbne 23reve, bolbt ban ftg bog tffe længere fifler i fit ^jem,
men flpgtebe inb i ben beleirebe ^jovebftab. ©et er tilfiræffeligen befjenbt, bvorlebeé ban
veb at ffybe fin ^efa veb Ulvef øen i Slærbeben af bané ®aarb ^rogerup — bvor en
ftmpel ©teen meb 93egpnbelfeébogftaverne af bané Siavn og 2larétallet 1659 bevarer SØltn*
bet om bané ©aab — bragte be ©venfle til at troe, at ban var ombragt, og bvorlebeé
bané ^one, ber var unberrettet om bané Slugt cg om bané Opbolbéfteb, mefterligen forftob at
vebligebolbe benne Sormobning, faa at man længe ille anebe ©agené fanbe ©ammenbeeng.
Ogfaa Jputcbinfon og be øvrige ©eeltagere rebbebe fig veb Slugten.
Smiblertib bavbe £arl Øuftavé æaaben lun ringe Stemgang paa anbre ©teber; ©tor*
men paa ^jøbenbavn, Slatten imellem ben 10&e og llte Sebruar 1659, miélpffebeé; i
©laget veb Slpborg (14bt Slovbr. f. 21.) lebe be ©venfle et ftort Sleberlag; felv Sorføget
paa at trænge i Slorge var ubelbigt, og veb ^arlé paafalgenbe ©øb — i SSegpnbelfen af
1660 — befanbt ©verrige fig næflen i en ligefaa maabelig Sorfatning fom ©anmarl, bvor#
for Steben uben fanberlig SSanfleligbeb fra nogen af ©iberne lom iftanb i København 1660.
$Beb benne Steb maatte be ©venfte overgive be fafte «piabfer, be enbnu bavbe tilbage i
©anmarl — iblanbt biéfe ogfaa kronborg.
Sra bette Sibépunft af er $elftngøeré SColigbeb ille bleven forftprret veb nogen Ulpffe
af SSetpbenbeb. ©a ^arl ben Solvte 1700 uventet lanbebe paa ©jellanbé
veb ^umle?
bel, frpgtebe man meb ®runb, at ban flulbe forfage et 2lngreb paa 23pen og paa Saftningen;
93orgerflabet, ja enbog ©folené ©ifciple grebe unber benne overbængenbe Såre til æaaben; men ba Steben til Sravenbal lort berpaa affluttebeé, bvorveb hertugen af $olfteen,
fom bavbe givet ben egentlige 2lnlebning til krigen veb fin miélige ©tiUing til ben banfle
^rone, ftf fine Sorbringer tilfrebéfHCebe, maatte ^arl, tvungen af fine egne 93unbéforvante,
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^ollænbcrne og Englænberne, brage fine dropper bort fra SjeHanb. «peften, fom 1711
bragteS meb et Sfib fra 9Uga, anrettebe ftor Øbelæggelfe t 23pen, og forplantebeS berfra til
^jøbenbavn og anbre banfle Otceber.
Er ^jelfingøcrS ^anbel enb ilte vejret i bet Jorbolb, fom man efter betS faa faare
forbeelagtige 93eliggenbeb funbe bave bavt @runb til at vente, faa b«tf ibetminbfte bet
ftebfe forøgebe fintal Slibe, fom gaae igjennem Ørefunb, bragt Siv og Jccrfel t 23pen, og
ben npe ^»avn, fom for faa Aar fiben anlagbeS meb betpbelige 93eloftninger, vil formobent*
ligen i SibenS Søb bibrage til at bringe Stabens egen ^panbel i øpfomft og berveb fremme
93orgerneS IBelftanb.

Efter benne Ubfigt over ^elfingøerS ^piftorie fra Ølbtiben inbtil vore ©age, bave vi
cnbnu at tilføie nogle Efterretninger om Stabens mærfeligfte SSpgninger og om ben nærmefte
ømegn.
St. ølai Æirle i ^pelfingøer — (Stabens ^oveblirle' — en gammel sBpgning,
ubentvivl fra «Slutningen af SKibbelalberen, var forbum inbviet til ben norfte helgen Øluf
ben ^ellige, b»i» 9davn ben enbnu bærer. Et betpbeligt Uaarn, forbum forfinet meb et
(Spitr, fom nebblæfte 1737 unber en flærl Storm, ubgjør SSpgningenS ^povebprpbelfe. 5
bet $nbvenbige er ^irlen vel ftor, men b^erfen rummelig eller IpS; ogfaa flages over, at
benS Sængbe er uforbolbSmæSfig i SRobfætning til 93reben. ©en gamle ftærlt forgplbte og
vel vebligebolbte Altertavle, fom foreftiller be vigtigfie Scener af Ebrifti SevnetSløb, ©obe«
fonten af maSfivt ®?eSfing, omgivet af 20 ØJieSfingpitter, famt Eboret, inbefluttet af 76
«piller ligelebeS af SQietal, fortjene at befeeS fom 9JlinbeSmærfer om bet 17be AarbunbrebeS
mere foilbe enb æftbetiffe Smag, øgfaa enbeel 93egravelfer — blanbt bisfe 9ioftgaarbS og
banS JpuftrueS — mange 3n^ffr'ftcr °9 SKaterier tfær af ^irlenS «præfter i ælbre Siber
funne gjøre ^rav paa be 25efegenbeS øpmærffombeb. Søiinbre betpbelig er Stabens anben
£irfe, alminbeligen St. QJiariæ falbet. Sang Xib efter ^reformationen afbenpttebe man iffe
benne ^irfe, fom oprinbeligen ubgjorbe ben ene Jløi af ©omintcaners eller Sortebrøbre#
^loftret; forft mob Slutningen af bet 16be Aarbunbrebe, ba enbeel Ubvanbrebe fra Jpbfls
lanb og SReberlanbene b<wbe taget bereS tilflugt til be banfle Stater, inbrømmebcS benne
Æirfe til ØubStjenefie i bet tpbfle Sprog. Sjjiarfeltge i btftorifl ^jenfeenbe ere enbeel $nb*
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prifter over banfte og fvenffe Offtcerer og 2(nbre, fom ftdbt unter ^ronborgé beleiring og i
be narmeft paafølgenbe urolige Siber 1658—1659. 23egge Kirfer finbeé afbilbebe paa
©runbtegningen af ^pelfingeer.
SRorb for Staben, netop paa bet Steb, ^öor Sunbet er allerfmallefl (7611 banfle
Silen) ligger bet ftolte kronborg meb fine Saarne og SBolbe, fom fra SBegynbelfen af iffe
blot var beftemt til at forfvare ^nbløbet til Sunbet og at bxvbe ben banfle ^roneé Diet til
£olb af forbtfeilenbe Sfibe, men ogfaa til at tjene ben fongelige familie til 33eboelfe.
SRuomftunber ere neppe mange af be *prybelfer i bet 3nbre af Söygningen tilbage, fom inbem
lanbffe Sfribenter og fremmebe DCeifenbe fra be forlebne Slarbunbreber omtale meb faa*
megen SSeremmelfe; felv ben fljønne Slotéfirfe ^at i nyere £iber faaet en ganfle anben,
profan SBeftemmelfe.
Oprinbeligen var kronborg fun en Sefaftning; Gljrtftian ben Jjerbeé ^jenfigt at opfere
Ubenvarfer mob Sanbftben bragteé iffe til Ubførelfe; men b<mé fongelige Sftermanb optog
benne ’plan, og Slrbeibet begynbteö ftrap efter ben roeéfilbfle Jreb, rimeligvité unber ben
ovenfor omtalte Ingenieur Steenvinfelé Opfyn. krigen, fom paany ubbreb tnben faa
DJiaaneber, og $aftningem> ubelbelige Sfjebne at falbe i 8jenben$ DSolb ftanbfebe for bet
Jørfte bet begynbte Slrbeibe; be ^orbvolbe, fom (Jarl @uftav lob opfere for at fiffre Jaft?
ningen mob uventet överfalb fra Sanbftben, b«ö^c
RR ^«9 æarigbeb. Jerfl efter
mange Slaré $or(øb ubførteS Jaftningévarferne imob Sanbftben (1688), til beilte enbeel
Ubenvarfer ere feiebe i nyere £ib.
Slotébygningerne — b”oraf ber paa ben mebfelgenbe ©runbtegning ftnbeé tvenbe 2lf?
bilbninger — ere i vore Siber omgivne af trebobbelte SSolbe og @rave; gjennem trenbe
sporte føreé man inb paa ben egenrlige Slotégaarb, fom inbeflutteé af 4 Sanger. Slottet
felv er opfert efter ben gotlnffe S3ygningéfunfté Smag af ö,uaberfteen fra $)en ©ullanb*
Snbnu vifeé be DSarelfer, fom fra 17be januar til 3Ote SDiat 1772 beboebeé af ©rom
ning karoline DKatljilbe; enbnu vifer man ogfaa bet UJarelfe, fjvor ^arl @uftav opbolbt
fig, mebené Jaftningen var i be Svenfteé 23olb.
3 ©anmarfé ^rigébiftorie bar kronborg fpillet en iffe ubetybelig Diolle; be vigtigfte
Ural af beté ^tflorie ere alt Saferen befjenbte. 2lt bet ievrigt iffe altib
været iftanb
til at beberjle 2>nbløbet til Sunbet og at formene fremmebe
Abgängen til famme,
vifer Jortibené ^»ifforie tilftraffeligen: alt 1644 leb en bollanbff Jlaabe, ber feilebe Sverrige
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til Unbfatning imob ©anmarf, gjennem ©unbet, uben nt rammeS af et enefte ©tub fra
Saftningens kanoner. £igefaa(ibet flob bet i be ©venffeS SJiagt at forbinbre OpbamS ©fibe,
bet ilebe meb £evnetSmibler til bet beleirebe ^jøbenbavn, ©eilabfen gjennem ©unbet, uagtet
be bengang fra begge ©unbets Æyfter funbe gjøre SOlobftanb. Ogfaa npere SiberS, feb
bette 2farbunbrebeS, 23egivenbeber flabfafte ben famme ©anbbeb.
SReppe en
^jerbingvei fra ©taben ligger €01 ar i en 19 ft, et libet £pftflot, marfeligt
veb fin fEjønne 23eltggenbeb eg ben Ubftgt, fom berfm baveS over ©unbet og ©faane.
<paa ©lottetS ©runb ftob forbuni bet omtalte Karmeliter Softer, forfra «paul ©lia ubgif
i deformationens 2larbunbrebe; efter ÆloftretS Opbævelfe bpggebeé ^er et £pftfEot, £unbe#
liauge falbet, Ovilfet i SØlibten af forrige 2larbunbrebe tilførte ben moltfeffe Samilie. Kfter
©ronning Juliane 5D?arie, fom berpaa en Siblang etebe bet, tjar bet fit nuvarenbe Slavn.
Siu tilhører bet $S. SDl. Dongen. 3 ©lottetS Slarbeb føge reifenbe ©nglanbere i Over#
eenSftemmelfe meb ©balfpeareS berømte ©ørgefptl, famlet S Kira».
gangere borte fra £elftngøer tmob Slorben ligger beliebet i en af ©jellanbS ftjøn#
nefte ©gne, berømt veb abfällige Sabrif#2lnlag, ifar en ©evarfabril (^ammermøllen), fom
nuomftunber tilhorer ben grevelige fchimmelmannfEe
Ogfaa paa ©teber, til fjvilfe marfelige biftoriffe SOlinber fnptte fig, er ©tabenS Omegn
rig. Omtrent | 9D?. veftlig for ^»elftngøer ftnbeS veb ©urre#©ø be i klaret 1817 ubgravebe
dutner af @urre#©lot, SSalbemar SltterbagS ØjnblingSopbolbfteb. ?lllerebe tibligen fore#
fomnier ©lottetS Stavn i ^piftorien, men marfeligft blev bet paa æalbemar 5ltterbagS £ib.
©fter ©agnet, fom enbnu lever i 2llmuenS 9dunb, var bette ©teb ImnS fjarefte OpbolbSfteb;
i be omliggenbe enbnu i vore ©age tplfe ©love forlpfiebe Emn fig meb jagten; paa ©lot#
tet boebe ^etnö Klflebe Jovelille; felv enbte Emn ber fine ©age ben 24be October 1375. 9Rue#
ligt er bet forreften, at SReget af Ejvab ber fortalleé om bette ©urre, fnarere er at benføre
til bet faafalbte £i(le#@urre, ogfaa et ©lot, fom flal bflve ligget i Omegnen af æorbingborg.
Siaften i tvenbe 2larbunbreber efter IBalbemarS ©øb forelommer enbnu ©urreS Siavn i bet
banfte diges 2larbøger; 1526 navnes bet fanbfpnltgviiS for fibfte ©ang: ba blev Soban
danfeau SebnSmanb paa ©urre og paa drogen, ©et er iffe urimeligt, at ®urre#©lot
enten er øbelagt i Sorgerfrigene efter Srebertf ben SørfteS ©øb — benne for be banfte
23orge og Jperrefaber faa forbarvelige Sib — eller at man b«r nebbrubt bet og brugt
SØlaterialierne til kronborg, ©a ©tebetS Kier for felten 2lar fiben lob anftide ©fterforft#
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»Inger efter Sevningerne nf ben gamle Sborg, betegnebe iffun enfelte fønberbrubte ®?uut[teen
ben «piabé, paa brillen Slottet man bave ftaaet. S3eb ©ravningen ftøbte man paa en
SØluur ubentvivl af Äjelberetagen, fom ubgroveS inbtil en $øibe af 3 2den. Senere
fantt man ogfaa Sevninger af en iBinbettrappe og en tilftøbenbe hvælving; ogfaa fanbtcS
£ul og Slfle — niaaffee et 33eviiS paa, at Slottet er øbelagt af Stierne. Siegle 33øSfe#
flub fra ben «piabé, paa ^vtlfen Slottet bar ligget, ftaaer en ubetybelig 33onbeby, ogfaa
falbet ©urre; at ben bele Stræfning mellem benne og SlotSbanfen forbum bar været be#
bygget, feeé af enbeel i ©runben funbne Sevninger.
5ffe langt fra ®urre, omtrent J 5)1. længere intob Slorb, laa forbum ben berømte
kongeborg Søborg, fom, om ben enb iffe bavbe ben bøie Sliber, fom en latihff ^nbffrift
oøer een af fortene forfynbte, bog upaatvivleligen ftiger langt op i 5)libbe(alberen. Slot*
tet øar beliggenbe mibt i en ftor Sø af næffen en 5)liilé ØmfrebS. $ ben norblige ©nbe
af Søen øare tre Øer, af bvilfe tøenbe ibetminbfte vare forbunbne meb en træbro,
bvoraf man enbnu i nyere Siber bar funbet Sevninger. «paa ben yberfte af biéfe pointe
bavbe man opført ben gamle kongeborg, til b»té ^piftorie be nærmeft følgenbe Sinier ere
beflemte. Sluomftunber er Søen nceften ganfte ubtørret; b^t
enbnu for neppe et
^arbunbrebe fiben funbe feile, er i vore ©age beelé ©ngbunb, beclS vel enbog Slgerlanb;
omtrent 3000 Sønber Sanb ere veb SøenS Ubgravning vunbne for Omegnens 93eboere.
^olmene ere nu lanbfafte SSaffer; paa ben yberfte af bem ftnbcS enbeel Stumper af neb#
brubt SØluurvært — be enefte, førgelige Sevninger, fom Siben bar labt tilbage af biint
ØlbS «pragt og Storbeb. 5)len ^rønifen vil inbtil ben ftlbigfte ©fterga’gt bevare -Biinbet
om Søborg — felv naar be fvage fynlige Spoer af betS Silværelfe, fom vi enb funne
opbage, forlcengft ere albeleS forfvunbne.
3 SJiibbelalberen var Søborg#Slot ifær navnfunbigt fom ØpbolbSfteb for mange og
farlige Statsfanger, ©en $ørfte af biéfe var ubentvivl ben fleSvtgffe Söiftop SSalbemar,
©annerfongen Änub V uægte Søn. Stolt af fin fongelige ^erfcmft var æ a Ib em a r
iffe tilfrebS meb ben geiftlige æærbigbeb, ban var i 33efibbe(fe af fom 93ifÉop t SleSvig
og ©rfebiflop i Bremen, men tragtebe triftigen efter ben banfte £rone. $anS Jan#
genflab ftffrebe bet banffe Slige. Sørft efter fjorten SlarS Secngfel — af brille ban til#
bragte be nt fibfte paa Søborg — løélobeé IBalbemar, fom berpaa gif i et ^lofter i
SSremen. Ogfaa ben bolfteenfle @rev Slbolf III (af ^ufet Schauenburg) maatte for
en Sib bele Sfjebne meb fin æen Söifbop æalbemar, men løélobeé efter neppe to SlarS
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$ænqfe( 1203, imob at give
paa fbefibbelfen af ^olfteen, fom «Salbemar ben SlnbenS
feierrige æaaben en Siblang forbanbt meb bet banffe ©ige. 5mob (Slutningen af bet tret#
tenbe Slarbunbrebe ftnbe vi atter tvenbe mærfelige Statsfanger inben SøborgS ©lure: ben
fleSvigffe hertug halbem ar og £unbS (Jrfcbiftop 3 o ban ®ranb. hertugen af SleSvig,
ben banfte £ong SlbelS Sønneføn, bavbe alt fænge næret «planer imob ©anmarf; omfiber
føgte ban veb norft $jelp at bringe bem til ©lobenbeb og agtebe felv at begive fig til ©or#
geS £onge for at aftale bet Jornøbne meb barn; men £ong ^rif ©lipping forefom banS
«planer, lob barn 09
©roft anbolbe i Jpelfingborg og førte bem begge fom Janger til
Søborg (1285). 3 tvenbe 21ar fab hertugen i fit ftængfel; ba tyffebeS bet fremmebe
Jprfter at bilægge Striben, og æalbemar løSlobeS, imob at ban ftriftligen frafagbe fig fine
ubilltge Jorbringer. Sørgelige for ©anmart vare følgerne af ben lunbfle (JrfebifpS Jængfel.
Uben ®runb niiStænft for ©eelagtigbeb i Snigmorbet paa ©rif ©lipping, blev «prælaten
anbolbt i ^elftngborg og berpaa ført til Søborg, b»»» ban — faameget enb baabe banS
bøie Sliber, banS tygelige Segeme og fremfor alt Slnbet be let forubfeelige følger af en
faaban SSoltfombeb, ubøvet mob ben førfte ©eiftlige i ©erben, mob «paveftolenS føbte
£egat, fontes at tale til banS Jorbeel — i lang Sib bolbteS inbefpærret og lænfet, førft i
en unberjorbifl Saarnfjelber, fenere i ben øvre ©eel af Saarnet bagveb SaarngjemmerenS
dammer. ©fter 36 UgerS Jorløb unbflap ©rfebifpen veb Jpjelp af en ^of paa Slottet og
gif omborb paa en bornbolmft Sfube, fom til banS föefrielfe var løben inb i Søen, fom
altfaa paa ben Sib maa bave »æret forbunben meb ^»avet. ©n maaftee famtibig beretning
om ©rfebifpenS Jængfel bar .^vibtfelb rebbet fra Unbergang. Sil en 23eflrivelfe over
Slottets $nbre og betS nærmefte Omgivelfer giver bette Stpffe vigtige 93ibrag. ©e nær#
mefte Jølger af ©rfebifpenS Jangenftab vare førgelige for ©iget: ben iffe uben ©rnnb op#
bragte «pave tyfte Unterbiet over ©anmarf; førft efter 4 SlarS Jorløb bæ»fbeS bet atter;
men Jreben fjøbteS meb betpbelige Dpoffrelfer fra kongens Sibe. Ogfaa en banft ©ron#
ning maatte veb et langvarigt Jængfel paa Søborg bøbe for en ©liStanfe, b»n meb eller
uben ®runb ba»be paabraget fig. ©enne ©ronning var $ elvi g, fom af fin fongelige ®e#
mal SSalbemar Sltterbag niiStænfteS for en utiHabelig ^»rbinbelfe meb en ©ibber, b»rm ben
gamle Äampevife falber Jolquarb Saugmanbfon. Omtrent i tyve Siar fEal ben utyffelige
©ronning bave været inbefpærret, og førft ©oben enbte benbeS $ængfe(. (Efter et alminbe#
ligen befjenbt Sagn føbte -fpelvig unber fit Jangenflab (1353) fin ©atter ©largareta —
fenere tre Stigers ©ronning. — Øgfaa en ^jøbftab af famme ©avn fom Slottet og belig#
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genbe i bet» Sutrbeb, nævneb ftunbum i ^iftonen, ubent»i»l for fibfte ®ang i 93egpnbclfen
af bet fe^tenbc 2larbunbrebe. Diuomftunber ftnbeö ber en Sanbébp iftebetfor ben forrige
.^jøbftab; maaftee er Wirten en levning af benne; ben ftal ibetminbfte »ære ftørre og rum*
meligere, enb »ore alminbelige £anbébpfirfer.
^ffe langt fra Søborg ligge Jprtaarnene »eb SRaffe^o»eb og i 91ærbeben af bem
©illeleie, en £anbébp og et Jifterleie, SHorbppnten af Sjellanb. SSenber man fig berfra mob
SSeften, træffer man een af be øbefte £gne i Sjællanb; neppe en ©tiil fra be ftjønnefle
Sfo»ftræfninger befinber man fig mibt i Jlpsefanbet, l)»ié Øbelæggelfer førft npere SiberS
^unft bar ftanbfet. 3 ^polbo* og bet mob æeften tilgrænbfenbe Strø#^>erreb »eeb Sagnet
at næ»ne @aarbe, £ufe, ja enbog bele 93 per, af l^ilfe Sanbet bar ubflettet fel» be
ubetpbeligfte Spoer. $er ftob engang bet mægtige Sléferbo, beftemt af 5lbfa(on til et (Si*
ftercienfer*^(ofter; fenere ba be fra Jranfrige inbfalbte SØlunfe forlobe bet og »enbte tilbage
til bereé Jæbrenelanb, ble» bet et betpbeligt Jperrefæbe, fom i ^Segpnbelfen af bet fejtenbe
2larbunbrebe fom i ben na»nfunbige po»el Sapmanbé <Zie. 9leppe er Stebet, b^r benne mær*
felige @aarb b«r ftaaet, længere fjenbeligt; Sibené SDiagt og Sanbeté Obelæggelfe ba»e
næften ganfte ubflettet etb»ert Spor af bené £il»ærelfe. Ogfaa Sanbébpen Si b ir fe ftal
forbum ba»e ftaaet paa et anbet Stcb; men ba ben unbergro»eé af Jlp»efanbet, maatte
93eboerne flette bereé ^>ufe til en piabé, b»or be »are minbre ubfatte for Jaren. $ffun
Wirten, fom ogfaa »eb SBegpnbelfen af forrige 2larbunbrebe »ar næften fljult af Sanbet,
ftaaer enbnu paa fin oprinbelige plabé.
^elenæ ^ilbe »eb Sanbébpen Siéoilbe i Sibirfe Sogn ligger pberft ube tmob $a»et.
Som et 55anb meb lægenbe Äraft bar Silben ubent»i»l alt bøit oppe i Siben »æret berømt.
fDiibbelalberené O»ertro meente, at ^ilbené belbrebenbe fBirfninger flplbteé ben bellige Jelena,
en f»enft £l»inbe af æbel 33prb og uftraffelig QSanbel, men et Offer for fine Jrænberé
Onbftab. Sfter ©oben fom bun i 3?p for ^elligbeb, og 'Pacen tø»ebe iffe meb at eano*
nifere benbe. Sagnet fortæller, at ba be f»enfte SOlunfe efter lang Sibé Jorløb »ilbe
bringe benbeé Segeme fra S»errige. — barben »ibeé iffe — ftranbebe Sfibet paa Sjellanbé
SRorbfpfl, b^r £iget jorbebeé. ^ilbené SRærbeb »eb bet Steb, b»»r Sfibet bre» i £anb,
foranlebigebe ubent»i»l, at man fra ben Sib af tilftre» Jelena be Ipffelige ^urer, fem 93an<
beté Scegefraft beoirfebe. €nbnu i »ore ©age er iffe blot b»é Almuen — maaflee iffe ganfte
uben @runb — Sroen paa Gilbens æirfninger temmelig alminbelig.
3 SSegpnbelfen af forrige 2larbunbrebe b^bc Sanbflugtcn naaet fin ftørfte £>øibe;
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?lrreføené ^orbinbelfe meb ^éfefjorben tilftoppebeé, 03 55anbet fra Seen, font iffe længere
fanbt fit fvbvanlige 2lgøb, overfvønemete og øbelagbe be tilftøbenbe SØiarfer, og bet
var bøi Jib, at man veb alvorlige Joranftaltninger fogte at fætte ©rambfer for bette Onbe.
§orft grovet» en Äanal for atter at lebe bet overfløbige 33anb fra Søen neb i ^éfefjorben;
bernæft toge» ftorbolbéregler for at ftanbfe Sanbflugten. Sil €Oiinbe ont bette Ipffeligen
ubforte æærf, fom for en ftor ©eel lebebeé af ben ogfaa i anbre ^enfeenber bæberligen
befjenbte ©ebeimeraab og Slmtmanb ©ram, opfattet en Støtte meb en Jjnbffrift i bet latinfle,
banffe og tpbffe Sprog. ©nbnu beftaaer ben paa Jreberif ben Jjerbeé $8ub gravebe ^anal —
et bobbelt mærfeligt ?(nlæg, forfaavibt ben iffe blot opfplber fin oprindelige 23e|temmelfe,
men tillige tjener til at brive nogle af be betpbeligfte (Jabrifer i ©anmarf. 'Paa ben 3San#
bring, vi i Janterne have foretaget 0$ i $elftngøeré Omegn, førft imob SQorben, fenere imob
heften, ere vi nu fomne til Jabrifftaben $reberiUværf. ©n ubtømmenbe, enbog en
blot nogenlunbe vibtløftig Söejlrivelfe over bette i ben banfte ^nbuftrieé '^iftorie intereéfante
Steb vilbe fore ot? forvibt; følgenbe 23emærfninger ville maaflee (vare til ben <pian, vi
bave lagt oé veb biéfe 23(abe6 Ubgivelfe. ^reberiféværf meb alle beté $abrifer (^anonftøberiet,
.Stubmøllerne, ^abriferne for Staalarbeibe af forffjellige 5(rter) tilhørte oprinbeligen (omtrent
fra 1757) ben i mange ^enfeenber fortjente ©eneralmajor ©laéfen; fenere blev faavel
kartet font ben nærliggenbe ©aarb Slrreføbal fongelig ©ienbom. ©gnen veb $reberif&
vært bører til be fljønnefte og mærfvarbigfte i Sjellanb. 5 SRærbeben ligger 2lrrefø — een af be
ftørfte ^nbføer i ©anmarf og ben ftørfte i Sjellanb — veb bvié æanbe SSærfet briveé; Stebet
felv er omgivet af meget bøi? 33affer, tilbeelé beplantebe meb^aale» og @ran?Jræer, fom mægtige«
bibrage til at give ©gnen en egen, b^rtab fremmeb ©barafteer. ©n viib Ubfigt Ijuveé fra biéfe
^øiber, og afveplenbe ere be ©jenftanbe, fom fremftiöe fig for 35ejlueren: b<ft øinfé ^^fefjorbené,
Søem», ja felv i bet fjerne ^»aveté Jlabe, ^er fmilenbe Sfovftræfninger og fornrige SØlarfer og
atter paa en libenSlfftanb^(pvefanbébeben. 3 JreberitéværfénærntefteOmegn liggeræinberøb
.Sirfe, et Steb fom b«r faameget ftørre .Srav paa at omtaleö ber, fom bet inbeflutter Støvet af
^Secrfeté Stifter. Wirten felv er en næften np SSpgning, i bet ^nbvenbige fmagfulb og
og, fom Sognefirfe iffe alene for ben tilbørenbe £anb6bp, men ogfaa for SSærfeté ©mbebémænb,
^rbeibere og anbre beboere, ftørre, enb vore Sanbébpfirfer i 2l(minbeligbeb. liften, font
inbfluttcr be jorbijte Sevninger af ben fortjente ©laéfen, er et SSant af QBibemelté ^unft.
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^øtøenbe ere be til bette Tiffnit ^ørenbe kobbere:
©runbtegm'ng af Sreberiføborg,
2)cn øftlige ®ibe af Slottet,

2Jen fpbltge ®ibe af famme,

grebtnéborg.
^irf^olmö Äirh,
SægerSprite,

£$ronu Sloffer,

/retrer ikøbørg.
^L/mtrent poa bet Stcb, ^vor JreberiféborgxSlot ligger, ftob i Sølibten af bet fejrtenbe 2(ar#
bunbrebe spillerøbébdnb en gammel Syrregaarb, ber allerebe navneé i bet fjortenbe
Slarbunbrebe; bené ftbfte Sier sar Herluf Srolle, fom »eb et SDlageflifte i Slaret 1560 over#
lob ^ong Jreberif ben 2(nben ©aarben og bet tilbørenbe ©obé, ^»orimob ban erbolbt bet
cpbavebe 23enebictiner#£lofferz Sfovflofter i Omegnen af SReftveb meb Snbeel af fammeé
^orbeienbomme i (Sjellanb. ©et var ^ongené ^penfigt paa ben ^(abé, hvor ^erregaarben
ftob, at opføre en vibtløftigere og foftbarere SBpgning. ©e tvenbe runbe Saarne, fom
bore til (Slottets pberfte Jorgaarb paa ben ®ibez fom venber imob 23pen, ere, fom bet ub;
bugne Marstal 1562 vifer, levningerne af ^ong JrebtrifS 25pgntng; om benne iøvrigt bar
ftraft fig vibere, eller om bet gamle .fpillerøbSbolm enbnu en Siblang blev ftaaenbe, fan vel
neppe afgjøreS. ©et Sibfte fpneS rimeligft: gongen opbolbt fig ofte felv paa (Slottet, og b»or
libet talrig enb banS -fpofftat maaftee fan b^»e varet, bebøvebe bog benne i ethvert Silfalbe
ftørre ^labS, enb be tvenbe ovennavte Saarne; men ben ©t'Sning, fom Snfelte have frem#
fat, at Jreberif II bavbe opført enbnu flere 23pgninger, fom banS (Søn og Efterfølger lob
nebrive, bor fun liben (Sanbfpnligbeb. ^øvrigt ere be Efterretninger, fom funne ubbra#
geS af albre ®frifter og 23revjtaber om $reberif ben SlnbenS Spgning, altfor ubetpbelige,
til at man beraf fan banne fig nogen tpbelig $ore(Hlling om fammeS Ubfeenbe og Omfang.
sUian veeb iffun, at bet begpnbte 2(rbeibe fortfatteé bele kongens Dvegjering igjennem, og at
man betjente fig af QJiaterialerne af bet nebbrubte ©ronntngbolm — et libet Slot veb
2(rreføen, b»illet QSalbemar II ffal have bpgget og ffjanfet til fin ©ronning ©agntar —
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farnt af Ebelbolt#^lo(ter i Sjærebpe Sogn, font efter fXeformationenS Snbførelfe ftob ube#
nettet. Enbvibere fortælles, at ^ong Jreberit ben II felv jevnligen opbolbt Hg poa Slottet
nteb fit $of; ^er ftal ogfaa bonS crlbfte Sen Ebriftion være føb, b. 12te 2(pril 1577.
©et var maaftee bet Epempel, Herluf Stolle bovbe givet veb at beftennne fin ®aarb
Sfovflofter til en lærb Stole, font lebebe £ong $reberif til at befale, at en faafalbet Srivial#
ffole for 30 ynglinge, fom vare beftemte til en b^iere vibenftabelig ©annelfe, ffulbe oprettet
veb JreberifSborg. gormobentligen'bor SfolenS Spgning ligget tffe langt fra Slottet; Øver#
opfpnet nteb Særerne og Syrlingerne var betroet Slotsherren, ^miblertib fit benne ^nbretning
bverfen ben SSarigbeb eller ben grunbebe SQavnfunbigbeb, font Herluf SrolIeS Stiftelfe. C^fter
Heppe 15 2lar neblagbeS Stolen, benS øgninger folgteS, og ben vibenflabelige Stiftelfe, font
fort berpaa aabnebeS i Sorø, traabte iftebet. $ Junbatfen for ben fibfte navnes ©ifcipleneS
ibelige Ømgang nteb Stoffets Jolf font en ipovebgrunb tfl ben liben SQptte, font ben
freberttsborgfle Stole bovbe fliftet.
$vab Jreberit ben 2lnben bovbe begpnbt, fulbførte bonS fongelige Søn og Efterfølger
i Stegjeringen — men efter en langt ftørre og mere ubvibet ^lan, enb Råberen fpneS at
have lagt. Ebrifttan ben $jerbe bovbe en befpnberltg gortjarKgbeb for bet Steb, hvor bon
førfte @ang bovbe feet Spfet; meget jevnligen opbolbt bon fig her unber fin bolvfjerbjjnbS#
tpveaarige Siegjering, og inbenfor Slottets sæ?ure lagbe bon ben førfte «plan til mange af
be benfigtSmafige og velgjørenbe ^nbretninger, ber for Samtib og Eftertib bove baaret rige
frugter. Slllerebe tibligen begpnbte Ebriftian at arbeibe paa at forfljønne bette bom faa
tjære Steb. Omtrent 1603 lagbe man Jpaanb paa at nebrive abfliUige af be gamle 93pg#
ninger, formobentligen ^pillerøbSbolmS ^ovebbpgning, fom efter ben ovenfor anførte iffe al#
beleS ufanbfpnltge ©iSning ubentvivl var levnøt; iffebetfor benne reifte fig be npe og pragt#
fulbe $løte, fom ubgjøre ben vafentlige ©eel af Slottet, ^vem flanen for benne 53pg#
nmg egentligen flplbeS, laber fig tffe afgjøre nteb fulbfbmmcn Sitferbeb; mueligt er bet,
at ben famme ^anS Steenvinfel, b^em vi paa et anbet Steb bove nævnet fom SBørfenS 23pg#
mefter, ogfaa bor bovt en ^povebanbeel i at (ægge flanen for Slottets Øpførelfe; ben £ig#
beb, fom man let bliver vacr imellem JreberifSborg og be anbre 23pgninger, fom Steenvinfel
foreftob, feber til benne ^orntobning. 1621 fpneS Slottets 23pgning at være fulbenbt.
^reberifSborg Slot er opført paa tre fmaa Øer, fom ere forbunbne meb bwanbre veb
SBroer. ©en pbre $orgaarb, fom venber nærmefl imob ^pillerøb, er efter biin 5ibS SØlaabe

befæftet; ©ocunienter fm 2larene 1628 og 1629 lare oé enbog, at man bengang — unber
krigen meb Reiferen, ba ben frygtelige SBallenffein truebe meb at ville gjefte be banfle
Oer — tænfte paa at ubvibe gæftningSvarferne. Sgjennem bet faafalbte ^orttaarn eller
Jangetaarn føreS man bernæft inb i ben inbre $orgaarb, i 6»i^ fDlibte et Sprtngvanb fEal
bave været anbragt i ælbre Siber. 21 f be tvenbe Sibefløie, fom omgive ©aarben, var ben
bøire forbum Sæbe for be fongelige kollegier, naar Siegenten felv opbolbt fig paa Slottet,
og falbeS berfor enbnu unbertiben kancelliet, ©en venftre beboebeS beelé af Slotsherren,
beelS af anbre bøie (JmbebSmænb. $iin Jløi, hvor, fiben ben ftore ^ovebforanbring, fom foregif
meb Slottet i Ubriflian ben Sjettes Jib, bet fongelige Æjøffen ftnbeé, er veb et bængenbe
©allerie, fom gaaer over SlotSgraven, forbunben meb ben inberfte Slotébygning.
ßigeoverfor bet ovennævnte «porttaarn er ^nbfjørfelen 61 Slottets jpovebbygning over en
23ro, ber ligefom Slottets øvrige 23roer forbum var til at hibfe iveiret. 2lf QæfarS og
2llepanberS SSillebftøtter, fom, efter ben ælbfte (i 21. 1646) over JreberifSborg forfattebe
Söeffrivelfe, fanbteS paa föroenS Siæfværf, feeS nuomflunber intet Spor, ©erimob er ben
65 2llen lange, omtrent 10 2l(en &øie 33aluftrabe, igjennem hvilfen SSeien gaaer til ben in*
berfte SlotSgaarb, enbnu rigeligen forfynet meb Sötllebbuggerarbeibe.
©en egentlige Slotsbygning beftaaer af tre $løte meb fe; Jaarne og ligefaamange
©rapper; ben niibterffe $(øi, Slottets ^ovebbpgning, bar en Sængbe af 100, en Jpøibe af
50 2l(en; paa ben Sibe, fom venber ub imob ©aarben, fteer Opgangen ab tvenbe Jrapper,
af bvilfe ben ene pleier at benævnes kongens, ben anben ©ronningenS. SSygningenS tvenbe
neberfte Stofværf bebæffeS af et foroven luffet ©allerie, fom tjener til at forbinbe be tvenbe
mobfatte Opgange, ©en b^ire Sibefløi, ber bar famme .^otbe, fom ben mibterfte $løi, men
iffun en Sængbe af 85 2l(en, var oprinbeligen beftemt til 23olig for Qlniftian IV 23ørn og
falbeS maaflee af ben ©runb enbnu unbertiben ’PrinbfeSfefløien. 3 <5ibefløien til SSenftre,
ber bm: famme £ængbe og ©ybbe fom bim? « Siibberfalen i ben øvre, ^irfen i ben nebre
©eel. $efe ben inbre SlotSgaarb er omgiven af Søen, ber paa be tvenbe Siber banner
en fmal ©rav.
^orlabe vi atter ^»ovebgaarben og træbe ub paa ben inbre Jorgaarb, finbe vi paa
benneS veftre $loi tvenbe '"porte, af b»ilf« ben ene, font er narmefl imob 23yen, fører til
be fongelige Stalbe, ben anben til bet faafalbte 2lubientSbuuS og ben bertil børenbe ©aarb;
ben fibftnævnte er veb en af Søen bannet ©rav abjlilt fra ben egentlige Slotsbygnings
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veftre Jføi. gigettbfor ^ubient&bufet er ben faafalbte (Dl øn tbro, fom igjen flaner i Jerbin-belfe meb ßanbeveien, ber ferer til Jrebenéborg.
®fter benne forte SSeflrivelfe over ©lottetö ^bre, bave vi meb faa Orb at omtale betø
$nbre. 531 begynbe meb Wirten fom ben i flere ^enfeenber mærfeligfte ©eel af 33pgningen.
©et er alt ovenfor berørt, at Wirten finbeø i ben venftre ©ibefløi af ^ovebbpgningen, tøvoraf
ben optager be tvenbe neberfte ©tofværf; paa be trcnbe ©iber vcnber ben »ib beelø til
©lotøgaarben, beelø til ben af ©øen bannebe @rav, paa ben fjerbe ftøber ben op til SDlel#
lemfløten. ©en bar famme Sængbe (omtrent 80 Silen) og famme 93rebe (omtrent 20 Slien)
fom fXibberfalen i øverfte ©tofværf; benø ^løibe regneø til benimob 17 Slien. 51f Æirfenø
mange ^oftbarbeber og ©eeværbigbeber mærfe vi ifær <pr«btfefto(en, fom er opført af ^ben#
bolt og ©ølv, probet meb ©øiler i fem forbpbebe 9lifcber, meb (SvangeliftemeØ ©tlleber,
enbeel ^ngleboveber og meget £øvv«rf, Sllt af maøftvt ©ølv, — filteret meb ben foft#
bare Slltertavle, ber er bannet i Jorm af et ©fab, bvis inbvenbige ©eel fremftiller for#
ffjeUige ©tpffer af ben fettige ^iftorie i opbøiet Slrbeibe, enbelig Orgelet ovenover filteret,
befjenbt for betø ffjønne og rene Joner. Omfring bel« Wirten gaaer et ©allerie, fom er
probet meb forffjellige Malerier af ben bibelffe jpiftorie, tilbeelø alle af ælbre dalere.
$er ftnbeé ogfaa be enbnu levenbe ^lepbant# og ©anebrogø#9iibbereø ©fjolbe. (Jfrerbaanben
fom biøfe bortbøe, b®ngeø ©fjolbene i Siofen.
Sigeover Sllteret, unber Orgelet, er ben fongelige ©toel, et fmagfulbt ®emaf, Oviö Soft
er probet meb C^Oriftian IV ©reierarbeibe, og paa b»i^ 53ægge ber finbeø en fjelben ©am#
ling af SJlalerier af ben bibelfle ^iftorie, efter ©agnet ubførte af ben i bet feptenbe Siar#
bunbrebe berømte boUanbfle -Bialer Slbrian van SRieulanbt. Cffter ©ouverainiteten ere alle
banfte konger — Sbwflwn VII ene unbtagen — falvebe i benne Æirfe, nemlig Qtniftian V
b. 1* Suni 1671; Jreberif IV b. 15»« Slprtl 1700; Gbriftmn VI b. 6f« ^uni 1731;
Jreberif V b. 4»« ©eptember 1747; Jreberif VI b. 31te
1815. ©et bør bemærfeS,
at benne Æirfe, ber ubentvivl oprinbeligen bar været befiemt for ©lotémenigbeben ene, fiben
Slaret 1630 tillige er blcven benyttet af $i(lerøbé ^nbvaanere.
SBlanbt be øvrige ©ele af ©lottet bemarfe vi ifar 9libberfalen, fom bar Æirfené fulbe Sangbe
og 93rebe, men fun en ^>øibe af omtrent 10 Slien, bwö fernemfte SDfærfværbigbeber beftaae i
bet pragtfulbe forgylbte Soft meb en noeften mageløé fXigbom af Söillebbuggerarbeibe —
bvorpaa, efter en gammel beretning, fpv og tyve QJleftere b<ive arbeitet i fyv Siar — enbvtberc
i ben ®iængbe 5)ialerier, fom prybe 53<eggene, enbeligen i bet ftjønne tavlebe ®ulv. (fnbeel
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^oftbarheber, fem i albre Siber fanbteé i benne Sal, ftulle, efter ben alminbelige f ortalling,
være borttagne af be Svenfte unber krigen i 21. 1658—59.
©en faafalbte (Sonfci(#Sal over (Biøntporten ubnmfer fig veb en Samling af SKalerier,
ifær enbeel «portraiter af be olbenborgffe konger inbtil Crøriftian V, unber l)vi (fen ^onge
benne Sal fpnes at være bragt i benS nuværenbe form. SærbeleS mærfværbig — mere
fra ^unftenS, enb fra ^piftorienS Sibe — er ben betpbelige Samling af «portraiter af be#
romte SDlanb unber be forøjellige olbenborgffe konger, fom man for enbeel 2(ar fiben bar
begjjnbt at orbne i nogle ©emaffer i Slottet» overfte (Stage, og fom aarligen forøges.
æi fortabe hermeb freberifSborg # Slot. Ubførligen at omtale be enfelte (Bærelfer,
biSfeS ^oftbarheber og be hifarifte (Dlinber, fom fnptte fig til bem, vilbe føre oé for
langt bort fra bet foreftrevne (S?aal. (Bi forubfætte beSuben, at fleerøeben af vore
Sæfere bar taget Slottet og betS Seeværbigheber i Øiefpn. 2lf (BpgningenS ^bre give be
meb biéfe (Biabe følgenbe kobbere en tro 2(fbilbning.
Sat ubenfor ben faafalbte Oiontport, 9lorb for felve Slottet, ligger Slotshaven, hvis
førfte 2lnlarg ubentvivl frølbeS (Jhriftian ben fjerbeS SibSalber. ^avené nuværenbe form
er fra freberif ben fjerbeS Sib. ©e lange af (Bupbomhæffer omgivne ©ange, be ftive
2lHeer, be mange SerraSfer fom pbe en berlig Ubfigt over Søen, Slottet og (Bpen, bare
'Prag af ben enbnu i forrige 2(arhunbrebe fjerflenbe franfle Smag, æieb Unbtagelfe af
benne nu foralbebe, men paa bette Steb vel vebligeholbte Stiil i 2ln(agget, b^orpaa man
nuomftunber h»S oé fun bar faa templer at fremvife, famt af be ovenfor omtalte herlige
Ubfigter, bar Slotshaven intet (Jienbommeligt af fønberlig (Kiarfvarbigbeb, fintet fom i no#
gen ©rab fpneS at tiltraffe fig ben fremmebeS Øpmarffombeb. Svenbe (Bagninger af et
iffe ubetpbeligt Omfang, fom fanbteS her i albre Siber, ete begge forfvunbne. ©en ene af
bisfe bet faafalbte Sparepenge, var — efter et alminbeligen befjenbt Sagn — opført
af <£f)riftian IV for $vab b°n havbe fparet af ben til Slottets Opførelfe beftemte Sum.
2(f forftjellige forfattere beflriveé benne ibpgning fom meget ftor og pragtfulb; men forlangft
er ethvert Spor af ben forfvunbet. ©en nebbrøbeS, faavibt vibes, i (Begpnbelfen af bet
attenbe 2lar&unbrebe, og (Ølaterialierne anvenbteS rimeligviiS til JrebenSborg#Slot, fom
bengang ftob unber 2lrbeibe, ibetminbfte veeb man, at bet foftbare (Bohave efter fongelig (Be#
faling bragteS berøm. <Sn anben enbnu ftørre øgning var bet i (Sbriftian VI (XegjeringStib
opførte røinefiffe SpfthuuS. ©et h«
famme Sfjebne, fom be flefte af benne
konges (Bagninger: bet nebbrøbeS efter iffe mange 2larS forløb, og ’piabfen, paa hpilfw

28
t>et ftob, vifeS neppe mere. ©n ?lfbi(bning er at fee i SburaS befjenbte SSarf „ten banffe
93itruviuS."
SRoget tangere imob SSejlen tigger en liben, nanneft til ©patferegang inbrettet Stor,
alminbeligen falbet ^nbeluffet; veb benneS pberfle ^nbe ftaaer en gammel 93 øgning, ben
faafalbte 93 ab ftue, opført i $reberif II £ib til ben 93eflemmelfe fom JRavnet antpber. f
93abeanftalterne, Ijvoraf ber enbnu for omtrent 40 2lar fiben vare betpbelige levninger, er
intet Opor mere tilbage, ©e gamle Malerier, fom omtales i albre 93eflrivelfer, ere rime#
fiøviiS enten bortfolgte, eder bragte anbetftebS ben. Over ^nbgangen er ben fongelige 23øg#
berreS SSalgfprog anbragt.
$ffe langt fra ^pillerøbSbolm laa i bet fejrtenbe 2larbunbrebe ^erregaarbvn Ja ur bol ni,
fom af (Sbt’^un III tilffjøbebeS SantSleren 2lnberS 93arbp, ber nogle 5lar fenere folgte
ben til ben navnfunbige ^eber 0;e, fom atter, fort $tb førenb øan forlob ©anmarf, vcb
et SOiageflifte overtob benne ©aarb til dronen. ^ffe lange efter bette SibSpunft gif ^oveb«
gaarben albeteé tilgrunbe: allerebe 1560 befalebe Jreberif II, at alle ^Søgningerne, £abe*
gaarben ene unbtagen, ffulbe nebbrøbeS, og ba gongen netop i famme $lar var fommen i
93efibbelfe af fillerøbSbolm og buvbe begønbt at opføre JreberifSborg, feile vi neppe meget
veb at antage, at SDiaterialierne af Jaurbolm ogfaa anvenbteS til Slottets 9Søgning. Sabe*
gaarben blev ftaaenbe og omtales oftere i ©ocumenter fra <5^riftian IV Sib unber Stavnet
ben ftore Sabegaarb. ©og føneS ogfaa benne i ben følgenbe $ib at vare neblagt, og
93øgningen at vare nebbrubt; i klaret 1805 opførtes ben atter, og falbeS nuomftunber ben
nøe Sabegaarb. Samme 2lar grunblagbeS ber ben enbnu beftaaenbe ^nbretning til Ovag«
og 5aare;WenS Jremme. Dlorbveft for Slottet ligger ben faafalbte gamle Sabegaarb,
ber alt navnes i Sbriftian IV Sib unber favnet ben lille Sabegaarb; ber var Slottets
^oHanberi og be til betS Slvling nøbvenbige Sober og anbre SSøgninger. Sormobentligen
var ogfaa ber bet allerebe i Jrebertf II Sib omtalte freberifsborgffe Stutteri. SabegaarbenS
nuvarenbe 93øgninger, ifar Stalbene, ere alle fra @bttfH<m VI 9iegjeringStib; bet nøe Oiibe#
buuS er opført i X 1817.
5 SRarbeben af 3r«berifS(>org#Slot laa for b«t»trebie Slarbunbrebe fiben SanbSbpen
^pillerøbSbø, fom beftob af 6 ®aarbe og nogle $ufe; ben bøtte unber ^illerøbSbolmS
®obS; iffe langt berfra laa en anben ligefaa ubetpbelig SanbSbø, £)lSf jøbing. 23cgge
forfvanbt, ba Sreberif II 1569 lagbe ©runben til'^jøbftaben Jpillerøb, b»«^ førftt
vaanere foruben be fabvanlige ^jøbftebrettigbeber erljolbt ^ribeb for alle Sfatter og al
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borgerlig Spnge i et SibSrum nf 10 2lar. ©et fpneé enbog at ba»e »æret kongens $en#
figt, at Slangerup flulbe luxfte betS ^jøbftebrettigbeber, og at 3nb»aanerne flulbe flytte til
ben npe »eb Slottet anlagte ©p.
^iderøb »ar imiblertib iffe i nogen fpnberlig Øpfomft unber benne £onge; men ba Qbrtfhan
ben IV bavbe fulbenbt Slottets ©pgning, og ban ofte meb fin ^offtat opbolbt fig ber, ble»
©penS Silflanb efterbaanben bebre; enbeel npe $ufe opførtes til ©rug forJpoffetS ©etjente.
2l(Ierebe unber Jreberif Il'Siegjering »ar, fom »i ovenfor bave bemærfet, en faafalbet Srimal*
Stole for 30 ungeSØlennefler fliftet »eb JreberifSborg, ubent»i»l i Slærbeben af Slottet; men benne
^nbretning ftob tun faare fort Sib »eb ®lagt. $offetS og Slottets Slærbeb variffe gavnlig for ©i#
fciplerneS Sæbeligbeb: be forførteS af ^offetS ©etjente til Sebiggang, ©ruffenflab og anbre Uor*
bener, faa at kongen for at raabe ©ob paa betteØnbe efter 15 2larS$or(øb opbævebe Stolen.
Sflebetfor benne ftiftebeS fort berpaa Sorø#Sfole. ^brifHan IV, ber felv pnbebe ©iben#
ftaberne og paa mange SØiaaber virfebe til bereS ^remtarv, ubførte meb ftørre jpelb banS
fongelige §ormanbS ’plan. ©eb gunbatS af 29be ØRartS 1630 ftiftebe ban en lærb Stole
t Jpiflerøb og fljenfebe benne en ®aarb t ©pen famt en Sum 'Penge, b»ilfm fibffe enb
mere forøgebeS veb @a»er, tilbeelS af private 'Perfoner. ©en fongelige $ofpræft og SebnS#
manben paa Slottet erbolbt £»eropfpnet over 2llt, jp»ab ber vebfom Stolen og UnberviiSningen.
©et følgenbe 2lar 1631 var man ganfte farbig meb be Joranbringer, fam SfolebpgningenS
©eflemmelfe ubfrævebe, og 1633 tog UnberviiSntngen fin ©egpnbelfe. So 2larbunbreber
flob (Sbtiflian IV ©pgning uforanbret; nu ere be tomme ØJlure ene tilbage, bet øvrige er
blevet et Offer for SuerneS £D?agt.
©i bave ovenfor omtalt, at $illerøbS ©orgere og anbre ©eboere føge Slottets £irfe.
©og bar ©pen i ælbre Siber bavt en egen £irfe af ©inbingSvarrf, fom blæfle om i en
floerf Storm 1627; bet gamle brøflfælbige Kioffetaarn, fom inbtil for faa 2lar ftben ftob
paa ©penS forrige £irfegaarb — ber, bwr nu bet npe SlaabbuuS er opført — flat bave
været en Sevning af benne ^irfe.
JpitterøbS anbre offentlige ©pgninger, Sllmueflolen, $ofpitalet o. f. v., egne ftg iffe til
at omtales i benne forte Øverfigt. ©i bemærfe itfun ber, at ©pen t be fenefle ?lar bavbc
mobtaget iffe faa Jorfljønnelfer veb Øpførelfen af enbeel npe og fmagfulbe ©pgninger; men
et meget føleligt Sab bar ben libt i be fibfle ©age: en ulpffelig $lbebranb, ber var op*
fommen »eb en mageløs Uforfigtigbeb, og fom meb en utrolig Jpurtigbeb ubbrebte fig, øbc*
(agbe Slatten imellem ben 10** og llte ØJiai 1834 omtrent 70 Jpufe.
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$illerøbé ftjonne Omegn et iffe blottet for mærfelige ®inber fra Ølbtiben. Omtrent
£ Sltil fra 93pen i $jærebp*Sogn ftob i SDiibbelalbcren bet berømte (Ebbelbolt^lofter, fom
var flyttet berben fra ilvo i 9ioeéfi(be*$jorben, bvor. 9)funfene$ iBolig bwig?n var ubfat
for ©verfvømmelfer, og b»or bet beéuben falbt bem vanfteligt at forfine fig meb be nøbvav
bige Sevnetémibler for (Sinteren.
^(oftreté Jlptning (tete efter (Erfebiffop 5(bfaloné Sillabelfe; ben baværenbe Slbbeb var
ben baabe i Statens og ^irfené ^piftorie berømte (Bilbelm, fom paa 2(bfaloné Joranftalt?
nmg var inbfalbt til ©anmarf fra St. ©enovevæ ^lofter i ^ariv for at raabé (Bob paa be
Uorbener, ber bave inbfneget fig paa Sffiléø. 3 en lang 9uvffe af 2lar foreftob (Bilbelni
^loftret; bet ^>ab, ønn i fine tibligfte (Embebéaar paabrog fig veb fin ftrenge 3Dfr for Sa#
beligbebené fremme, forvanblebeé efterbaafiben til 2lgtel|e og (KErbøbigbeb; efter fin ©øb
bprfebeé ban fom en helgen, og Overtroen omtalte mange ^ertegn veb b«n5 @rav. 3
9ieformation^5iben beelte (Ebbelbolt be øvrige ^loftreS Sfjebne: bet inbbrogeé unber dronen,
og (Bygningerne nebbrøbeé; (Biaterialicrne brugtes for enbeel til Opførelfen af greberiféborgs
Slot. 3ffun jvlofterfirfen blev en Siblang ftaaenbe og beftemtes til Sognefirfe for ?Hfpnberup og Sjæreby SDienigbeber; men nebbrøbeé 1561, ba ben befanbteé altfor ftor og for
foftbar at vebligebolbe. 2lf Ålofteret ere nuomftunber iffun
ubetybelige 9iuiner tilbage,
beté 91avn bevares imiblertib enbnu, beelé i een Stutteriet tilbørenbe bang (ben faafalbte
(EbberboltSvang) beelé i tvenbe ^ufe, ®bbenbo(té#^ufene.
3 ben faafalbte lille ©yrebave veb Jreberiféborg laa forbum et libet Slot, grybené#
borg, om bvié Jpiftorie vi neppe vibe 2lnbet, enb at bet ©belagbcé af be Svenffe unber
krigen 1658—59. (Efter et Sagn, fom ^ontoppiban fortæller, flal Slotéfogeben bave
lagt flaner mob ben fvenfle ^ongeé Siv; bané Ulnflag røbebeé, men bet lyffebeé b«>n «t
unbflippe formebelft Slottets vilbfomme og ^ienberne ubefjenbte 3n$retn,n9* 9^gle Sev*
ninger af Slottet bleve tilbage efter ^belatggeffen, øvtlfe enbeel 2lar fenere (1667) beftemteé
til 91ebbrpbelfe. Saavibt vibeé, giveé bor neppe Spor af Slottet; bog falbeé yiabfen paa
bvilfen bet b^r ftaaet, enbnu $rpbenéborg*S(ette. (Enbnu færre-(Efterretninger b^e vi om
bet gamle 33orre*Slot, b»oraf nogle Sevninger (tulle ftnbeé i Uggeløfe*Sogn.
©jennem ben faafalbte ®np#Sfov — ben ftørfte Sfovftra’fning i be banfte Stater —
fom tager fin 33egpnbelfe iffe langt fra $reberiféborg og ubbreber fig over en ftor ©eel
af bet norblige Sjellanb, gaaer QJeicn til bet i bele COlibbelalberen — lige fra SOiibten
af bet tolvte Slarbunbrebe — faa navnfunbige <Eé rom s ^lofter, ©en i Statens og
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.^irfené $iftorie lige berømte Srfebiftop S ff il lagte ten førfte ®runb til ^(ofteret, itet
ban ftjenfebe noget ®obS, ban bavte erhvervet vet et £O?agcffifte meb ^ong Srif Sam, til
gubeligt 93rug. æeb Saver af kongerne og af rige 'privatmanb vo;ete ^(offretS ^ien*
tomme og berboS ogfaa betS ftnfeelfe 2(ar for 2(ar, og ^irfenS Jorcfatte værnebe veb 33e«
ffyttelfeSbreve om betS $ceber. (Jftil l^ntebe felv paa en SXeife til Jranfrige ©iunfe af
ben paa biin Sib faa berømte Siftercienfer^Drben. 3™ Q^rom ubgif kolonier til flere af be
berømteffe ^loftre, iffe alene i ©anmarf (f. Sx- Sorø), men enbog t Pommern og paa
$en EKpgen. SSromS Wlunfe fpneS ogfaa paa en b®^«lig s3)iaabe at b«»e ubmærfet fig veb
vibenffabelige SpSler; ibetminbfte Oave vi bem at taffe for flere iffe ubetpbelige SSibrag til
©attmarfS ælbre Jpiftorie. Sangere, enb be flefte anbre af SanbetS ^loftre, boltt (JrSrom
fig i 9ieformationS#$iben; enbnu en tiblang efter ben proteffantifte JXeligionS fulbfomne $nb*
førelfe i be tanffe (Stater ftob bet veb æiagt og beftprebeS fom forben af betS egne 2(bbeber,
bvorvel biSfeS £Dipnbigbeb unber ben npe tingenes Orben var bleven meget inbffrccnfet.
$ørft i Jreberif II tib fpneS ^lofteret at vare opbavet. ©en gamle grunbmurebe æpgning,
fom nu brugeé til 2lmtftue for ^ronborgi©iftrict, fpneS at vare en Sevning af ^(oftret.
^n 2(fbilbning af henne lebfager bisfe 23labe. SRavnene paa forfljellige Støber, $ufe og
^Bange bevare ligelebeS SDiinbet om ^loftret. Sn i lanboeconomiff ^penfeente vigtig ^nbret?
ning er bet fongelige Sfaferi veb Cs»rom, fom ftaaer i Jorbinbelfe meb be freberiféborgfte
(Stutterier. (Jt anbet iffe minbre marfeligt vintag er SSroms^anal til ®rug for SBranbe#
transporten fra be SSrom#Sø omgivenbe (Sfove. kanalen, font anlagbeS i farene 1804—1805
af ben nu afbøbe Oberfle IXerfe, begpnber fit Søb imellem ben gamle ^lofterbpgning ogSfæfer*
gaarben og fortfætteS berpaa i en Sangbe af mellem 13 og 14000 2llen inbtil benS Ubløb veb
©ronningemøllen. 3 50litten er kanalen afbrubt veb en SSaffe, fom iffe lob fig gjennemfljare
uben alt for betpbelige SSefoftninger; 23ranbet maa b^r afloéfeS og fafteS neb ab en (Sfraaplan til
ben nebenfor liggenbe lavere ©cel, bvor bet atter optages • af gramme, ^aa ben øvre ©eel af
kanalen fleer transporten overalt veb ^peflefraft; paa ben lavere ©eel berimob, hvor $orb*
bunben iffe paa alle (Steber fan taale ^pefte, ere grammene minbre og træffes af SOlcnneffer.
3 en SDiiilS 2lfftanb fra SSrom ligger JrebenSborg^Slot. ^per fanbteS forbum en
fongelig ®aarb, ftrup, fom Jreberif IV oftere beføgte fra JrebcrifSborg;
ffal b<tn ogfaa
bave unberflrevet ben meb be (Svenfle 1720 affluttebe Jreb. ©a (StebctS herlige 93elig*
gcnbeb i ben pnbige (Sfovegn og i æarbeben af (SjellanbS ftjønnefte Sø bcb«gebe kongen,
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(ob ban
fugning ubvibe og gav Stebet ti( Ölinbe om ben lyffelige greb favnet
SrebenSborg. <paa famme Sin fyneS en anben fongeiig @aar?z (Jbbefjøb, bvor Jrebcrif III
©ronning Sophia 2(malin ftunboni opbolbt fig om Sommeren, og bviS SDiinbe enbnu bevares
i favnet paa een af be (Stutteriet tilbørenbe SBange, at være nebbrubt.
JrebenSborg*S(ot, fom oprinbeligen tun var beflemt til 93rug for be fongelige 'Perfoner
og bereS $offolf, var, efter ælbre beretninger, i begpnbelfen iffun en Siirfant af omtrent
40 2llenS Jacobe; fenere tilbyggebeS tvenbe Sibefløie, og ba Reffet i Søtibten og mob
(Slutningen af forrige Slarlmnbrebe oftere op^olbt ftg paa JrebenSborg — faalebeS en Siblang
unber Jreberif V og fenere unber <5t>riftian VII Oiegjering — ubvibebeS betS Omfang veb
abflillige tilbygninger. $ Slottets $nbre mærfe vi ifær ben ftore (Sal i ^ovebbygningen,
fom gaaer igjennem alle Stofværf, og fom foroven enber fig i en kuppel. ©en er paa alle
(Siber omgiven af et ©allerie; man vil enbnu vife ben (Steen, paa bvilfen $reberifIV ftob,
ba t>an unbertegnebe Jreben meb Sverrige. ®n Slfbilbning af (Slottet lebfager bisfe 23labe.
©e enfelte ©emaffer i (Slottet ere rigeltgen prybebe meb Malerier; men flere af be vigtigfte
Styffer ere i ben fenere tib borttagne og inblemmebe i ben fongelige Maleri* Samling paa
Qbriftianéborg* (Slot; bog ftnbeS enbnu enfelte, fom for ^unftfjenbere have æærb; blanbt
bisfe mærfe vi ifær et 'Portrait af ben fvenfle £ong ^arl XII. 3 fcn
omtalte til*
bygninger paa (Slottets norbre (Sibe er SlotSfirfen, et ret fmagfulbt Gapel, oprinbeligen
iffun beftemt til $offetS 93rug; bet afbenyttes nuomftunber af ^nbvaanerne i ben veb
(Slottet liggenbe $(effe, fom bærer (Slottets SRavn.
©en til (Slottet bsrenbe ^pave er en Sfov af et meget betybeligt Omfang,
yberfte
©eel grænbfer til ben ffjønne (jSronvSø. ®nbnu ftnbeS enbeel SSillebftøtter i jpnven; men
mange af bisfe og af benS anbre <prybelfer i tidligere ©age ere beelS forfvunbne, beelS flet
vebligebolbte. (Zt mærfeligt og velbevaret 2lnlæg er ben faafalbte SRormanbSbal i ^äugens
£O?ibte, faalebeS falbet, forbi ben paa alle (Siber er omgiven af Söillebftotter, foreftillenbe
Sbønber og Jiftere fra SlorgeS forftjellige Sgne i bereS fæbvanlige ©ragter. ^øvrigt b«vc
bisfe (Støtter ftørre fBærb i bifariff, enb i funftnerifl ^enfeenbe. æeb Snben af ben fan*
falbte (Sfipper*?lllee, fom begynber i Slærbeben af Slottet og fortfætteS lige til Søen, er
et fongeligt 93aabebyggeri, boor ber forfærbigeS iffe blot be ‘pramme, fom fore SJrænbet
benab (JSronuSø til ben nylig omtalte ^anal, men ogfaa alle Söanbe til ^(aobené og
jpolmenS fBrug.
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Omtrent en SDlitl fra 3reberiféborg mob ©pbveff tigger ©langerup, forbum — inb«
til bctte 2larbunbrebeé SBegpnbelfe — en ^jøbfteb, nuompunber tffim en ubetybelig flette,
©langerup forefommer aUerebe b$it oppe i Skiben unber Siavnet ©langetborp; ber fPbteé
.^ong ©if ©egob, og af Ijam ffal SBpené ^irfe være anlagt, netop paa bet ©teb, bvor
ban fom til SSerben. Unber fit Opbolb i bet fjerne Often, paa Sieifen til bet tteUfge Sanb,
glemte £ong (Jrtf iffe fin Jøbebp; til benneé ^irfe beftemteé enbeel Sieliqvicr af ben bellige
Slicolaué, b»ié Siavn ben fenere fom til at bære, ©langerup l^^e i SJlibbelalberen et
Sloffer, fanbfpnligviié af 93enebictincr*Orbencn; ogfaa bctte ftal ^ong ©if b^e anlagt.
Smob ©kitningen af bet fejtenbe 2larbunbrebe erbolbt ^Borgerne i ©langerup Siegje*
ringené Sillabelfe til at b^e en Soéfeplabé paa Ubefunbbpiæaffe i Slærbeben af 2iéfe#
fjorben. 2lf benne Soéfeplabé opftob i bet fpttcnbe 2larbunbrebe bet nuværenbe $ rcberif 6*
funb, fom rhneligviié unber $rebcrif III Siegjering fif ^jøbftebrettigbeber.
<paa ben anben ©ibe af Sjorben ligger ^ægerépriié#®obé, en $alvø mellem $ol#
befé# og Sioeéfilbe*Jjorben. 3‘ægeréprii6*©lot fnlbteé forbum 21 b ra b am ft ru p, og forefommer
allerebe unber bette Siavn i SBegpnbelfen af bet fjortenbe 2(arbunbrebe i £ong Srif Sølen*
vebé ^piftorie; bet var, efter ^vitfelbté fortælling, paa en Sveife fra 2lbrabamftrup, at bnné
©ronning Ingeborg tabte fit 16 Ugeré gamle SBarn af SSognen. 5mob ©kitningen af
bet følgenbe 2larbunbrebe nævne» bet fom ©ronning ©orotbeaé Sivgebing, fenere omtaleé bet
oftere fom en fongelig forlcning. ^ong Gbriftian V opbolbt fig ofte paa 2(brabamftrup
for ^agtené ©fplb, og bet var rtmeligvtié bam, fom gav bet Siavnet S«ger$priié. 3 bet
attenbe 2larbunbrebe ftiftebe bet jevnligen ©ere i ben fongelige familie; en Sibtang tilførte
bet 3rcberif IV 93rober <prinbé ^arl, berpaa Qbrifttan VI og fenere $reberif V, ber fom
.^ronprinbé ofte opbolbt fig Ejer om ©ommeren og lob ©lotteé SBpgninger foranbre og ub«
vibe. 1773 fom bet i 2lrveprinbé Jrcberifé <Zie. Sigefom @obfct i bnné Sib mobtog mange
og betpbelige Sorbebringer, faalebcé blev ogfaa felve ©lottet og beté Omegn en ©jenftanb
for bnné Opmærffombeb. ©et var bmn, fom ubfvrte ben fljønne ^bee veb SDlinbeffene i
©lotébaven at bæbre berømte og af S^brenclanbet fortjente 9)jænbé SDlinbe. .fper feeé
SDlinbeémærfer for ubmærfebe ©tatémænb fom 2lbfa(on, ’peber ©vave og Ove 93ilbe, for
nibfjære Siek'gionélærere fom 2ln6gariué, SBugenbagen og .SpanS ®gebe, for Særbe fom £pge
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93rabez 2(rilb Spvitfelb og £ub»ig Jpolberg; for krigere fom Herluf Srotle, ©aniel SCmi^nt
og SRietø 5uuL (Jt fra ©progrté og ^nb&olbeté
lige fortrinligt Q3ærf over be paa
benne SDIaabe bæbrebe Sanbémanbé $ortjenefkr forfattebcé af ^profréfor «peber Jopp RBanbal
og ubgaoeé paa 2lr»eprinbfeng SJefoftning.

Roeøkilbe 04 Mø

gølgenbe kobbere tyøre til SSeffriv elfen over StoeStilbe og betS Smcgn:
Slocéfilbe Somütfe fra ben eplige ©ibe.

©amme fra ben »eftlige ©ibe.

Sebtebrorg.

æiftrup.
£m>enborg.

AJmtrent fire SDiile (sSpbveft for ^jobenbavn ligger Dioeéfilbe veb en Slrm of ^^fefjorben.
Slllcrebe tibligen forefommer Spen t ben bonfte ^iftorie, men noget betpbeligt Jlavn Fjcnjbe
ben iffe, førenb Jparalb Slaatanb, Sonbeté førfte cfjriftne £onge, flpttebe fin Solig fro
bet nærliggenbe ælbgamle £eire til Dioeéfilbe og tillige beftemte bette til (gabet for en Siftop.
Denne ^onge opforte ogfaa ben førfte djriftne ^irte i SKoeéfilbe — maaftee paa ben
famme ’piabé, boor Domfirfen fenere bpggebeé. Unber Jlere af £ong ^paralbé nærmefte
Efterfølgere forøgebeé faavel Sifpeftolené fom ^trfené Slnfeelfe. Da £nub ben (Store
bavbe labet fin Svoger Ulf Sart mprbe veb filteret» Job, fogte ban at ubfone fin
Srøbe veb at ftjenfe kitlen flere betpbelige Eienbomme, og
Softer, Eftritb, forøgebe
benne ©ave meb tvenbe £erreben Unber Svenb Eftritbfené Svegjering fab Englænberen
Silbelm paa Sifpeftolen i Dioeéfilbe; iftebetfor ^ong ^paralbé uanfelige Sræfnfe opførte ban
en Sugning af Steen — ©runbvolben til ben nuværenbe Domfirfe. Unber Silbelmé
Eftermanb, ben lærbe Svenb Dlorbagge, inbvtebeé firben til ben bellige Suciué — en ro?
merfl Siflop, fom i bet 3*' Slarbunbrebe bavbe libt Døben for Ebriftenbommené Sag.
Svenbe Domberrer — faa Ipber bet gamle Sagn — fenbteé til Diom for at bente Die?
liquier af een eller anben ^elgen, til boem ^irfen funbe inbvieé. SDlængben af bellige
levninger, fom forelagbeé be Ubfenbte, var faa ftor, at be bleve raabvilbe om ^pvab be
flulbe vælge; men i en Drøm aabenbarebe ben bellige fiuciué fig for Een af bem, og be?
tegnebe fin ^jerneftal faa nøiagtigen, at ban ftben fnnbt ben uben DJiøie. Enbnu i bet
fe^tenbe $larbunbrebe gjemteé benne Sevning, inbfattet i @ulb, veb bitten.
Sit S^en var bleven kongernes fæbvanlige Diefibenté og Sæbet for en mægtig Sijlop,
bibrog iffe libet til at forøge bené Størrelfe og ^nbvaanerneé Slntal, ffjønbt paa ben anben
Sibe fianbeté flette Jorfatning i ben førfte ^palvbeel af bet 12:e Slarbunbrebe, SenberneS
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Sørøverier og te ulyffelige SBorgerfrige, fom foraarfagebeé veb Jvebragt mellem 'Prinbferne
af Kongebufet, iffe funbe Slnbet enb ubøve en faare ftabelig ^nbflpbelfe paa bené forfatning.
9D?orbct paa Knub Savarb var Signalet til en alminbelig 33orgerfrig over bet l;elc
banfte Stige. folfet, ifær be Svingere, ^vié Kjatrligbeb ben bræbte hertug Oavbe vunbet,
reifte fig overalt mob Kong SRielé og bané troløfe Søn SRagnuS; KmibS 93rober ftilkbe
fig i Spibfen for be SiRiéfornøiebe; men bet fortrøb fnart ben ælbre Probér ^paralb Kefia,
at ben yngre, ^rif £mun, ^avbe anmaéfet fig S&ronen: E»an tog atter ben affatte KongeS
'parti, beleirebe Stoeéfilbe fra bet til forfvar mob æenberne opførte fafte Slot $aralbé*
borg, inbtog Staben og betegnebe fin Seier meb be ftræffeligfte ©rufombeber. ^miblertib
var SDiagnué falben i Sfaanc, Kong SlielS var bleven et Offer for be fleévigfte SBorgereS
f orbittrelfe, og Srif, fom altfaa fra benne Sibe var i fiffer 23cfibbelfe af Sviget, overfalbt
bet følgenbe 2lar fin 33rober $aralb paa benneé ©obé ^ellinge t Syllanb og bræbte barn
tidigemeb 10 af banS Sønner.
Unber biéfe og be nærmeft paafølgenbe 93orgerfrige, fom b^imob trebive 2lar fortærebe
fXigcté Kræfter, fortfatte ©anmarfé gamle f ienber, QSenberne, uopbørligen bereé øbelæggenbe
$nbfalb. SRere enb nogen anben Stab leb SvoeSfilbe veb bereS Sørøvertog. Svegjeringen
var for fraftløé, benS Opmarffombeb var benvenbt paa for mange anbre ©jenftanbe, til at
ben meb tilbørlig $ver funbe mobfætte fig be fremmebc fribyttere. ©er bannebe fig berfor
en forening af 23yenS 93orgere, fom falbte fig be „roeéfilbfte Svibbere" (milites Roeschildenses); bw'S ^iemeb var at b°lbe bevcebnebe fartøier mob be frygtelige fienber. Seb
ftabets 2lnfører var en vis 2Betbemann; beté Sove ere leiligbebévité optegnebe af ^iftorieffri*
verne; Ijvilfen ^nbftybelfe bet iøvrigt bar l;avt, om beté 25irffomf>eb bar b^t SSarigbeb,
eller iffe, er oé ganffe ubefjenbt.
©a SSalbemar I b<i»be overvunbet Svenb @ratbe (1157), inbtraf lyffeligere Siber for
Staten. Ogfaa ben Stab, bvté Sfjebne vi bør ffilbre, følte SSirfningerne af biin frebené
og Svoligbebenfi 2lanb. SSalbemaré 33en og Siaabgiver 2(bfalon blev 1159 SJiftop i Slocé»
filbe, og 33ifpefto(ené 2(nfeelfe og benS Siigbomme forøgcbeé betybeligen i bané ©mbebétib.
©et var b^m, fom lyffeligen tilenbebragte be langvarige Krige meb be røverfle QSenber, ber
inbtog og bæn^be ^ovebfæbet for bere$ ©ubétjenefle, Slrcona paa SCygen, og lagbe $en
unber bet rocéfilbffe Stift; bet var b«nb fom lagbe Kjøbenhavns Slot og betS Omegn
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unber ben roeSf ilbffe 33tffop; bet var ocjfaa bam, font veb anfelige ®aver førgebe for ©onu
firfené æebligebolbelfe og te veb ben boenbe ©omberrerS Unberbolbning.
2(bfoloné Sftermænb paa SXoeSfilbe 23ifpefto( lignede Oam 21de ibetminbfte i Omforg
for nt vebligebolbe og forøge bet bem betroebe Stifts Diigbomme og ®(anbS. ©ereS Jpi#
fforie borer iffe hjemme pna betteSteb; vi bemærfe iffun, at be i 93eg$nbdfen af bet 16**
2larbunbrebe befabbe 32 ®obfer i Sjedanb og paa SDiøen, blanbt bisfe flere Slotte, faa*
fom ©ragSbolm, Søborg, SBiftrup, ^jortbolm og SRebbe; beSuben flere ^ienbomme i fpen
og ®revffabet Strpn tidigemeb DvalSwig paa Stpgen.
fXeformationenS $nbførelfe gjorte en vcrfentlig foranbring t SBifpeftolenS forfatning,
©e lutberfte 23iffopper bleve iffe, ^vab be fatbolfle bavbe været; berimob lob .Song (Jbru
ftian III, ubentvivl ifær efter SutberS Oiaab, ©omberrerne og ^anniferne vebblive; men
bereS forrige ^ntflpbelfe var for ftebfe tabt, og efterbaanben fom be celbre bortbøbe, befatte»
bereS ^labfer beelé meb verbSlige (EmbebSmænb, beelS meb ©eiftlige og £ærbe, bvié ^aar
paa benne DJlaabe funne forbebreS uben Sab for StatSfaSfen. Strå; efter Umvolbémagtené
3‘nbførelfe fvanbt ogfaa benne ftbfte levning af fortibenS ^erligbeb.
3 SOlibbelalberen var DroeSfilbe een af DvigetS anfeligfte Stæber, og er enb bereS €D?ening
albeleS grunbløS, font give bet gamle DioeSfilbe en Ubftræfning af flere QJlile og anflaae betS
SBeboereS fintal til benimob 100,000: faa er bet bog vift, at 33pcné Omfang og ^nbvaa*
nerneS SDlangbe forbum maa b«»e været langt ftørre, enb i vore ©age. 23(anbt be ®runbe,
fom fremfalbte og beforbrebe Stabens 2(ftagen, fpneS Deformationens 3’nbførelfe og be ber*
veb bevirfebe foranbringer billigen at burbe nævnes paa ben førfte «piabS. æeb Dieforma*
tionen inbflrænfebeS be forben faa mægtige ©ombenerS 2lnfeelfe; fun faa af bem bleve veb
©omfirfen; be flefte falbteS anbetftebS ben t Statens ^Srenbe og fortærebe langt borte
Jjjnbtægterne af bereS rige «præbenber. 23iftoppen over SjellanbS Stift flpttebe fra DiceS*
filbe til ^jøbenbavn. ©e ftore ^(oftre — af brille vi ifxr mærfe Dlonnefloftrene, (Wariæ
eder vor frue, St. Qlara* og St. 2lgneS — gif enten ftrax inb eder opbævebeS efterbaanben,
fom bereS SSebocre bortbøbe. 2lf tretten ^irfer, fom DioeSfilbe bn»be inbtil bet 16te Slarbun*
brebeS 23egpnbelfe, nebbrøbeS nogle alt i DieformationS*Siben, anbre øbelagbeS efterbaanben
i bet 16bt, 17be og 18be 2(arbunbrebe. foruben ©omfirfen ftaaer nuomftunber 55or frue
.Sirfe alene tilbage; men felv benne — forbum Sognefirfe for bet ovenfor vævnte SDiaria*
^lofter — tilhører nu iffe længere 35pen, men er for længe fiben bleven en £anbSb9#^iife.
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©et er ovenfor bcmærfet, at be bonfte konger fra ^aralb 23lootonbS Sib i Sllminbe#
ligbeb boebe i SXoeSfilbe. (Ebriftopber af 23airen flpttebe omfiber (1443, efterat en Slbebronb
i 23unb og @runb barbe øbelogt (Slottet, 9iefibentfen til kjøbenhavns (Slot. 21 f ben
gamle kongeborg i DioeSfilbe er neppe noget ©poer levnet; felv ©tebet, paa bvilfct ben bar
flaaet, fon iffe angives meb fulbfommen 23iSbeb. 2lt ^joffetS 23ortffyttelfe fro 23pen iffe
Oar bavt nogen gavnlig ^nbflpbelfe paa benS oeconomifte Silftonb, behøver vel neppe at
crinbreS.
Sil bisfe Slarfager, fom ene funbe Oave været tilftræffelige til at forarme en 23p, ber
iffe i fit eget ©fjøb bavbe betpbelige 23elftonbSfilber, funne vi enbnu frie abffillige betp#
belige Ulpffer, fom SvoeSfilbe i SiberneS Søb bor været unberfoftet. ©jentogne ©onge
bor ©toben libt meget veb S^bévoobe; 1440 ofbrænbte en SDiængbe 23pgninger i ©tabenS
norbre ©eel; enbog kongeborgen og kanniferneS 23oontnger øbelogbeS; felv ©omfirfen vor
ubfot for ftor $are, bo Siben olt bavbe ongrebet en ©eel of 23pgningen; 1523 og 1599
ofbrænbte otter en betpbelig ©eel of 23pen, men allerftørfl vor Slbebronben i 1647, bo
omtrent 160 23pgninger logbeS i 2lfle.

©fter benne Ubfigt over SioeSfilbeS Silftonb i ælbre Siber, inbbpbe vi Sæferen til meb os
ot betragte betS mærfeligfte 23pgninger — foovel be, ber enbnu ere levnebe fro ælbre Siber
fom be, ber ffplbe fenere Doge bereS Dprinbelfe. 23or ©filbring begpnber meb ©omfirfen
fom bet ælbfte og ftørfte SJiinbeSmærfe om ^ortifeené ^perligbeb, fom bet, hvortil foomonge
©rinbringer om vor ^iftorieS berømtefte SOicenb, om bereS Siv og ^brætter, fnptte fig.
3 SiberneS Søb bor ©omfirfen naturligviiS gjentogne ©onge været forgjellige Joran?
bringer unberfoftet. ©et er en ©elvfølge, ot bené inbvenbige ©eel iffe i vore ©age frem#
bpber ben fomme ©fiffelfe fom for 2(orbunbreber fiben. ©e monge 2lltre, fom ben fatbolfle
©ubétjenefle ubfrævebe, forfvonbt veb kirfeforbebringen; mange af kirfené koftbarbeber øbe#
lagbeS; kapellerne, fom, fonlænge Sopitlet ftob veb ÜJlogt, brugtes veb ©omberrerncS gubS#
tjenftlige $)velfer, inbrettebeS til 23egrovelfer for obelige {^amilier. Smiblertib bar bog neppe
nogen onben bonff 23pgning fro Srøbbelolberen bebolbt ©oomeget tilbage of benS oprindelige
©fiffelfe. 25eb ben ftbfte Jpoveb#9ieporntion, fom foretogeS i floret 1828, brog mon Øm#
forg for ot vebligebolbe benne eller enbog at føre ben tilbage, bror ben i SibenS Søb vor tobt.
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SaalebeS fornyebeS SDlalingen paa kirftnS Joft, og 3’gu>wne unber -ipøi^orcté hvælving,
fom flere ©ange vare overmalede og derved mvftcn gjorte ufjenbelige, ubflettebeS ganfte og
opmaledeS paanp i bereS oprindelige Jorm.
kirfenS (Ebor, (om er bygget af SBiftop 3ené Sinterfen i det 14** Aarbunbrebe, til
$£re for den Retlige JuciuS, kirfenS &ytSbelgen, og for den liflige Sreenigbeb fanit til
Dronning DJlargaretbaS Aminbelfe; frembyber foruden endeel meget flobfebe, men netop ved
bereS plumphed originale og mærfvccrbige, Afbildninger af den bibelfte ^iftorie, den pragt*
fulde Altertavle, der ftedfe bor va:ret anfeet fom et øvltent SJiinbeSmcvrfe af sJ)libbelalberenS
23illebbuggerarbcibe. 3
Savler foreftilleS Gfnifti JibelfeSbiftorie, i trcnde andre bonS
Jøbfel og ^Barndom. (Efter et almindelig befjendt Sagn ftal Altertavlen oprindeligen bove
tilfort JreberifSborg SlotSfirfe, men være ftjenfet ©omfirfen af Gbriftian IV. Af hvem
eder paa bvilfen Sib den er forfærdiget, vibeS iffe; rimeligviiS er den fra det 15be eder fra
5Begynbelfen af det IG"' Aarbunbrebe.
23ag ved Altret moder oS Dronning ©fargaretbaS ©ravminde, fom efter den boéfoiede
latinfte ^‘ndflrift ftal være opfort under benbeS (Eftermands Oiegjering. Øvenpaa Sarfopbagen
er Dronningens ?33idede udhugget i Alabaft. Jpele •Bionumcntet er omgivet af et jerngitter.
(Efter Sagnet ftal Dronningens Jegerne forft bove varet jordet i Soroe, b»or bendeS Jader
er begraven, men fenere af SBiftoppen i OioeSfilde vare nedlagt i ©omfirfen. „(En faa from
Datter" — beed det — „ftulde iffe ^vile ved Siden af en faa ugudelig 5ober."
j ben forfte spille paa venftre Jpaand, naar man traber ind i (Eboret, boile $arald
•BlaatanbS jorbifte Sevninger; paa ^tden felv er bon afbilbet i JegemS*Størrelfe. j ben
nafle ’pille ftal en Dronning véd 9lavn SKargaretba — uvift boilfen — vccre jordet; i
ben trebie ’pide bor Svend ^ftritbfen og i den fjerde DomfirfenS egentlige Stifter, 23iftop
æilbelm, fit ^vilefteb. 3 famme ^apel bove tvende danfte konger fra en langt filbigere
Sid, (Jbriftian V og Jrederif IV, med dereS Dronninger et pragtfuldt ©ravmale. (Ebriftian V
£ifte er af b»’dt farmor. Øvenpaa giften er kongens vel trufne SJillebe anbragt; paa
Siderne ere nogle af de vigtigfte krigsbedrifter under bonS Siegjering udførte i opbøiet Ar*
beide. 'paa ben venftre Sibe af kongens følaufoleum ftaaer bonS Dronnings; veb ^»oveb*
enben af begge kifter er bet banfte æaaben anbragt, veb ben mobfatte (Enbe en SDlarmor*
plade meb en jobftrift.
3 famme kapel findes kong Jrederit IV og bonS forfte Dronnings, ben meflenborgfte
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^prinbfcsfe fiuifeé, SDiaufoleer. 'Paa begge Siber af ^ongené £ifte ere han5 vigtigfte fru
gerfte og fredelige ^brætter afbilbebe i ophøiet Slrbeibe: paa ben ene Sibe tvenbe Seiervinbinger og
æornebftabeté Øpbævelfe, paa ben anben SanbmilitfenS ^nbretning og Sanbébvflolerneé
Stiftelfe. ©ronntngené ^ifte er prpbet nreb allegorifte Joreftillinger nf qvinbelige ©øber.
3 hvælvingerne unber bette Sapel hvile be jorbifte levninger af flere perfoner af bet banfte
^ongebuué: af Jreberif IV ©atter prinbfeéfe Gbarlotte Slmalie (t 1782) og af benbeé
tre ælbfte i en tiblig Sliber bortr^ffebe 23øbre; af Qbriftian V ©atter Sophie hebevig
(t 1735) og af trenbe af bané Senner, enbeligen af en flor SQiængbe fongelige 23 om,
fom næften alle ere blcvne bortfalbte i Sivets tibligfte Sliber.
23i fortabe bermeb bette £apel, fom af ^ong Q'briftian V oprinbeligen ftal have været
beftemt for b«né Jaber og 23ebftefaber, og gaae over til (Sbriftian IV £apel — faalebcS
falbet, beelé forbi bet inbeflutter Scvningerne af benne berømte ^onge, beelé forbi bet er bygget
unber b^né Siegjering. 23i ftnbe her ^ong Gbriftian VII, fmn$ 23rober SlrveprinbS Jrebe«
rité og benneé ©emalinbeé fimpie, men fmagfulbe lifter. 5nbtil 21. 1825 ftobe ogfaa
(Jbriftian VI og Jreberif V famt bereé ©ronningeré lifter i bette ^apel. 3 ^e bvælvebe
©ravfamre unber kapellet hvile Jlere af be mærfeligfte SDlænb, bet banfte ^ongebuué fwt
at fremvife. 23i ftanbfe førft veb Qbriftian IV ^ifte i ben mibterfte hvælving, ©en er
af Sræ, overtruffen meb fort Jloiel, fom overalt er fmpffet meb forgabte Sølvplaber. paa
Saaget af liften er en ^nbflrift anbragt paa tvenbe Sølvplaber, beéuben et ^orS af !$bem
bolt og et ^rucifir af Sølv, paa enhver af Siberne finbeé bet banfte æaaben, fom holbeS
af tvenbe Søver. Ovenpaa liften frnbeé £ongené ^aarbe. 23eb Siben af kongen i en
enbnu finrplere £ifte hviler lmn$ ©ronning Slnna Qatbrina. 3 ben anben ©ravhvælving
finbeé £ong $reberit III og ©ronning Sophie Slmalieé lifter, begge af kobber og pr^bebe
meb en SØiamgbe SiJieSfing* Jigurer, ©n latinft 3«bftrift paa hver 5?ifte unberretter oé om,
bvié 93een ber hvile her. ©en trebie ^jelber gjemmer levningerne af enbeel 'Prinbfer og
«prinbfeéfer, 33ørn af kongerne Qbnftian MI, Jreberif II, Sbriftian IV, Jreberif III og
(£briftian V. 33i inbftrænfe oé til at nævne og omtale be SSigtigfte blanbt be her jorbebe
«Perfoner, «prinbé fJRagnué, en Søn af (S^rifltan III, ber, iftebetfor ben Slnbeel i hvr'
tugbømmerne, b^n frævebe, er^olbt be banfte ©enbomme i Siflanb og ^urlanb, og fenere
veb ©iftermaal meb en ruéftft 'Prinbfeéfe fif fine 23efibbe(fer forøgebe og erbolbt ^ongenavn,
hviler bet — efter mange S^ffené Omveplinger, fom b^n tilbcetø felv frenifalbte veb uor*
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bentligt £e»net, »eb UftnbigOeb og Sroløébeb. $an$ ^ifte er af Sin meb enbeel forgplbte
prijbelfer. prinbé 3oban, greberif II ©øn, beelte i en »ié $enfeenbe garbroberené ©fjebne.
Politifte Ørunbe — na»nligen gienbftab mob ©»enige — be»ægebe ben ruéfifte Sjar 93orié
©bubonorø til at foreflaae bet banfte ^pof en gorbinbelfe mellem b«n$ enefte ©atter og ben
banfle prinbé ^oban. prinbfen onfom til ©ioftma, mobtogeé af ©»igerfaberen, hoffet og
golfet meb 33el»illie og Slgtelfe — men bortrevet af en b’bfig geber (1602), faa ©age
førenb bet befluttebe £(Jgteftab ftulbe fulbbtjrbeé. SRæften fvrretpse Siar efter bragte^ bané
jorbifte £e»ninger til gæbrcnelanbet og nebfatteé i bette @ra»fammer. Slf Qbriftian IV
93 ørn b»ile b« bané ælbfte ©øn ben ub»a(gte £ong Cfbriftian V, fom bobe klaret før
gaberen paa ©lottet .^orbib i Sftærbeben af ©reében, og benneé pngre 23rober prinbé
Ulrif, fom unber Srebiocaaréfrigen tjente i ben feiferlige $cer, bvor b<m falbt for en ©nig«
moberé ^»aanb (1633).
©ronning Slnna ©opbieé ^apel »ar fjøbt af Oiigéraaben Stielv Srolle, fom en Siblang
»ar £ebnémanb i Sioeéfilbe og fenere ©tatbolber i SRorge, til en Samiliebegravelfe. ©a
familien fenere ilte bolbt ben meb ^irfen inbgaaebe gorpligtelfe, tilbømteS kapellet atter
£irfen; men ba Q&rtfttan VI ©tebmober netop paa ben Sib »ar bøb paa Ulauébolm i
3p(lanb (1743), fjøbteé bet til en 23egra»e(fe for benbe og bvnbeé 93ørn. ©ronningené
£ifte er af fort norft SOiarmor, maaftee ubført efter en Segning af Sbura. 93eb ©iberne
b»t(e benbeé tre 93ørn — t»enbe prinbfer og een prinbfeéfe — af b»il^ bet ælbfte iffun
opnaaebe en Sliber af libet o»er b«lv«nbet Siar.
©et ælbfte af alle ©raofapellerne i ^irfen er bet af Ubriftwn I ftiftebe SKaria!# ogfaa
bc liflige tre kongers Qapel falbet. Gbriftian b«»be ub»algt bette Gapel til $3egra»elfeéfteb
for fig, fin ©ronning og fin nærmefte 5orgænger i SXegjeringen, og efter be @am(eé eené#
ftemmige ^Beretning ftal ban ogfaa »irfelig »ære jorbet ber; men ©tebet, paa b»ilfet ban ligger,
bar man alt i flere Slarbunbreber forgje»eé føgt. 3 ^ette lob Jreberif opreife et prægtigt
@ra»mæ(e for fin fongelige gaber, ælonumentet, ber ftal »ære forfærbiget i Sleberlanbene,
forefliller kongen i £egeméftørrelfe paa 'Parabefengen. paa $imlen er b^n afbilbet i fna#
lenbe ©tilltng foran et .^rucifr af Sllabaft. Un ftor Wtængbe gigurer, beel» af fBiarmor,
beelé af Sllabaft prpbe ®ionumenteté ©iber. S famnte £apel b^t Qbnftian IV tabet opreife
et SSKonument for fin gaber; bet er i famme ©mag fom bet foregaaenbe, men noget ftørre
Ogfaa bette foreftiller kongen liggenbe paa parabefengen i fulb Segeméftørrelfe og iført et
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•Swrnift; paa $imkn er
2$i(kbe ligelebeé anbrakt i fmtlenbe Stilling; paa benne»
fire bjørner ete fire Støtter anbragte, foreftillenbe Sroen, J^aabet, ^jarligbeben og ©øben.
'Paa SDlonumentetS Siber ere Savler, font i opbøiet 2lrbcibe foreftille be vigtigfte friger^e
23egivenbeber unber benne £onge$ Oiegjering. 3 ^vælvingerne unber kapellet finbed beggt
be nævnte Mongers og bereS ©ronningeré Gifter.
QOrifhan VI og Jrebcrif V ivapel fulbenbte» i 21. 1815, og begge ^ongerneé faint
bereé ©ronningeré £iig, ber bibtil bavbe ftaaet i (Sbrifttan IV (Japel, ff^ttebe» berben.
2lCerebe Jreberif V bwbe »æret betænft paa at oprette et SDiinbeémærfe over bnné fongelige
Jaber: bet paalagbe» 53i(lebbuggeren SBiebewelt at ubfafte legningen bertil, og famme
SNefter erboltt [enere bet Jpverv at hrgge planen til et SRonument for Jreberif V. Unber
ben følgenbe Regjering begpnbte man efter en Segning af Sb^gmefteren Jparéborf at inb#
rette et gammelt, forfalbet 5?apel til et 23egro»elfeéfteb for be ntvvnte longer, men førft i
vote ©age fulbenbteé Signingen. <paa Jorfibcn af JreberifV Smfopbag feeé 4 Jigurer,
foreftillenbe Jorfigtigbeb og SJeftanbigbeb, Jreb og Syffaligbeb. <paa ^iftem> £aag er ben
fongelige ^rone anbragt paa en '"pube. 53eb Jobftpffet fibbe tvenbe qvinbelige Jigurer i
overnaturlig Størrelfe, af bøilfe ben ene (tal foreftille ©anmarf, ben anben 9?orgc. 93ag«
veb Sarfcpbaget finbeé en Søile meb ^ongené portrait, omgiven af tvenbe Sverfløbigbebé*
$orn.
©ronning £uife» ©ravmæle paa ^apelleté venftre Sibe er af b^ibt £D?armor; veb bwr
(£nbe af Giften er en qvinMig Jigur anbragt, ben ene foreftillenbe Sieligionen, ben anben
©obgjørenbeben. SKonumentet er ubført af ben ogfaa veb anbre 2lrbeiber berømte Stanlep.
Jreberif V anben ©ronning, Juliane QJiarie, beiler i en Sræfifte, overtruffen meb fort Jløiel.
^ong Ubriftinn VI SDIonument af bnibt QKarmor er forfærbiget af 5Bieberoeft.
begge Siber finbeé allegorize Jigurer, foreftillenbe Jreben, be ftjønne ^vnfter, 95ibenZ«berne
og ben alminbelige QSelftanb. ©renningen, Sopbie SØiagbalene, b»iler i en meb fort Jløiel
overtruffen Sræfifte.
Jorubcn be ovenfor nævnte fongelige og fprftelige '"Perfoner, b»ile over 300 'Perfoner i
benne £irfe; blanbt bem ere mange mærfelige, af Jæbrelanbet b^it fortjente Wiænb: ubmær*
febe ©eiftlige, berømte Sterbe, tappre krigere; men Ømftænbigbeberne bpbe oé paa bette
Steb at forbicaae biéfe SØiænb meb Sauébeb.
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©nbnu paaligger bet oS, inben vi ganffe forlabe ©omfirfen, at omtale en i fit ©lags
fjelben ©ånding af «portraiter, fom fortjen fanbteS paa ben ftore ©al over ^irfen (ben faa«
falbte dibberfal, ^vor Uanbemobet aarligen famleS, og Ijvor ©tiftSbibliotbefet er opftillet),
men fom i nyere Siber er benflyttet til ©acriftiet. <5oruten «portraiter af SlnSgariuS, ©rte#
biftop Slbfalon, ^ong ©briftian III, Dr. Shorten SJutber og Dr. S3ugenbagen, ftnbeS fjer
«portraiter af alle be fjeHanbfle 33iflopper fra deformationen inbtil vore ©age.

3 33cfTriveIfen over be anbre offentlige bygninger i doeSfilbe begynbe vi meb bet fon«
gelige «palais. ©et er allerebe Sæferen befjenbt af be foregaaenbe 23labe, at kongernes
ælbgamle defibentS i doeSfilbe afbrænbte i 21. 1443; ba ^ong S^rtftopfjer af æairen fort
berpaa gjorbe ^jobenbavn til digets $ovebftab og til degjeringenS ©cebe, blev ©øgningen
iffe paany opført, ©et nuværenbe fongelige «palaiS var berhnob tilforn be fatbolffe 93iflopperS de«
fibentS, eller rettere fagt bet er opfort paa ben famme «piabS, bvor ben gamle 23ifpegaarb
Oar ftaaet. ©a ben fjfllanbfle 33iffop efter ben lutberfte deligionS fulbfomne S^bforelfe i
be banfte ©tater, flyttebe fin 95olig fra doeSfilbe til ^jobenbavn, inbrommebeS ben for#
rige 93ifpegaarb SebnSmænbene og fenere 2lmtm«nbene, ba Sebnene ftrap efter ©ouverainitcten
forvanblebeS til 2lmter. ^per pfeiebe ben fongelige familie at tage tnb, faa ofte ben cpbclbt
ftg i doeSfilbe, men i £ong ©bnftian VI Sib var bygningen faa forfalben, at man
tanfte paa at opfore en ny. ©eneral «sBygmefteren SauribS be Sljura ubfaftebc hegningen
og foreftob 2lrbeibet, fom fulbenbteS 1735. «palaictS overfte ©tage ftaaer lebigt til at mob«
tage ben fongelige familie; i ©ibifloien boe forffjellige ^mbebémænb.
©et abelige Jrofenflofter, oprinbeligcn et ©ominifaner^lofter, fom paa deformations«
Siben fom i ‘Privates ©ie og forvanblebeS til en $errecaarb, er ftiftet af ©iargaretlja UP
felb, ©nfe efter ©oljelten SRielS ^uel, og Birgitte ©feel, ©nfe efter en ®enera(#2ieutenant
dofenfranbS. ©tifterinberneS ©lægtninge af Similierne
°3 <Sfcel beftemteS veb Jun«
batfen til ©tiftelfenS «patroner. ^loftretS SBygning er i gammclbagS ©mag, fljonbt iffe
adbre enb fra bet 17be 2larbunbrebe.
3 Jorbinbelfe meb bet faafalbte ©ucbrøbre^ofpital — een af 23yenS mange velgjp«
renbe ©tiftelfer — inbrettebe 93iftcp Jjafcb ©rlanbftn allerebe i SOfibten af bet trettenbc
Slarbunbrebe en UnberviiSningS «Slnftalt for' unge Sdenneffer, fom vare beftemte til at mob#
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tage en vibenflabelig ©annelfe. Senere mobtog tenne Sfole efter SiberneS SSilfaar
en DJiængbe Joranbringer, men lige inbtil vore ©age er benS ^orbtnbelfe meb $o,fpitalet
vebbleven, ibet ben fra ben fibflnavnte ^nbretning aarligen bar bet^belige ^nbtægter. Sa«
tljebralffolenS 93pgning er beliggenbe paa Äirfegaarben og er ubentvivl bet famme ^uué,
font föifEop ^ebcr ^ernftjæg i 21. 1405 anvifte Spectoren til 33opæl. ©e tptfe ^artab ufor*
gængelige ®lure røbe SSpgntngenS 5S(be.
©et nuværenbe Slaabbuué i 9ioeéfilbe er — fom man lærer af ^nbflriften over SSpg«
ningen — opført i Sbriftian VI £ib, efterat en ^Ibebranb i 21. 1733 bavbe øbefagt bet
celbre. Söpgningen finbeö paa ben ^(abö, bvor St. Saurentii £irfe forbum ftob, og er
forbunben meb ÄtrfenS enbnu levnebe Saarn.

3 ben banfte SDlibbelalberé ©eograpbie forefomme mange ^erregaarbe og anbre £anb*
eienbomme unber SQavnene 53iffopStorp, 53tégaarb, Söiöbrup, 53iftrup o. f. v. Som 53enæv*
nelferne vife, tilberte btéfe Sienbomme be fatbolffe 53iftopper. Øgfaa i Omegnen af SloeSfilbe
finbe vt alt t SÖliDbelalberen et 53iftrup — et Slot eller en befarftet SSorg, fom 2lbfalon
efter Sigenbe lob opføre veb ben oftlige 2(rm af fXoeéfilbefjorben, oprinbeligen ubentvivl til
53ærn mob be venbifte Sorovere. Senere blev bet et Dpbolbéfteb for be roeéfilbfte 93i|lopper,
inbtil bet i @reven$ Jeibe efter et tappert Jorfvar erobrebeé af ®rev Sbriftopber og fløtfebeé;
nogle Sevninger af Slottet ere enbnu tilbage. Jaa 2lar efter Slottets Silintetgjorelfe inb*
traf SXeligionS« Joranbringen. Slottets betpbelige Sienbomme inbbrogeS unber tronen og
bortforlenebeS til 2lbelige. Sfter SnevolbSmagtenS Snbførelfe fljenfebe ^ong Jreberif III
@obfet til Staben .^jobenbavn. 3
1802 fom bet veb Salg t 'PrivatmanbS Sie, men
fjøbteS iffe mange 2(ar berpaa af ^jobenbavnS Jattigvæfen, fom beftemte ^ovebgaarben til
et jpofpital for QSanvittige og Sinböfvage. 53pgningerne, fom vare cpførte af be narmeft
foregaaenbe Siere, bave fiben ben Sib, paa ®runb af bereé npe 93eftemmelfe, mobtaget ab«
ffjellige Joranbringer. Sn 2(fbilbing af SSiftrup finbeS blanbt be Jobbere, fom lebfage
biéfe 23labe.
©et er ubentvivl alminbelig bcfjenbt, at be ælbfte fjfllnnbffe bonger refiberebe i£eire;
vel er bet iffe ganfle afgjort, £vor benne 33p bar ligget, men bereé Mening er bog iffe alene

47
ben meeft gængfe, nten tillige ben fanbfynligfte, fom føge bet gamle Setre t ømegnen cif
SKoeéfilbe omtrent 1 9Riil mob Syb. €fter vore «Ihre $iftorie|Trivereé fortælling ftal Seire være
tygget af Äong Sfjolb og fenere ubvibet og forffjønnet af Øtolf Greife. beb ^ornerup#2(a,
fom t Ølbtiben var feilbar, bragteé bet i forbinbelfe meb ^fefjorben. Sa^o tilføjer, at bet
enbnu paa tynv Hib var en ^jøbfteb (oppidum), ftjønbt en faare ringe og ubetybelig; ben
famme ^piftorieftriver lærer oé, at ber enbnu t QJiibten af bet 12te 2lartynbrebe bar været
et Slot eller en fcvftning i Seire; ber ftal nemlig balbemar I tyve benfat 'Prinbferne
23urié og QJiagnuS og anbre Statsfanger. Shtomfhmber er Seire iffun en SanbSby; af
ølbtibenS øerltgheb er ethvert (Spor for længe fiben forfvunbet; bog ftal en bonbegaarb
enbnu føre 9lavn af ^ongSgaarben, og i øntegnen vifeS en Steen, fom falbeS ©ronninge#
Stenen, fanit en øøi, b^r Tongernes ^pylbing ftal have funbet Steb, og fom af ben
©runb bærer 91avn af $ylbehøien.
øvab ber i vore ©age brager be flefte til bet gamle Soires Ømegn, er i SætbeleStyb
bet ffjønne .øerrefevbe Sebreborg. (JnØaarb af bette SRavn omtales allerebe tibligen; men
bet var ifær fra 21. 1746, ba ©obfet af betS baværenbe ^ier, StatSminifteren ©rev $ohan
Subvig øolftcin ophøiebeS til et ©rcvjtab, at bygningerne ubvibebeS og forffjønnebeS. (Jt
kobber, fom følger meb benne beftrivclfe, giver Saferen et bidebe af bereS nuverrenbe Ub*
feenbe.
for ^nbeel af vore Scvfere ere Sagnene om ©ubinben Bertha ubentvivl betjenbte. „øun
„bytfebeS — fortæller 9iomeren SacituS i ftt Sfrift om Jybftlanb — paa en 0 i Øfterføen.
,5 en tyf Sfov gjemteS tynbeS hellige bogn, til hvilfen ^ngen, uben kræfterne, havbe
•Abgang. Saafnart bisfe bemærfebe, at ©ubinben var tilftæbe, fpænbte be ^øer for henbeS
•bogn og fjørte ben omfring. øveralt hvor ben tom, tyrftebe ©læben: al ^rig fhmbfebe,
»baabnene Itylfbe; ber herftebe $reb og Sioligheb, inbtil ’prevfterne atter førte ©ubinben
»til tynbeé SernpeL ©a aftoebeé bognen og felve ©ubinbenS billebe i en Sø, fom tun
»kræfterne maatte nærme fig. trællene, fom tjente berveb, opflugteS af ben vibunberlige
•Sø." beb Sebreborg vifeé enbnu en ©al — ^erthabalen falbet — og en Sø; tyw
man troer, at benne tymmelighebéfulbe ©ubébyrfelfe har funbet Steb. SØien Sagen felv
er ligefaa uvis, fom bet overhovebet er bunfelt, om Sjellanb er betegnet veb ben 0 i Øfler#
foen, fom ben romerfte øiftcrie|Triver nævner.
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Sortlaring af ben mebfølgenbe hegning af £ø»enborg man bemarfeé, at benne
@aarbé oprinbelige 9la»n flal bave »æret Oinggaarb eller Silinggaarb; fenere ble» ben falbet
53irfl)olm inbtil SDlibten af forrige 2larbunbrebe, ba ben fit fit nusærenbe 91a»n og optjoifbeé fort efter (1773) til et 93aronie. øgningen ffal efter en ^Beretning af ^ontoppiban
t banfte Sltlaö »ære opfort af SDlalte Suel, formobentligen ben (Samme, ber oftere n neS i
Cbriftian ben IV ^pifterie, og fom 1631 affenbteS fom ©efanbt til ben ruéfiffe djar.
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Tanken med Dansk Atlas var »at levere en saadan Samling af Kobbere og Text,
at (man kunne) give en saavidt muligt fuldstændig, anskuelig Fremstilling af det
nærværende Danmark.« I ord og billeder ville boghandler J. Riise og kobberstikker
S. H. Petersen skildre hovedstaden, købstæderne og det danske landskab på Frederik
VI’s tid. Værket skulle udgøre 4 bind, hvortil tekstark og løse illustrationer ville
blive udsendt successivt; på denne måde formindskedes udgivernes risiko samtidig
med, at købernes betalingsvilkår mildnedes. Man sigtede på en stor kreds, og til at
begynde med så det efter datidens forhold særdeles lovende ud, idet mere end 400
subskribenter tegnede sig. Udsendelsen forløb imidlertid uregelmæssigt, dispositio
nen ændredes flere gange, og prisen steg, så det hele fik en brat ende, da udgiverne
efter 4 års forløb måtte standse deres forehavende midt i andet bind. I dag foreligger
Dansk Atlas ikke blot som en torso, det er tillige en stor sjældenhed, som antagelig
kun eksisterer i enkelte samlede, »komplette« eksemplarer.
For at råde bod herpå er denne genudgivelse iværksat, idet man har skønnet, at
Dansk Atlas stadig er af værdi både for den almindeligt interesserede og for den
lokalhistoriske forskning. Set med nutidens øjne er det næppe den 113 sider lange
historiske tekst, der har størst krav på vor opmærksomhed, men snarere S. H. Peter
sens charmerende kobberstukne prospekter, små facadeopstalter og udfoldelige by
kort, der i mange tilfælde rummer særdeles værdifulde topografiske og bygnings
historiske oplysninger. Teksten er skrevet af en fagmand, og da den i enhver hen
seende er solid og redelig, giver den sammen med de talrige illustrationer en »anskuelig
Fremstilling« af København og omegn, Helsingør og omegn, Hillerød og Fredens
borg samt Roskilde og omegn. Samtidig er værket i sig selv et udtryk for datidens
stærke antikvariske interesse og et vidnesbyrd om 1830’ernes historieopfattelse og
kunstsyn.
De første årtier af det 19. århundrede er rige på dansk og fremmedsproget topo
grafisk litteratur, hvoraf en stor del har karakter af guide-book. Det er rejseførere,
der forbereder turisten på besøget i det fremmede eller minder ham om de mange
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indtryk, når han atter er hjemme. En anden kategori udgør de mere statistisk orien
terede håndbøger. Dersom man dengang søgte en virkeligt landsdækkende, illustreret
beskrivelse af kongeriget, var man stadig henvist til Erik Pontoppidans berømte Den
Danske Atlas, der udkom i 7 bind 1763—81. En værdig afløser fik dette imponerende
værk først med J. P. Traps Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark,
som kom i 4 bind 1858-60 - en klassiker, der nu findes i femte udgave og iøvrigt
har taget navn efter forfatteren. Så højt stilede J. Riise og S. H. Petersen ingenlunde;
de ville skabe et populært, men tillige videnskabeligt forsvarligt værk, der navnlig
skulle hvile på illustrationer. Det skulle være et billedværk med en historisk indled
ning og et afsnit med oplysninger om de mange gengivne bygninger. Selv om udgivel
sen strandede, så kun en beskeden del nåede at udkomme, forfejledes hensigten dog
ikke, og Dansk Atlas kan stadig hævde sig som et hæderligt og oprigtigt forsøg på
at skabe en lødig og smuk beskrivelse af Danmark.

Det første, der foreligger om Dansk Atlas, er en ansøgning til kongen, dateret 28.
februar 1831; heri anmoder S. H. Petersen om et forskud på 600 rbdlr., et beløb
der alene ville medgå til de mange kobberplader. Samtidig gør han nøje rede for
værkets disposition: udover den historiske tekst af boghandler Riise skulle der fra
København være 12 prospekter og et nyopmålt kort, som ville fylde et stort blad,
samt 2 blade af samme format med henholdsvis offentlige og private bygninger.
Hertil kom planer af samtlige købstæder og eet å 2 prospekter fra hver foruden
billeder af kongelige slotte, herregårde og andre anselige bygninger i provinsen.
Petersen nævner videre, at lignende værker fandtes i andre lande, og han fremhæver
den billige pris, han påregner at kunne sælge sit atlas for. Ansøgningen var nok
stilet til Frederik VI, men den var beregnet på Fonden ad usus publicos, til hvis
direktion han kort efter sendte en supplerende skrivelse. Direktionen indstillede til
kongen, at projekter nød fremme, idet man flere gange havde støttet Petersen, der
var en talentfuld og flittig kunstner, ligesom Riise var fordelagtigt bekendt for sine
geografiske håndbøger. Man kunne derfor med fuld ret vente, at »dette patriotiske
Arbeide« ville blive forsvarligt udført. I juni bevilgedes pengene, der skulle tilbage
betales i form af 25 eksemplarer af det færdige værk, som så kunne distribueres til
forskellige institutioner.
Takket være en række bevarede meddelelser fra forlæggeren (S. H. Petersen) til
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subskribenterne kan man i dag følge udgivelsen på nært hold. Allerede i marts 1831
var en subskribtionsindbydelse sendt ud, og samtidig forelå de 2 første prospekter
- antagelig fremlagt i boglader, så publikum på forhånd kunne danne sig et indtryk
af Dansk Atlas. I oktober samme år udkom det store kort over København til en
pris af een rbdlr. for abonnenter og 3 for andre, som måtte ønske at købe det særskilt,
løvrigt var princippet det, at man kunne erhverve illustrationerne enkeltvis til det
dobbelte af subskribtionsprisen, som for prospekterne androg een mk. og 8 sk.
Teksten kostede een mk. pr. ark, hvilket var 8 sider. Den skulle trykkes på velinpapir,
men ville dog først følge efter nytår, når subskribtionsperioden var udløbet og op
lagets størrelse fastsat. Planen for teksten var »en fra Kjøbenhavn udgaaende, og
over hele Riget sig udstrækkende topographisk, med historiske Anmærkninger led
saget, kort Beskrivelse over Danmark.« Riise kom imidlertid ikke til at stå for denne
del af værket, idet han faldt fra undervejs, og i april 1832 måtte Petersen meddele
subskribenterne: »Da Hr. Secretair og Boghandler Riise, formedelst sine mange andre
Forretninger, ikke selv kunde forfatte den belovede Text til »dansk Atlas«, saa har
han ladet det første Ark forfatte af Hr. Candidatus theologiæ P. W. Becker. Hr.
Becker, som ogsaa har skrevet det andet nu færdige Ark, har paataget sig fremdeles
at levere Texten; hvis Udgivelse Hr. Riise, efter venskabelig Overeenskomst, fra
træder ...«
Med næste henvendelse til sine »ærede Subskribentere« måtte Petersen gøre op
mærksom på en ændring af den oprindelige disposition. Der havde rejst sig en del
kritik af Københavnskortet, fordi det var større end de almindelige blade og derfor
måtte foldes. De offentlige og private bygninger skulle have været trykt i samme
format, men nu havde han efter manges ønske besluttet at udføre dem på små blade,
så de blev konforme med teksten og de øvrige illustrationer. På denne måde ville
der blive plads til 8 å 9 bygninger på hver side. Ved årsskiftet 1832-33 forelå samtlige
illustrationer til Københavnsdelen; teksten haltede dog lidt bagefter, da Becker kun
var nået til femte ark, hvilket vil sige indtil side 40. Den manglende halvdel skulle
følge i løbet af februar. Så tog man fat på Helsingør. Kortet hertil blev atter leveret
i større format end de øvrige blade, hvilket udløste fornyet kritik. Problemet kom
pliceredes yderligere af den kendsgerning, at Petersen ønskede at medtage en lang
række bygninger, som efter hans mening ikke egnede sig til at blive gengivet i
»perspektiviske Vuer«, de var bedst tjent med at fremtræde som små facadeopstalter.
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Det havde han forsøgt ved for Københavns vedkommende at bringe 8 blade med
sådanne bygninger samt ved »at ornere Rammerne om de tørre Grundrids«, både
med Københavns- og Helsingørkortet, og nu gentog han det med Hillerød. I de 2
sidste tilfælde søgte han dog at live op på facaderne ved hjælp af skyer og til dels
træer. Utilfredsheden var stor og frafaldet så talrigt, at det begyndte at blive alvorligt.
Køberne vendte sig ikke blot mod de store uhåndterlige kort, men tillige mod de
mange bygninger, »det var Vuer, Prospekter, Man fordrede.« Petersen udsendte der
for kun ca. halvdelen af de planlagte bygninger, og da utålmodige subskribenter på
Fyn og i Jylland nu også lod høre fra sig, anså han København og det nordøstlige
Sjælland for afsluttet og begav sig vestpå med tegneblokken. Resultatet blev 12 fynske
og 5 jyske temmeligt tilfældigt valgte prospekter, og nu udeblev teksten helt. Under
indtryk af den megen modgang - subskribenternes modstridende ønsker og de mange
frafald - lod Petersen i 1835 udgivelsen bringe til ophør, for ellers ville det, der gik
under »det hæderlige Navn »Dansk Atlas« synke til et usselt Styverfængerie.«
Helt opgav han dog ikke modet, og knapt 2 år senere foretog han et genoplivnings
forsøg med udsendelsen af Indledning til Planen for et Værk, kaldet »Panorama af
Danmark.« Det er en tryksag på 17 sider, der er udformet som en fiktiv dialog med
en ven, som efter en rundvisning i København beundrende udtaler sig om Dansk
Atlas og råder Petersen til at genoptage ideen med anvendelse af de samme kobber
stik, men i udvidet omfang og format, således »at det hele kan indbindes uden (man)
har nødig at giøre Bugter paa Kobberne.« Der skulle leveres en ny tekst, men det
fremgår ikke, hvem der tænktes at skrive den. For en sikkerheds skyld ville Petersen
nøjes med København i første omgang, så kunne andre måske siden hjælpe ham
med resten. Forsøget mislykkedes imidlertid, og de eneste vidnesbyrd derom er
nævnte pjece samt et stort panorama på 3 blade over København, tagen fra Nicolai
Tårn. Resultatet var da, at Dansk Atlas som et ufuldendt værk befandt sig hos et
ukendt antal subskribenter, og nu var det op til dem, om de ville lade det indbinde,
eller om illustrationerne eventuelt blev indrammet eller på anden måde spredt. I dag
findes det på nogle af vore ældre biblioteker, omend yderst sjældent »komplet« for
illustrationernes vedkommende. Det må tilføjes, at der utvivlsomt også efter projektets opgivelse har været købere af løse kobberstik, således at disse eksisterer i
adskillige eksemplarer både i billedarkiver og hos private.
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Fra første færd stod boghandler Jacob Riise som udgiver af teksten. Han havde sin
forretning på Vimmelskaftet og drev i tilknytning hertil et privat lejebibliotek. Han
var tillige ansat som amanuensis ved Det kongelige Bibliotek og leverede iøvrigt
bidrag til det af broderen J. C. Riise udgivne tidsskrift Archiv for Historie og Geographi. Om det var alle disse gøremål, der hindrede ham i at forestå sin del af Dansk
Atlas, får stå hen. Under alle omstændigheder veg han i foråret 1832 pladsen til
fordel for Peter Willemoes Becker, der var nybagt teologisk kandidat. Han var født
1808 i København, student fra Frederiksborg 1825, hvorefter han indledte studierne
ved Universitetet. Her opnåede han i 1828 guldmedaille for den historiske pris
opgave om Vendsyssel og Thy i den tidlige middelalder, en afhandling som snart
publiceredes. 1831 fik han ansættelse ved Landkadetakademiet som lærer i historie.
Med kongelig støtte foretog han 1836-38 en længere studierejse i Europa, hvor han
som den første indsamlede arkivmateriale til belysning’ af dansk historie, og det er
navnlig for denne pionérindsats, han i dag huskes i fagkredse. Efter hjemkomsten
søgte og opnåede han et kald i Køng sogn på Sjælland. Det var således en særdeles
lovende ung mand, Petersen i 1832 fik som afløser for boghandler Riise, og Beckers
tekst bærer da også præg af stor viden og grundighed, hvilket siden skal omtales.
Hvor udmærket teksten end er, må værkets største fortrin navnlig for nutiden
være de mange illustrationer. Som disse er værkets væsentligste bestanddel, er Søren
Henrik Petersen dets drivende kraft og dominerende personlighed. Det var ham,
der ansøgte kongen om støtte til udgivelsen, ligesom han udfærdigede skrivelserne
til subskribenterne, og endelig stod han som eneforlægger. Mere end nogen anden
satte han sit præg på Dansk Atlas, der da også ofte går under hans navn, mens
forfatteren af teksten rangerer som mindre betydningsfuld i denne sammenhæng.
S. H. Petersens kunstneriske bane begyndte sent. Han er født i København 1788,
tog artium og siden dansk-juridisk embedseksamen ved Universitetet for i 1805 at
nedsætte sig som sagfører i Fredensborg. Han syslede med tegning og grafik og
indsendte i 1815 og følgende år en del prøver til Kunstakademiet. For disse arbejder
modtog han så megen opmuntring og støtte, at han i 1818 opgav sin juridiske virk
somhed og slog sig ned i København som elev på Kunstakademiet for der at lære
faget som landskabskobberstikker. Han gjorde gode fremskridt og leverede mange
blade både efter egen komposition og efter såvel ældre som samtidige malere. En af
hans meget afholdte kompositioner var det meget store Parti fra Gribsskov (1820).
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1824-27 rejste han med støtte fra Fonden ad usus publicos til Tyskland, Frankrig
og Holland. Det var især et toårigt ophold i Karlsruhe som elev hos landskabs
kunstnerne Christian Haldenwang og Karl Ludwig Frommel, der siden blev be
stemmende for hans stil og teknik. Disse kunstnere udførte stålstik og akvatinter
efter nederlænderne og Claude Lorrain samt prospekter med italienske motiver.
Allerede inden rejsen havde Petersen udgivet hæfter med landskabsgrafik; først kom
Studier efter Naturen med Hensyn til Landskabstegning (1816-19), der var beregnet
som forlæg for tegnere og malere. Så fulgte landskabsserierne Danske Egne (1818-23)
i samarbejde med O. Rawert og endelig Malerisk Geographie (1824-27), som blev
til under rejsen og især rummer udenlandske motiver. Disse mange stik og raderinger
vidner dog ikke om den største kunstneriske formåen eller selvstændighed. Hans
evner kommer mere til deres ret i de mange - ofte store - blade, han udførte efter
de gamle mestre, Both, Everdingen, Ruisdael og Hobbema eller samtidige malere
som I. C. Dahl og J. P. Møller. 1828 opnåede han at blive agreeret ved Kunstakade
miet på et stort blad - velsagtens hans bedste - Le Soir des Bergers efter C. Fahlcrantz. Det lykkedes ham dog kun at sælge det i nogle og tredive eksemplarer, og
hermed er et gennemgående tema i S. H. Petersens tilværelse anslået: hans trange
kår, som iøvrigt skulle blive den direkte anledning til tanken om at udgive Dansk
Atlas, der ligesom andre publikationer havde til formål at sikre ham en fast indtægt.
Det gik som nævnt anderledes, værket blev salgsmæssigt en fiasko, og Petersen satte
penge til.
I ansøgningen om forskud til Dansk Atlas havde han gjort rede for sine vanskelig
heder. I de 16 år han havde virket som kunstner, havde det ikke været ham muligt
ved sin kunst alene at tjene tilstrækkeligt til at forsørge sig og familien. Således
kunne det ikke blive ved, og han måtte derfor »søge andre Veje til Livets Ophold.«
Han følte sig nødsaget til at foretage sig noget, som ville være af interesse og til
gavn for fædrelandet, eller som han siden udtrykte sig »For ikke paa nye at tage
tilflugt til disse al Kunst og Ære undergravende smaae Godtkjøbs-, Hast-, og Fabrikarbeider, og da det var aldeles oekonomisk umuligt at arbeide videre i den for mig
naturlige Retning«, så ville han »forene en videnskabelig Interesse med den Slags
Arbeider, som laa uden for min Natur.« Dette var baggrunden for udgivelsen af
Dansk Atlas, der således i virkeligheden må betragtes som en nødløsning for en
landskabskobberstikker, der ikke kunne ernære sig ved sin kunst. På dette tidspunkt
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var han iøvrigt beskæftiget med et receptionsstykke til Kunstakademiet, der som
emne havde opgivet ham Jan Boths billede Italia i Den kongelige Malerisamling.
Trods 2 forsøg mislykkedes det; akademiforsamlingen var ikke tilfreds med hans
kobberstik, og i marts 1832 fik han meddelelse om det negative udfald. Det var
naturligvis et hårdt slag, som snart affødte et lille skrift Til Kunstens Venner, der må
opfattes som en apologi med adresse til aftagere af hans blade og velyndere med
kongen, prins Christian Frederik og grev Mokke i spidsen. Kort efter at Dansk
Atlas definitivt var opgivet, udsendte han igen en mindre publikation Nogle Kunsten
vedkommende Bemærkninger (1837), hvori han skildrede sin trange skæbne - og hvor
fra flere af de her gengivne citater er hentet. Dernæst udkom førnævnte plan til et
Panorama af Danmark, og endelig udgav han i 1840-41 på eget forlag Populær Frem
stilling af Konsten at optage Prospecter med undertitlen til Selvunderviisning for
Dillettantere. Den er formet som 9 lektioner med opgaver, der tilsammen skulle
bibringe egnede personer færdigheder i landskabstegning. Som sidste illustration
bringes i koloreret udgave den meget fine udsigt over København fra Frederiksberg
Slot, som allerede fandtes i Dansk Atlas. Dette blad vandt megen yndest og udførtes
talrige gange i forskellige formater. En relativ fast indkomst opnåede Petersen end
videre ved gennem en årrække at stikke plader til Flora Danica-værket.
I sin fortegnelse over dansk grafik (1889) opregnede F. C. Krohn Petersens pro
duktion til 154 blade, men tallet er langt større, og man må i alle tilfælde lade ham,
at han var en uhyre flittig og produktiv kunstner. Det kan tilføjes, at op mod et
halvt hundrede tegninger og akvareller befinder sig i Den kongelige Kobberstik
samling, ligesom han er repræsenteret i andre museer og samlinger. Landskabs
grafikken var som genre ikke særligt dyrket, og Petersen var en af dens mest produk
tive repræsentanter. Var han ikke overmåde betydningsfuld som skabende kunstner,
så har hans talrige grafiske blade haft stor indflydelse på andre. Hans plads i den
danske kunsts historie er navnlig formidlerens, idet han - som påvist af Henrik
Bramsen - dannede bindeleddet mellem den ældre landskabsgeneration, I. C. Dahl
og J. P. Møller og den yngre, først og fremmest C. Købke og P. C. Skovgaard, »som
begge utvivlsomt har draget Inspiration af hans Skildringer af danske Egne.«
Der var tradition for at kalde topografiske værker »Atlas«; det første af denne art
var Peder Hansen Resens Atlas Danicus, hvoraf der kun kom et planchebind i

VIII

1670’erne. I 1761 udsendte Johan Jacob Bruun Novus Atlas Daniæ, som udelukkende
rummer kobberstik - også dette værk forblev iøvrigt ufuldendt. Den første lands
dækkende Danmarksbeskrivelse blev Erik Pontoppidans omtalte Den Danske Atlas.
Disse bøger har nok inspireret S. H. Petersen, men mere direkte forbilleder har han
antageligt søgt i samtiden, og han nævnede da også i sin ansøgning, at man i andre
lande kendte lignende værker. I denne forbindelse kan der peges på Captain Battys
Italian Scenery og German Scenery fra 1820’erne. Muligvis planlagde han en til
svarende udgivelse for Danmark eller måske Skandinavien; under alle omstændig
heder foreligger der en del stukne københavnske prospekter fra hans hånd. På engelsk
findes endvidere en bog i 3 bind, betitlet Denmark delineated. Den udkom i 1824
og er illustreret med stik efter danske kunstnere. På dansk grund kan iøvrigt nævnes
Petersens Danske Egne samt J. E. C. Walters Prospecter af Kiøbenhavn og Frederiks
berg Have (1826), hvortil Petersen havde leveret nogle stik. J. Holm og hans søn,
H. G. F. Holm, udgav omtrent samtidig en lille mappe Prospecter af Kiøbenhavn,
og i 1838 udkom en samlet udgave af deres Sjællands yndigste Egne. Dansk Atlas
adskiller sig fra disse billedværker ved at indeholde en ganske lang og ikke uvæsentlig
tekst. Størstedelen er viet København, som får 65 sider, mens Helsingør, Hillerød
og Roskilde må nøjes med 45 til deling. Teksten er ikke som f. eks. hos Pontoppidan
baseret på præsteindberetninger og andre meddelelser endsige arkivundersøgelser.
Den støtter sig til såvel den foreliggende historiske og topografiske litteratur som
til publicerede kilder. Den eneste undtagelse danner afsnittet om Øresundstolden,
der udgør en hel lille afhandling for sig. Den benyttede litteratur er Huitfeldts,
Holbergs og Suhms Danmarkshistorier, Thurahs Vitruvius og Hafnia Hodierna samt
Pontoppidans Origines Hafnienses og førnævnte Atlas samt Jonges Kiøbenhavns Be
skrivelse (1783) af hvilken den indtil da upublicerede del netop var trykt i et tidsskrift.
Af nyere litteratur synes navnlig Rasmus Nyerups Københavnsbeskrivelse (1800) og
Chr. Olufsens Collectanea (1829) at være benyttet.
Politisk er det den gryende nationalliberalisme, der præger teksten. Fremstillingen
er stærkt nationalt orienteret, således opfattes hanseaterne, svenskerne og englæn
derne som fjenden, der vil »Landets Børn« til livs. Becker priser landbrugsreformerne,
der befriede bønderne fra stavnsbånd og »uretmæssigt Hoveri«. Han er adelsfjendtlig
og taler især borgerstandens sag; handel og kunstflid bør støttes, men staten må på
den anden side udvise sparsommelighed, og de mange penge, der f. eks. medgik til
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Frederikskirkebyggeriet, forarget ham. løvrigt er teologen Becker naturligvis stærk
i kirkehistorie, som optager en ganske pæn portion af teksten. Man mærker også
interessen for »den lærde verden«, idet der gøres forholdsvis meget ud af de viden
skabelige institutioner. Grundsynspunktet er stolthed over det præsterede og en vis
optimisme, en tro på samtiden og fremskridtet. Denne indstilling præger også synet
på de fysiske omgivelser, selve arkitekturen og byernes udseende. Den historiske
indledning til København afsluttes således med følgende passus: »Vi have i vore
Dage seet de ved den fiendtlige Ild ødelagte Bygninger, skjønnere og pragtfuldere,
end forhen, reise sig af deres Aske, og Sporene af Ødelæggelsen kjendes hartad ikke
mere.« Det falder helt i tråd med dette, at samtidens kunst foretrækkes. Af ældre
kunstnere fremhæves dog arkitekterne Hans van Steenwinckel d. y., Lauritz de
Thurah og N.-H. Jardin, billedhuggerne J.-F.-J. Saly, C. F. Stanley og J. Wiedewelt samt malerne Hendrik Krock og N. A. Abildgaard. Blandt samtidens kunstnere
er C. F. Hansen, Bertel Thorvaldsen og C. W. Eckersberg naturligvis i forgrunden.
Ved omtalen af slotte og landsteder begejstres Becker snarere af naturen og navnlig
udsigten end af selve arkitekturen. Det gælder f. eks. Frederiksberg »fra Slottets
Altan haves den herligste Udsigt over Kjøbenhavn, Amager og Sundet.« Hermed
hentydes selvfølgelig til S. H. Petersens stik i Dansk Atlas. Haven var »oprindelig
anlagt efter den stive, franske Smags Regler«, men nu er den heldigvis »omdannet
efter den friere engelske Stiil.« Eremitagen er »Uden og decoreret uden Smag; saare
skjøn er derimod den Udsigt, som derfra haves over Sundet.« Han glæder sig over
moderniseringen af Kongens Have, som hidtil havde været præget af »kunstige
Prydelser, af hvilke de fleste tilhørte en forsvunden Tidsalders uægte Smag.« Kalk
malerierne i Roskilde Domkirke er »meget klodsede, men netop ved deres Plumphed
originale og mærkværdige.« Han har dog ros til overs for den store altertavle fra
midten af det 16. århundrede. Børsen og Kronborg er »opført efter den gothiske
Bygningskunsts Smag«, og deri ligger naturligvis noget nedsættende. Om det rige
inventar i Helsingør Sankt Olai anføres, at det »vidner om det 17. Aarhundredes
mere solide end æsthethiske Smag.« Bedre går det, når han nærmer sig sin egen tid
og den mere klassiserende kunst; Classens Bibliotek i Amaliegade er således en
»smagfuld Bygning«. I omtalen af samtidens arkitektur - det vil især sige C. F.
Hansens mange offentlige bygninger - anvendes ikke mange adjektiver, men det er
underforstået, at man her har nået det ypperste.
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Fig. 1. C. F. Christensen: Konstruktionstegning med rødt blæk til »Knippels-Broe i Kjøbenhavn 1832«.
Københavns Bymuseum.

Dansk Atlas rummer ialt 66 kobberstukne blade, hvoraf de 4 er større end bogens

format (her anbragt bagest), nemlig 3 kort over henholdsvis København, Helsingør
og Hillerød samt den tidligere omtalte udsigt fra Frederiksberg Slot, iøvrigt det
eneste stik, som bærer signatur (P. fec. 1833). Dernæst er der 8 blade med et varie
rende antal facadeopstalter af københavnske bygninger; de resterende er prospekter
med 20 motiver fra København og omegn, 6 fra Helsingør og omegn og et lignende
antal fra Hillerød og omegn samt Roskilde og omegn. Dertil kommer 12 fynske og
5 jyske prospekter. De 3 kort er yderligere forsynet med opstalter og småprospekter,
så ialt tæller de 66 stik 127 enkeltbilleder. De er udført efter tegninger, specielt
fremstillet til Dansk Atlas - eller som Petersen selv udtrykker sig »det hele er ori
ginalt fra først til sidst og ikke fabriksmæssige Efterstik...« Dette forhindrede
naturligvis ikke, at flere grafikere siden kopierede nogle illustrationer; det gælder
f. eks. en vis R. N. Nielsen, som anvendte egne kopier i sit tidsskrift Rosenblade,
der udkom 1837. Kobberstikkeren Anders Hansen (1810-79) har også eftergjort en
række af Petersens prospekter muligvis med henblik på salg til turister.
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Fig. 2. C. F. Christensen: Færdigt, laveret forlæg til kobberstikket »Knippels-Broe i Kjøbenhavn 1832«.
Københavns Bymuseum.

S. H. Petersen stod som »Udgiver af Kobberne« og var dermed ansvarlig for illu
strationerne til atlasset. Allerede i ansøgningen til Fonden ad usus publicos havde
han dog meddelt, at han for ikke at forsømme sine virkelige kunstneriske opgaver
ville lade »Størstedelen af Tegningerne udføre af Andre, og til at udføre det saa
megen Tiid optagende mekaniske i Stikningen har jeg antaget en Eleve.« Han frem
hæver yderligere, at yngre kunstnere ved at arbejde for ham kunne opnå både øvelse
og indtjening. Det var en helt almindelig praksis, at kunstnere havde hjælpere til
det mere elementære, og med det meget ambitiøse program, Petersen havde opstillet,
kan det ikke undre, at han har været nødsaget til at hente bistand hos yngre kolleger.
Når alle illustrationer skulle være originale, fordrede det jo, at samtlige prospekter
og bygninger blev tegnet på stedet og siden overført til kobberstik, og da værket
skulle omfatte hele Danmark, er det indlysende, at arbejdet med illustrationerne
ikke var en enkelt mands sag - navnlig ikke, da Petersen ønskede at udsende et par
stik månedligt.
Det er imidlertid vanskeligt at fastslå, i hvor høj grad andre tegnere har været
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Fig. 3. Ukendt kunstner: Forlæg til »Cancelliet« (Den røde Bygning).
Det kongelige Bibliotek.

medvirkende ved udformningen af billedmaterialet. Dog godtgør nogle tilfældigt
bevarede tegninger, at Petersen i alle tilfælde i begyndelsen - og navnlig for bypro
spekternes og opstalternes vedkommende - har betjent sig af hjælpere. I Københavns
Bymuseum findes forarbejder til prospekterne af Nørreport, Knippelsbro samt Told
boden og Skuespilhuset; de 2 sidste er signeret af teatermaleren C. F. Christensen
(1805-83), som også er kendt for andre københavnske prospekter. Foruden disse 4
laverede tegninger, der givetvis alle stammer fra Christensens hånd, eksisterer der
2 konstruktionstegninger til Knippelsbro og Toldboden udført med rødt blæk. De
repræsenterer tydeligt nok et tidligere stadium og må bygge på (forsvundne) skitser,
som er blevet til på stedet. Vi er med andre ord i stand til at følge en stor del af
tilblivelsesprocessen. Udfra den første skitse »efter naturen« har kunstneren hjemme
bearbejdet motivet på et nyt blad og taget lineal og passer til hjælp for at opnå et
helt korrekt perspektiv. På dette blad skimtes også kvadratnettet, der var en støtte
ved kopieringen fra det ene stadium til det andet (fig. 1). Dernæst har han overført
denne stive konturtegning til endnu et blad, hvor lavering og højlys har levendegjort
motivet og samtidig givet hvert enkelt parti den lys- og skyggeværdi, som man
ønskede i det endelige resultat i kobberstikket (fig. 2). At der så i den sidste fase
er gået en del tabt, må skrives på kobberstikkerens regning (planche 10). Ad anden
vej kan det konstateres, at i alle tilfælde endnu 5 af de københavnske prospekter
oprindeligt er tegnet af C. F. Christensen, idet de sammen med de ovennævnte op
træder i en lille publikation Danmark. Et malerisk Atlas, der udkom 1842-43 med
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Fig. 4. Ukendt kunstner: Forlæg til »Det kongelige Palais« (Nationalmuseet).
Det kongelige Bibliotek.

tekst af J. L. Heiberg og stik efter C. F. Christensen. I Dansk Atlas er 3 fjerdedele
af prospekterne fra hovedstaden således beviseligt hans værk, og man fristes til at
tro, at det samme gælder resten, men det kan ikke dokumenteres. løvrigt har der
øjensynligt ikke været nogen kunstnerisk ophavsret til sådanne billeder, og Petersen
har ikke kunnet forhindre, at Christensen anvendte dem få år efter og ejheller, at
andre kopierede dem.
Til 13 af de københavnske facadeopstalter findes der i Det kongelige Bibliotek
forarbejder i form af tegninger med blyant samt sort eller brunt blæk - alle i måle
stokken een til een. På dette grundlag er det svært at afgøre, om Christensen også
skulle have været medvirkende i dette forberedende arbejde. De er indbyrdes noget
forskellige, og man kan med forsigtighed udskille 2 å 3 hænder, som indtil videre må
forblive anonyme (fig. 3-5). Petersen har næppe selv udført nogen af disse småtegninger; dels tilhører de jo netop kategorien af mekanisk arbejde, som han kunne
overlade andre, dels ligner de ikke de mange tegninger, man kender fra hans hånd
iøvrigt. Hvor er hans rolle da henne i alt dette? For det første har han udvalgt
motiverne, tilrettelagt billedstoffet, komponeret de sammensatte blade og i det hele
taget givet sine anvisninger. Dernæst har han stået for det rent grafiske, som jo var
hans egentlige fag - at han havde antaget en elev til at udføre det grovere arbejde,
mindsker ikke reelt hans kunstneriske ansvar. Stikkene fra Dansk Atlas har et utve
tydigt fællespræg, som gør, at man let genkender dem, selv når de optræder enkeltvis
i andre sammenhænge. Eet er imidlertid de små facadeopstalter og de københavnske
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Fig. 5. Ukendt kunstner: Ikke anvendt forarbejde til »Raad og Domhuset«.
Det kongelige Bibliotek.

prospekter, noget ganske andet er de mere landskabelige billeder. Her var Petersen
i sit rette element, og givet er det, at disse stik - som udgør størstedelen - i eet og
alt føjer sig til hans øvrige produktion, idet de er komponeret og udført helt og
holdent i hans manér. Når man blader i Dansk Atlas, er det næsten som om der
finder et stilskifte sted, så snart man forlader København og drager ud af byen mod
Frihedsstøtten og Frederiksberg.
Det store blad Grundtegning af Kiøbenhavn 1831 er meget smukt tilrettelagt; det
vides ikke, hvem der har nyopmålt kortet, som ses i midten, indrammet af 12
bygninger. Nederst befinder byvåbnet sig. Det hele flankeres af to vældige mar
morerede tavler med forklaring til de på kortet indsatte tal - ialt 353. Det lille format
til trods er denne grundplan et udmærket hjælpemiddel til orientering i hovedstaden,
idet de omtalte bygninger tydeligt er markeret, ligesom alle bydele og gadenavne er
anført. De små facadeopstalter herpå såvel som på de 8 blade har et afgjort enheds
præg. De er ikke fremstillet i nogen fast målestok, men afpasset efter den plads, de
må optage i kompositionen. Det gælder også for dem, at de deres lidenhed til trods
er ganske detaillerede; der gøres rede for skulpturel udsmykning, inskriptioner o.s.v.,
og de enkelte bygningers karakter kommer godt til udtryk. For en nutidig betragtning
virker de meget indtagende, men datiden stillede andre krav.
Byprospekterne udmærker sig ved at være daterede (1831 og 1832). De kan være
set fra ret specielle synsvinkler og er iøvrigt ganske udførligt fremstillet; på nogle
hushjørner kan man f. eks. læse gadeskiltene. Gader og pladser er ikke ligefrem øde,
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men man ser dog kun få staffagefigurer. Med de udenbys prospekter er det som om
stilen ændres. Her møder vi givetvis Petersens egne kompositioner - det gælder
Frederiksberg, som iøvrigt er det eneste daterede, Frihedsstøtten og slottene i Køben
havns omegn, der enten er beliggende i romantiske parker eller omgivet af skov.
Eremitagen giver en kærkommen anledning til et kig ud over Sundet. Nordsjælland,
Petersens gamle hjemegn, måtte naturligvis også drage - det gælder Hellebæk ved
Helsingør, Hørsholm Kirke, Fredensborg og Esrom Kloster. Ved Roskilde måtte
Ledreborg med den vældige park og slukten selvfølgelig betage, og Bidstrup - nu
Sankt Hans - er placeret i et karakteristisk sjællandsk landskab og gengivet i en
komposition, som er typisk for Petersen. Vi har hans eget ord for, at det var ham
selv personlig, der krydsede Storebælt for at tegne de fynske og jyske prospekter.
Her blev det landskabelige islæt ikke mindre; Odense ses udefra med åen slyngende
gennem billedfladen, og Sankt Knud knejsende højt over byen. Middelfart betragtes
også på afstand, og i mellemgrunden er indsat nogle vældige træer, som fremhæver
perspektivet. I Østjylland byder naturen på større vidder og mere kuperede terræn
forhold. Det ses på Fredericia-prospektet og på stikket af Vejle, der anskues fra
bakkedragene mod syd, og ikke mindst herregården Tirsbæk, som ligger dybt nede
i dalen helt omgivet af skov - det minder om de bjergegne, han kendte fra Tyskland.
Det er i disse landskabelige blade, Petersens karakteristiske stil og teknik kommer
til udtryk. I forgrunden gror lave vækster og buske, som regel gengivet i fortættede
sorte toner. Længere inde i billedet ses træerne, hvis blade ofte er drejet, så de fanger
lyset. I nogle tilfælde er et par træer eller trægrupper indskudt som sætstykker, der
giver dybde og indrammer motivet, hvadenten dette er et landsted, en herregård
eller en by i det fjerne. Denne landskabsopfattelse er naturligvis præget af den megen
beskæftigelse med nederlandsk kunst fra det 17. århundrede og tillige næret af hans
ophold i Karlsruhe. Det er en international manér, som var meget levedygtig i Tysk
land og England, og som i S. H. Petersens udgave ikke var uden betydning for
skildringen af det danske landskab.
Selve motivvalget må selvfølgelig bedømmes udfra værkets færdige afsnit og ikke
på grundlag af de få tilfældige fynske og jyske prospekter. De københavnske blade
med enkeltbygninger er delt systematisk op: kongelige slotte, administrative byg
ninger, prinsernes palæer, kirker, hospitaler, byporte og kaserner samt skoler og til
slut biblioteker og kollegier. Man kan undre sig over, at Kastelskirken er udeladt,
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ligesom Søkvæsthuset savnes blandt hospitalerne og Valkendorfs Kollegium blandt
disse institutioner. Wildersgades og Kronprinsessegades Kaserner mangler også.
Til gengæld har Petersen medtaget samtlige 4 Amalienborgpalæer, der jo er ens.
Ellers synes de mest markante offentlige bygninger at være repræsenteret. Den
aktuelle arkitektur optræder hyppigt, og det er naturligt, at C. F. Hansens monu
mentale bygninger, der jo i høj grad prægede bybilledet, indtager en fremskudt plads.
Det gælder det nye Christiansborg med Slotskirken, Råd- og Domhuset på Nytorv,
Vor Frue Kirke og Metropolitanskolen. Dernæst er der G. F. Hetsch’s Synagoge i
Krystalgade samt Badeanstalten ved Rysensteens Bastion. I Helsingør er Kronborg
selvsagt i forgrunden - iøvrigt med 2 opstalter, som synes at være kopieret efter
Thurahs Vitruvius - dernæst følger et par prospekter fra havnen samt et vue af
Stengade, hvorimod man savner klostret ved Sankt Marie. Hillerød byder foruden
Frederiksborg på Badstuen og Ladegården samt Rådhuset og Den lærde Skole. Til
Roskilde findes desværre intet kort, så man må nøjes med prospekter af Domkirken,
der er set på nogen afstand; ejendommeligt nok er Det kongelige Palæ ikke fundet
værdigt til optagelse. Stort set må det dog konstateres, at de væsentligste offentlige
bygninger er tilgodeset.
Det ligger selvfølgelig uden for denne lille efterskrifts rammer at kommentere alle
de mange bygninger, der optræder i Dansk Atlas. Dog skal nogle enkelte særligt
vigtige illustrationer fremhæves, idet der for placeringen af de ikke umiddelbart
identificerbare motiver henvises til Billednoterne. Den lille opstalt af Prins Wilhelm
af Hessens Palæ, Amaliegade 1 (C) er den ældste kendte gengivelse af denne bygning,
som opførtes i 1750’erne efter N. Eigtveds tegning. Den markerer så at sige entreen
til Frederiksstaden, men er i dag ombygget næsten til ukendelighed. På det lille
stik fremtræder palæet trods en modernisering foretaget ca. 1775 stadig i sin oprinde
lige skikkelse. Billedet af Synagogens (D) korte facade med indgangsportalen er den
tidligste fremstilling af dette bygningsværk, som netop var rejst i årene 1831-33.
Nu er dette parti helt ændret ved en tilbygning. Den Veterinære Højskole (G) lå
over for Vor Frelsers Kirke i Sankt Annæ Gade. Her er den imidlertid set fra
Prinsessegade med den lange sygestald, der var opført 1820; hele komplekset blev
nedrevet omkring 1860, så der eksisterer kun ganske få billeder af det. På prospektet
af Vor Frue Kirke (4) vil man i venstre side bemærke en ruin. Det er det i 1807
nedbrændte Universitet, som 1831-36 erstattedes af P. Mallings endnu eksisterende
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hovedbygning. Nicolai Tårn (6) står alene tilbage efter kirkens brand 1795 og mure
nes nedbrydning 1817; arealet er opfyldt af træboder, som i 1840’erne erstattedes
af P. C. Hagemanns senere forsvundne støbejernsboder. Badehusene ved Rysensteen
(12) er Nordens ældste badehotel, det var indrettet i 1825, og her var offentlig bade
anstalt indtil 1893, da institutionen flyttedes over på den anden side af havnen.
Blandt de helsingørske billeder hæfter man sig ved de to kirker, Sankt Olai og
Sankt Marie, der begge er vist i den skikkelse, de havde, indtil H. B. Storck tilføjede
henholdsvis spir og det øverste af vestgavlen. På havneprospekterne (22-23) ses
Øresunds Toldkammer og det lille Karantænehus, der begge minder om byens rolle
i Sundtoldsperioden. Prospektet fra Stengade (24) viser det gamle Rådhus, som i
1853-55 erstattedes af det nuværende. Til højre herfor ligger J. D. Belfours køb
mandsgård, der siden har mistet fritrappe og frontispice. De fleste huse længere
nede i gaden er forsvundet eller ombygget.
Kortet over Hillerød og prospektet af den lille by, der ikke engang havde regulære
købstadsrettigheder, viser, hvor beskedent et samfund, der dengang lå ved slottets
fod. På gengivelsen af Badstuen får man et indtryk af denne bygnings udseende
kort før J. H. Kochs restaurering, da spiret tilføjedes, og midtgavlen ændredes. Mod
sat ses Ladegården (Favrholm) med det nye ridehus, som iøvrigt langt senere, i
1940’erne, flyttedes til Hørsholm. Endelig er der en opstalt af Den lærde Skole,
opført 1631 af Christian IV. Der findes kun denne og endnu een gengivelse af dette
statelige hus; muligvis går de begge tilbage til en nu ukendt opmåling. Skolen ned
brændte til grunden ved den frygtelige bybrand 11. maj 1834, da ca. 70 huse lagdes
i aske. Få år inden, i 1831, havde Hillerød fået sit Råd- og Domhus, der var udformet
efter en mønstertegning af C. F. Hansen. Det blev nedrevet for i 1877 at give plads
til den bygning, der nu huser byens styre. Petersens lille opstalt er det mest autentiske
og samtidig det mest detaillerede billede af det gamle Rådhus.
Af disse få udvalgte og særligt markante eksempler turde fremgå, at Dansk Atlas
rummer adskillige illustrationer, som besidder stor topografisk og bygningshistorisk
kildeværdi. Mange af prospekterne - også de fynske og jyske - gengiver bygninger
og motiver, som er forsvundne eller ændrede - et meget stort antal af Petersens
kobberstik viser således »tabte udsigter«. Vurderet under eet er værket absolut en
»anskuelig Fremstilling« af dele af Frederik VI’s Danmark; for hovedstadens ved
kommende giver tekst og billeder i forening næsten en status over genrejsningens
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by, således som de store pladser og brede gadestrøg tog sig ud, efter at man i en
generation havde arbejdet på genopbygningen oven på de store katastrofer - Chri
stiansborgs brand 1794, bybranden året efter og bombardementet 1807. Det var
imponerende, hvad man havde udrettet, og det er denne patriotiske stolthed, som
lyser ud af både P. W. Beckers tekst og S. H. Petersens kobberstik. Også for købstædernes vedkommende er Dansk Atlas særdeles oplysende, og man må dybt beklage,
at værket ikke kunne følge den oprindelige disposition, og at det ikke fuldendtes,
således at det virkeligt kunne leve op til sit navn.

Efter udarbejdelsen af manuskriptet er jeg blevet opmærksom på en tegning af
C. F. Christensen fra 1829, der har tjent som forlæg for kobberstikket »Nicolay
Taarn i Kiøbenhavn 1831«, planche 6. Desværre har jeg ikke selv haft lejlighed til
at se tegningen, som er afbildet af Jan Steenberg i Danmarks Kirker. København,
Bind 1, Kbh. 1945-58, s. 521, fig. 50. Denne tegning bestyrker kun min formodning
om, at det var C. F. Christensen, der leverede de københavnske prospekter til
Dansk Atlas.

KILDER OG LITTERATUR
BILLEDNOTER
ENGLISH SUMMARY

FORTEGNELSE OVER KILDER OG LITTERATUR

Ansøgning til kongen og Fonden ad usus publicos. Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos, Journal
sager No. 196, 1831.
Fondens indstilling til kongen samt øvrige bevillinger se: Fonden ad usus publicos II og III,
Kbh. 1902 og 1947.
Diverse meddelelser til subskribenterne findes i Weilbachs Kunstnerleksikons arkiv, Statens
Museum for Kunst, samt i det ene af Det kongelige Biblioteks eksemplarer af Dansk Atlas.
S. H. Petersen: Studier efter Naturen med Hensyn til Landskabstegning, Kbh. 1816-19.
Samme: Danske Egne, Kbh. 1818-23.
Samme: Malerisk Geographie, Kbh. 1824-27.
Samme: Til Kunstens Venner, Kbh. 1832.
Samme: Nogle Kunsten vedkommende Bemærkninger, Kbh. 1836.
Samme: Indledning til Planen for et Værk, kaldet »Panorama af Danmark«. Kbh. 1837.
Samme: Populær Fremstilling af Konsten at optage Prospecter. Kbh. 1840-41.
Tegninger af S. H. Petersen i Den kongelige Kobberstiksamling.
Tegninger til Dansk Atlas i Københavns Bymuseum og Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling.
F. C. Krohn: Samlinger til en beskrivende Fortegnelse over danske Kobberstik ..., Kbh. 1889,
s. 180 ff.
C. O. Bøggild Andersen i Dansk biografisk Leksikon II, Kbh. 1933, s. 317 ff.
H. Bramsen: Landskabsmaleriet i Danmark 1750-1875, Kbh. 1935, s. 27, 55, 101.
Samme: Malerier af P. C. Skovgaard, Kbh. 1938, s. 11 f.
S. Schultz: Danske i Paris II, Kbh. 1938, s. 235.
H. Bramsen i Dansk biografisk Leksikon XVIII, Kbh. 1940, s. 270 f.
T. H. Colding i Weilbachs Kunstnerleksikon II, Kbh. 1949, s. 568 f.
J. Sthyr: Dansk Grafik II, Kbh. 1949, s. 56 f.

BILLEDNOTER
Det følgende er ment som en hjælp til at identificere bygninger, som enten er forsvundet eller
som ikke længere huser den institution, hvormed de er kendetegnet i Petersens billedunderskrifter. De resterende bygninger vil man let selv kunne identificere og placere - eventuelt ved
hjælp af de gængse håndbøger og opslagsværker, som f. eks. Trap Danmark og Hvem byggede
hvad 1-3, red. af Harald Langberg, Kbh. 1968-71. Litra A til H henviser til de 8 blade med
københavnske bygningsopstalter, mens prospekterne er forsynet med fortløbende numre.
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
E
E
E
F
G
G
G

G
G
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Det kongelige Palais: Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12.
Cancelliet: »Den røde Bygning«, Slotsholmsgade 4.
Collegial-Bygning: »Lerches Palæ«, Slotsholmsgade 10.
Admiralitetet: lå på Gammelholm, nedrevet 1860.
Land-Kadet-Akademie: Østre Landsret, Fredericiagade 24.
Banken: lå mellem Børsen og »Den røde Bygning«, nedrevet 1870.
Søe-Kadet-Akademie: Bredgade 76.
Søe-Etatens-Arkiv: lå indtil 1910 på forsikringsselskabet Hafnias grund, hjørnet af Holmens
Kanal og Holbergsgade.
Prinds Wilhelm af Hessens Palais: Amaliegade 1.
Prinds Frederik Ferdinands Palais: »Bernstorffs Palæ«, Bredgade 40-42.
Prinds af Hessen Philipsdals Palais: lå i Store Kongensgade omtrent, hvor Landgreven nu
udmunder. Nedrevet 1899.
Kongeligt Palais: »Det gule Palæ«, Amaliegade 18.
Frederiks-Hospital: Kunstindustrimuseet, her set fra Amaliegade (nr. 27-31).
Almiindelig Hospital: Amaliegade 26-36, nedrevet 1892.
Søe-Etatens-Hospital: lå i Nyboder, hvor Fredericiagade blev brudt igennem 1905.
Livgardens-Caserne: Øster Voldgade 2 A-F.
Metropolitan Skole: Fiolstræde 4-6.
Chirurgisk Akademie: Medicinskhistorisk Museum, Bredgade 62.
Militaire Hoiskole: »Gjethuset«, var indtil 1872 beliggende på Kongens Nytorv mellem Det
kongelige Teater og »Harsdorffs Hus«.
Veterinaire Skole: lå indtil 1858 i Sankt Annæ Gade, her set fra Prinsessegade.
Porcelains Fabrik: Købmagergade 50, nedrevet 1884.
Classens-Bibliothek: Amaliegade 38-40.
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H Waisenhuset: Købmagergade 44, nedrevet 1895.
H Opfostringshuset: Store Kongensgade 108.
12 Badehusene: Badeanstalten ved Rysensteens Bastion (Langebrogade), nedrevet 1893.
36 Bidstrup: Sankt Hans Hospital.
43 Trolleborg: Brahe Trolleborg.
Grundtegning af Kiøbenhavn 1831.
Asiatiske Compagnie: Strandgade 25.
Grundtegning af Frederiksborg 1833.
Ladegaarden: Favrholm.
Den lærde Skole: Skolegade - nu Søndre Jernbanevej 4 - nedbrændt 1834.
Raad og Domhuset: Torvet, nedrevet 1877.
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ENGLISH SUMMARY
The purpose of the Danish Atlas, Dansk Atlas, was to create a work which, in words
and pictures, would give “a clear rendering” of Copenhagen, Danish towns and the
Danish landscape during the reign of Frederik VI. In 1831 Mr. J. Riise, bookseller,
and Mr. S. H. Petersen, engraver, were able to proceed with the publication under
the patronage of the King, and shortly afterwards a subscription prospectus was
ready, and two samples of the illustrations. The atlas would comprise four volumes
with an historical introduction and a section describing the buildings depicted. A new
map of Copenhagen was to be prepared, twelve views, as well as some large sheets
with elevations of the facades of public buildings and distinguished private proper
ties. Towns were to be represented by a map together with a couple of views of
each town; and by way of conclusion, prints of a number of royal castles and manor
houses in the provinces. In order to keep the price within reasonable limits for the
purchasers, and to lessen the economic risks of the undertaking, it was decided to
publish the work successively with one text sheet and a few illustrations at a time.
To begin with, the situation seemed promising, more than 400 subscriptions were
received. However, not only was the atlas published too slowly, but its arrangement
was changed several times, and the price increased - factors which caused many
subscribers to cancel their orders. In 1835 the publishers had to give up in the
middle of the second volume. The Dansk Atlas is a torso so to speak, indeed intact
today in only a few old libraries. The present edition is prepared to right this wrong,
for the atlas is still of value - both as a work of general interest and to local history
research.
Originally, the text was to be written by J. Riise, but it was finally written by a
young theologian, Peter Willemoes Becker (1808-1877). The latter had already
published a certain amount of historical works, and was later to become a pioneer
as the first collector of material in foreign archives which shed light on Danish
history. The Dansk Atlas is primarily an illustrated work, and the driving force
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and dominating personality behind its publication was the landscape engraver, Søren
Henrik Petersen (1788-1860) - a lawyer by profession with a practice in Fredensborg,
but also an accomplished amateur in the graphic arts. He was encouraged to embark
on an art training, with the result that in 1818 he gave up his law practice and moved
to Copenhagen to attend the Academy of Fine Arts. With the support of royal funds,
he left for a lengthy tour of study in Germany, France and Holland from 1824 until
1827. His style and technique were lastingly influenced by two years as a student
with the landscape artists C. Haldenwang and K. L. Frommel in Karlsruhe. A large
proportion of S. H. Petersen’s production comprised prints and etchings after the
work of contemporary and past artists - particularly the work of 17th century Dutch
artists, which he was able to copy in the Royal Art Collection. These (often large)
sheets aroused considerable interest, and in 1828 he was attached to the Royal
Academy of Fine Arts. However, his work did not sell in any great quantity, and in
order to make up for this, he published several series of landscape prints (see biblio
graphy).
The text of the Dansk Atlas is written by a specialist, and based on the entire
literature known at the time, both historical and topographical. Its tendency to
nationalism is apparent, and in style it is undeniably in keeping with contemporary
taste. In the description of famous castles not much is written about their architecture
- and even less in praise, whereas the position and view are enthusiastically described.
The atlas numbers 66 sheets in all, of which the three maps and the view of Copen
hagen are larger than the rest (at the back in this edition). Apart from the views,
many of the sheets depict several buildings, 127 individual illustrations in all. They
are prints after drawings especially commissioned for the purpose. Not all the drawings
are the work of S. H. Petersen, moreover he records that he received assistance.
Thanks to some random preparatory drawings (figs. 1 and 2), it has been established
that the scene-painter C. F. Christensen (1805-1883) assisted him with the views of
Copenhagen, although S. H. Petersen is almost certainly responsible for the more
rural illustrations with landscapes. He presumably had several assistants to draw
the small elevations of facades. This is evident from thirteen surviving drawings which
may be divided with some caution into the work of three anonymous artists (figs. 3-5).
S. H. Petersen could turn to several older Danish publications for inspiration, and
likewise to a few contemporary ones. Numerous illustrated works of this kind had
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been published abroad, for example Captain Batty’s famous Italian Scenery and
German Scenery from the 1820s.
Many of the prints provide extremely valuable information, both topographically
and architecturally speaking. Taken as a whole, the selection appears reasonable as
far as the completed sections are concerned. Copenhagen is particularly important,
comprising as it does, the major part of the work. Indeed, it is virtually an inventory
in words and pictures of the town rebuilt after three great catastrophes: the fire at
Christiansborg Castle in 1794, the great fire the following year, and the bombardment
in 1807. The rebuilding was certainly impressive, and patriotic pride over this radiates
from P. W. Becker’s text and S. H. Petersen’s prints. The Dansk Atlas is also extremely
informative as far as Danish towns are concerned, and it is to be deeply regretted
that the atlas neither followed the original arrangement nor reached completion, in
order to live up to its name in the true sense.
Translated by Jean Olsen
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