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KRISTIANSHAVN

er i Aaret
1618 anlagt af Kong
Kristian den Fjerde. Hvor
flade Holme dukkede op af
Vandet mellem Kjøbenhavn og
Amager, lod han udgrave og
paafylde, ledede Vandet i regel
rette Kanaler og fæstnede
Jorden, saaat den kunde bære
en By. Tidligere sejlede man
fra Kjøbenhavn til Amager
imellem Holmene, senere an
lagdes Amagerbro, den nu
værende , men ombyggede
Knippelsbro, som paabegyndtes 1620, og endelig
Langebro, 1686. Disse to
Broer danner endnu Forbin
delsen mellem Kjøbenhavn og
Vor
Kristianshavn, og det forskjelr is t ia n s h a v n

K

Frelsers Kirke set fra Hj. af Overgaden o. V.
og St. Annægade
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lige Indtryk, man modtager, efter at have passeret dem, er karakte
ristisk for Kristianshavn og viser dens dobbelte Fysiognomi.
Kommer man ad Knippelsbro, træffer man Handelsbyen; Vognene
ruller larmende forbi hverandre, Folk skynder sig i Trængsel langs
ad Fortougene, de smalle Gader fyldes af Støj og Raab, af Damp
skibes og Fabrikers Fløjten og Hvæsen. Kommer man ad Langebro,
er Forholdet et helt andet. Her træffer man endnu Forstaden til
den store By, Hovedstadens Udkant og Landets Nærhed. Tilvenstre
en Række Smaahuse, de saakaldte Holms Huse, i Smag med det
gamle Nyboder, tilhøjre en lille morsom Beværtning, helt primitiv i
sin Beskedenhed, og den lave Vold med de gamle, løvrige Træer, og
ved Voldens Fod Reberbanen, hvor Manden støt og langsomt vandrer
den lange Vej, frem og tilbage, Dag ud og Dag ind.

KRISTIANSHA VN.
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Kristianshavn er en Fæstning, og tolv Bastioner beskytter den
mod Øst og mod Syd. Men Fæstningen er i Aarenes Løb forvandlet
til en Idyl. Hvor før de tapre Kristianshavnere modigt kæmpede
mod Fjenden, og Kanonerne udsendte deres dræbende Ild, dér vandrer
nu om Dagen fredelige Folk til deres Gjerning og glæder sig over
den prægtige Udsigt over den blanke Stadsgrav, med de tætte Siv
planter i Krogene og de smaa, træbevoxede Odder, som skyder sig
ud i Vandet. Og i de lyse Nætter søger unge Par her et Gjemmested for deres hemmelige Elskov, og naar Alt er mørkt og skummelt,
finder stakkels, husvilde Vagabonder her for et Øjeblik en skær
mende Tilflugt og Fred i den dulmende Søvns Arme.
Kristianshavn gjennemskæres i hele sin Længde i sydvestlig
nordostlig Retning af en Kanal; de to Gader langs Kanalen kaldes
Overgaden neden Vandet —
modKjøbenhavn — og Over
gaden oven Vandet; stejle
Bolværker begrænser Kana
lens Sider, og de mange
Skuder og Baade, som læg
ger til ved disse, danner et
malerisk Hele i Forbindelse
med de grønne Træer, som
endnu findes i Gaderne hist
og her. Forbindelsen mel
lem de to Dele af Kristians
havn skér ved Hjælp af to
Broer, hvoraf den ene,
Børnehusbroen eller Sten
broen, gaaer fra lille Torve
gade tilTorvet, og den anden,
Snorrebroen, forbinder de to
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Dele af St. Annægade. Den
har sit Navn af, at den i Be
gyndelsen var bygget af en
privat Mand til Gang for hans

Kristianshavns Kanal set fra Broen
ved St. Annæ Gade.

Arbejdsfolk ogvar forsynet med
en Snorre for hver Ende for
at forhindre Kørsel og Riden.
Mod Nord ligger store
Pakhuse fra ældre Tid langs

Kanalen, længere mod Syd Beboelseshuse, hvoriblandt gamle, karakter:
istiske Kjøbmandshuse. Børnehuset ved Torvet er forlængst nedrevet
og har givet Plads for det store Cellefængsel, den gamle Politistation
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paa den anden Side af Torvet
er ligeledes forsvundet, og et
tarveligt og uskjønt moderne
Beboelseshus er traadt istedenfor. I Overgaden neden Van
det ses endnu, i Nærheden af
Burmeister og Wains mægtige
Fabriksanlæg, en prægtig gam
mel Gaard, nuværende Nr. 11,
tidligere Nr. 166, opført 1785
og vel bevaret i hele sin Op
rindelighed. Og paa Kanalens
anden Side findes en hel Række
mindre Privathuse, som giver
hele dette Kvartér en ejen
dommelig Stemning. Et af dem
er Nr. 36, hvis Facade her er
gjengivet; fint og yndefuldt
staaer det her, indeklemt mel
lem raa, moderne Huses høje
Brandgavle, og spejler sig nu
som i fordums, lykkeligere
Dage i Kanalens stille Vand.
Det er rimeligvis opført 1726,
da et af Stadskonduktøren ud
stedt Maalebrev fra dette Aar

Huset Overgaden o.

v.

Nr. ,6.

omtales i et Skjøde af 1749,
ifølge hyilket Ellen Rabes Enke
overdrager Huset til en Jens
Pedersen Holm — en yderst
tarvelig Oplysning.
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Ejendommen Nr. 6, tidligere Løweners Jernstøberi, nu Kristianshavns Jernstøberi og Maskinværksteder, er ombygget for det midterste
Partis vedkommende, men er dog bestandig en karakterfuld og statelig
Bygning. Her boede i Midten af forrige Aarhundrede den bekjendte
Billedhugger, Professor Simon Carl Stanley og efter ham hans endnu
betydeligere Søn, Carl Frederik Stanley, ligeledes Professor og Billed
hugger. Og i Nr. 2, paa Hjørnet af Langebrogade, som nu er om
bygget med Undtagelse af den med 1779 mærkede Port, dér boede
Danmarks mærkelige literære Trekløver, Fru Gyllembourg, Johan
Ludvig Heiberg og Johanne Louise
, her blev de to forlovede,
og senere boede de som et lykkeligt Ægtepar henved en Snes Aar
i Søkvæsthuset i den modsatte Del af Kristianshavn.
Kristianshavns Hovedaare er store og lille
Torvegade; her gaaer
Hovedfærselen fra Kjøbenhavn til Amager og
omvendt.
Hvad Byg
ninger angaaer er disse
Gader egentlig de mindst
interessante,

idet

det

kraftigt pulserende Livs
Fordringer har medført
stadige Udvidelser og Om
formninger. Men nogle
Rester findes dog end
nu. Paa Hjørnet af lille
Torvegade og Strand
gade ligger saaledes det
gamle Raadhus, opført
af Kristian den Fjerde;

Ejendommen Overgaden o. V. Nr. 6.

Gaardinteriør fra »Skibet« St. Torvegade Nr. 27
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skjøndt man i senere Tider
har paabygget en Etage og
en Frontespice, og skjøndt
man har indsat moderne Vin
duer og helt omdannet Dør
partiet, er der dog saameget
tilbage af den oprindelige Ar
kitektur, at Bygningen sés
med Interesse. For Enden af
store Torvegade, ude ved Amagerbro, imellem Voldene laae
i sin Tid Kristianshavns- (eller
Amager-) Port; den er for
svundet, men det lille, lave
Vagthus med det stærkt frem
springende Tag ligger der end
nu som et synligt Minde om
Fortiden. Og nøjes man ikke
med at betragte Bygningernes Ydre, men trænger man ind i deres
Indre, er der adskilligt, som er værd at bemærke. Vi skal nævne
nogle af de Gaardpartier, som virker kräftigst i malerisk Henseende.
I store Torvegade, Nr. 27, begrændset af Amagergade og Prinsessegade,
ligger et gammelt Hus, »Skibet« kaldet. Gaaer man ind gennem den
lave Dør og den smalle Trappegang, kommer man til en Gaard, som
i hele sin Ejendommelighed kun har faa Sidestykker i Kjøbenhavn.
En bred Svalegang løber langs Gaardens to Sider, baaret af svære
Bjælker med Skraaknægte under; Taget støttes af kraftige Stolper, hvis
Skraabaands svage Runding gjør en udmærket Virkning. Smaat og
tarveligt er det Hele, her boer kun Fattigfolk, hvad det ophængte
Vasketøj, de smaarudede Vinduer, Baljerne og Hønsene vidner om,
men der er en Stemning fra Fortiden, som man skal lede længe efter.
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Ogsaa i Amagergade Nr. 11 træffer man en lignende Gaard.
Her er Fattigdommen og Forfaldenheden endnu større; Huset har
ingen indvendig Trappe, men ad den skæve og skrøbelige Gaardtrappe, som er klistret udenpaa Huset, naaer man til et lavt, over
dækket Galleri, hvorfra Indgangen til de forskjellige Lejligheder fører.
Endogsaa Rummet under det skraa Trappeløb anvendes til Beboelse.
Staaer denne Bygning endnu som et Minde om det gamle, fattige
Kristianshavn, saa er til Gjengæld den saakaldte »Jødens Bule«
i Overgaden oven Vandet lige ved Langebrogade, nedrevet, og en
stor moderne Bygning opført i dens Sted. Heldigvis er den aftegnet
før dens Forsvinden, og man vil med Undren sé, hvorledes Ad
gangen til de smaa, fattige Lejligheder skéte ad udvendige Trapper,
eller snarere Stiger,
én for hver Lejlig
hed. Hvad der i
denne smalle Gaard
kunde ophobes af
Svineri, og hvor
ledes Luften har
maattet være, skal
der næsten Fantasi
til for at forstaae.
Endnu et Par
morsomme, maleri
ske Gaardinteriører
er her aftegnede:
fra Brogade Nr. 4
og Prinsessegade Nr.
25, begge højst ejen
dommelige i deres
Snæverhed og ube-

Gadedør fra Lille Søndervoldsstræde til »Jødens Bule«
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Beværtningen »Slukefter«.
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Hjørnet af Prinsessegade og St. Annægade.

hjælpsomme Tilfældighed. Og vil man ret nyde Indtrykket af det
gamle, forfaldne Kristianshavn, af de smaa, skæve Bygninger, uregel
mæssige og sammenstablede, lave og uberegnelige i al deres maleriske
i*
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Liniespil, saa skal man gaae ned ad
Prinsessegade og standse ved Hjørnet
af Sofiegade, og derefter fortsætte
Vejen opad mod Vor Frelsers Kirke,
ligeoverfor hvis mægtige Spir en lille
morsom Husgruppe presser sig sam
men i al Beskedenhed paa Hjørnet af
St. Annægade.

Dør fra Vildersgade Nr. 15.

Kristianshavn har to Kir
ker,

VORFRELSERS KIRKE

og FREDERIKS-KIRKEN; den
ene repræsenterer Nutiden, den
anden Fortiden, den ene Livet,
den anden Døden. For Enden
af Strandgaden, mod Syd, lig
ger Frederikskirken, ogsaa
kaldet »den tyske Kirke«;
graa og snavset ligger den
der, trist og ensom, næsten
som en Ruin; Græsset groer

Hjørnet af Prinsessegade og Sofiegade.
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frodigt paa Kirkegaarden omkring den, de høje Vinduers smaa
Ruder er mørke og lappede, Alt er lukket og stænget. Den blev
til Brug for den tyske Menighed opført under Frederik den Femte
i Midten af det attende Aarhundrede (1755— 1769), men nu bruges
den kun sjælden, kun naar et eller andet Lig højtidelig nedbæres
i de dybe Gravhvælvinger og hensættes dér bag de snørklede, kunst
nerisk udarbejdede Smedejernsgittere Side om Side med de mange
forudgangne Storheder.
Med »Vor Frelsers Kirke« er det en helt anden Sag. Den plejes
og restaureres til Stadighed, og her samles Menigheden hver Søndag
til Gudstjeneste. Et smagfuldt Jerngitter er i den nyere Tid anbragt
omkring Kirkegaarden, og baade Kirkens Ydre og Indre er af kyn
dige Hænder saavidt muligt ført tilbage til deres oprindelige Skikkelse.
Det var Kristian den Femte, som ombyttede den daværende lille
Trækirke med den nuværende Stenbygning (1682— 1696), men først
midt i forrige Aarhundrede paabyggedes det originale, prægtige Spir,
en Komposition af den berømte Arkitekt, Udgiveren af »den danske
Vitruvius«, Lauritz de Thura.
Strandgade er Kristianshavns anseligste og mest aristokratiske
Gade. Den hører med til Kristian den Fjerdes første Anlæg, men
grænsede, som Navnet antyder, i Begyndelsen umiddelbart til Sundet,
saaledes at kun dens ene Side, Kristianshavnssiden, oprindelig var be
bygget. Her ligger endnu de gamle Bygninger Gaard ved Gaard, med
høje Etager, rigt udstyrede Værelser, Porte og Dørpartier med karakte
ristisk Dekoration, Minder om Fortids Herlighed, om Magt og Rigdom.
De nuværende Numere 30 og 32 er de første Bygninger, der
opførtes paa Kristianshavn, efterat Kongen ved at udstede Privilegier
og love betydelige Fordele havde opfordret til at fremme denne
Bydels Bebyggelse, og det var Borgmester Mikkel Vibe, som lod
dem opføre, en Mand, som dengang spillede en betydelig Rolle i
Kjøbenhavn.
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I Nr. 6 boede Tordenskjold,
da Kongen til Løn for hans tapre
Bedrifter havde adlet ham og
udnævnt ham til Viceadmiral; i
Nr. 22—24 boede en anden Søhelt,
Kort Adelaer, og Nr. 20 ejedes
i Slutningen af det syttende Aarhundrede af den berømte holland
ske Maler, Karl van Mandern.
Paa Grund af Basreliefet i For
muren, hvor tvende Skikkelser
bærer en mægtig Vindrueklase paa
en Stang, og paa Grund af en lig
nende allegorisk Gruppe over Dø
ren, kan man maaské antage, at
Kunstneren her har haft en Vin
forretning, ligesom han et andet
Sted havde indrettet et Gjæstehus. Man sér, det er historisk
Grund, man bevæger sig paa, naar
man vandrer ned ad Strandgade.
Paa Strandgades nordre Side
Dor fra Strandgade Nr 20

dominerer det tidligere Asiatiske

Kompagnies, de nuværende forenede Kontorers Oplagspladsers store
Tvillingbygning hele Strækningen. Den af dem nærmest Brogade
er opført i 1738, og den anden i 1781 som en Pendant til den.
Begge er opførte af mørkerøde Mursten med Pilastre, Indfatninger,
Frontoner og Dekorationer af graa Sandsten. Der er en Holdning
og Fornemhed over dem, som virker helt imponerende, og naar man
sér paa det aftegnede Dørparti, vil man indrømme, at det ikke alene
er Helhedsvirkningen, der er stor og fyldig, men at tillige Enkelt
hederne er dygtigt og elegant udførte.

Gaardinteriør fra Amagergade Nr. n .
4
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Ogsaa udenfor Strand
gade og Overgaden findes
endnu gamle, anselige Kjøbmandsgaarde.
Som gode
Exempler kan nævnes Bro
gade Nr. 3 og Dronningensgade Nr. 62. Den første
har Aarstallet 1688 staaende
paa Facaden i snirkledeJernbogstaver, og kraftige, velformedeJernankeregiver des
uden Liv og Karaktér over
Fladerne; den har holdt sig
udmærket og sér næppe nu
anderledes ud, end da Borger
og Brygger i Kristianshavn
C. C. Hørbye i 1739 over
drog den til sin værdige
Svoger Andreas Jensen Storp.
Dør fra Strandgade Nr. 32.

En Periode tilhørte
Asiatisk Kompagni.

den

Den anden Gaard er nu øde og forladt; ingen beboer den, og
ingen vedligeholder den, endog den udvendige Stentrappe foran Døren
er forsvunden. Og dog gjør Ejendommen et udmærket Indtryk:
Forholdene er fortræffelige, Vinduerne har endnu den klædelige
Inddeling med smaa Ruder, og Dørpartiet staaer elegant og dekorativt.
Som Ejendommen i Brogade er en værdig Repræsentant for det 17de
Aarhundredes solide Kjøbmandsgaarde, er denne det for det 18de
Aarhundredes Vedkommende.
Kristianshavn er meget rigt paa ydre og indre arkitektoniske
Enkeltheder, som Tidens Tand endnu ikke har fortæret. Selv paa
4*
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mangt et tarveligt Smaahus findes en karakteristisk Dør, en morsom
Klokkestræng, et Basrelief med Hentydning til Bygningens Navn
eller Bestemmelse, en malerisk Kjældernedgang med skærmende Tag
over o. s. v. Dørene er for Størstedelens Vedkommende fra forrige
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Aarhundrede; de er gjennemgaaende temmelig flade
i Reliefet, men i Udskærin
gerne er der udfoldet en
betydelig Variation af orna
mentale Rifler, Skæl, Smaafyldinger o. s. v. Her er
gjemt et Stof af ikke ringe
kunstindustriel Interesse,
og disse Døre burde samles
og opmaales til et Album
for Snedkere, medens det
endnu er Tid. Det samme
gælder de mange kunstne
risk værdifulde Interiører
især fra forrige Aarhun
drede, som Kristianshavn er
rigt paa. Nu da vi faaer et
kunstindustrielt Musæum
med et Bibliothek, der i
første Række lægger an
paa Blade, brugelige som
Forbilleder, vil vore yngre
Tegnere og Arkitekter rimeligvis lettere end før finde
et Hjemsted til Opbevaring

Dør fra Asiatisk Kompagni.

for deres Studieblade.

Strandgade med Asiatisk Kompagni.

I Baggrunden Frederikskirken

KRISTIANSHAVN.
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Ønsker man nogen
nærmere Besked om Kristianshavns Historie og
Topografi i Fortiden, bør
man søge til følgende
Literatur:
I Lauritz de Thuras
store Pragtværk »den
danske Vitruvius« (1746
— 1749) findes udmær
kede Kobberstik af Vor
Frelsers Kirke som arki
tektonisk Monument; i
samme Forfatters »Haf-

Huset i Brogade Nr. 5.

nia hodierna« (1748), en
udførlig Beskrivelse af
Kjøbenhavn, findes en
Række historiske Med

delelser om Kristianshavn, ledsagede af gode, kobberstukne Afbild
ninger.
Paludan, som var Præst ved Vor Frelsers Kirke, udgav (1791)
en lille Bog »Samlinger til en Beskrivelse over Christianshavn og
Frelserens Kirke sammesteds,« som indeholder mange gode Oplys
ninger; og P. J. Resen udarbejdede (1685) en »Christianshavns Beskri
velse«, som er udgivet 1877.
1 dette sidstnævnte lille Skrift findes adskillige Kuriositeter i
Datidens naive Sprog. Der omtales saaledes de tre mærkeligste Hæn
delser, som er overgaaede Kristianshavn indtil Aar 1685. De bestaaer
i et vidt ødelæggende Lynnedslag i Krudtværket, i en Historie om
en paarig Kvinde, som fødte et Barn, og »leggis til, at Mormoderen
til samme Barns Fader ogsaa skall udi sit 63 Aar wæret fruktsommelig

Gaardinteriør fra Brogade Nr. 4.

Gaard fra Prinsessegade Nr. 25.
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og iligemaade født et Barn til Werden.“ Og endelig fortælles følgende,
unægtelig højst forbausende, Begivenhed: »Aar 1670 udi April
Maanet har Satan indstillet sig udi et ugudeligt Kroer-Sælskab, hvor
han med dennem har spillet Kort, og at det var Satan, er omsider
befunden, da hånd hastelig forsvant og blef borte.«
Af moderne Literatur henvises i første Række til J. P. Traps
»Statistisk-topografiske Beskrivelse af Kongeriget Danmark«, 2den
Del (1879), Dr. O. Nielsens »Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse,«
3—5 Del (1889) og Carl Bruuns store Værk over »Kjøbenhavn«,
som endnu ikke er sluttet.
Som man sér, findes der en ret fyldig Literatur om Kristianshavn, men gjennemgaar man den omhyggeligt, erfarer man snart, at
det Resultat af Viden, man tilstræber, bliver adskilligt ringere, end
man mente at have Grund til at vente. Nej, vil man have det rette
Indtryk af denne ejendommelige Del af vor Hovedstad, maa man
selv vandre derud, gjennemstrejfe de forskjellige Gader og Kvarterer
paa kryds og tværs, ved Dag som ved Aften, og paa denne Maade
erhverve sig det Selvsyn, uden hvilket ingen ret Forstaaelse findes.
Og Kristianshavn er i Virkeligheden et Studium værd; trods sin
umiddelbare Nærhed ved Kjøbenhavn har den dog sit ganske bestemte
Særpræg.
Kristianshavn er et Symbol, et Symbol paa Lykkens og Livets
Omskiftelighed. Hvor rige Handelsfyrster og mægtige Statsmænd
tidligere havde deres Bo i prægtigt udstyrede Huse med Lofts- og
Vægmalerier og kostbare Gobelins, dér træder nu moderne Smaamennesker de gamle Gulve i idel Fred og Borgerlighed. Og rundt
om taler Fattigdommen sit tyste, truende Sprog. I de snævre Gyder
hersker Forfaldenheden, som undertiden kan medføre en vis malerisk
Interesse, men som dog i Virkeligheden kun gjør Sindet mygt og
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sorgfuldt. Forsultne Mænd, udmagrede Kvinder og blege, snavsede
Børn færdes her overalt, og man gribes af Uhygge og Medlidenhed.
Det er ikke mere Kristian den Fjerdes og Kristian den Femtes stolte
Stad, præget af Rigdom og storslaaet Handelsvirksomhed; det er en
af en Storbyes mange Forstæder, som gjennemløbes af Hovedstrøm
men, inden den rinder ud i Sandet.

II
KJØBENHAVNS
S Y D V E S T L I G E DEL

Ind over Byen, set fra Borsgade.

i Fortid og i Nutid har man hyppigt truffet og fremdraget
yderst smigrende Udtalelser om Kjøbenhavns Udseende af Frem
mede, som har gjæstet vor Hovedstad. De er kommet hertil med
friske Øjne og et uhildet Sind, med glad Modtagelighed fra de forskjellige Indtryk og med en Erfaring fra andre Byer, som har frem
kaldt Sammenligningen.
Helt anderledes er det med de indfødte Kjøbenhavnere; enten
har de ikke været i Udlandet og har da paa egen Haand dannet sig
overdrevne og vrange Forestillinger om de fremmede Hovedstæders
Udseende, eller de har været i Udlandet og er da med de Danskes
sædvanlige ukritiske Beundring for alt Fremmed kommet hjem,
blændede til Blindhed, og finder deres egen By snavset, fattig,
kjedelig, interesseløs.
Dette er fuldstændig falsk. Kjøbenhavn er en smuk og karak
teristisk By, ikke pragtfuld, men yderst stemningsfuld, rig paa Afvexling og maleriske Vuer, naar man blot vil betragte den uden
Fordom og Vrangvillie.
aade
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Naar man saaledes kommer fra Kristianshavn over Knippelsbro
og sér ind imod Byen, hvilket prægtigt Syn breder sig da ikke for
Øjet! I Forgrunden Kristiansborg-Slots mægtige, tause, manende
Ruin med de grønne Plæner og Frederik den Syvendes Statue; til
højre Kanalen med de mange Skuder, der bringer os Frugt eller
Lervarer, og bag dem den røde
Holmens Kirke med det lange Grav
MH
kapel , i Baggrunden Amagertorv
med sine gamle Husrækker og sit
levende, mylrende Liv, Amager
konerne med deres Frugter og Blom
ster, Vognene og Fodgængerne, der
snoer sig mellem de udstillede Varer,
og langs Kanalen tilvenstre den
lange Række af de svære Fisker
koner i uldne Sjaler og med de
skælblinkende Fisk i Kar og Kurve.
Og endelig over Husrækkernes
morsomme, maleriske Silhouet af
Gavle, Tage, Kviste og Skorstene
de prægtige Kirkespir, som rager
højt og fornemt op over Vrimmelen
nedenunder.
Den Del af det gamle Kjøbenhavn, hvorfra Afbildningerne i dette
Hæfte er hentede, er Terrænet Syd
for en Linie, draget fra Knippelsbro
over Slotspladsen og Amagertorv
gjennem Kjøbmagergade og Frederiksborggade til Boulevarden, som
Gadedør fra Nybørs.

nu er traadt i de nedrevne Voldes

Husene »Nybørs« i Børsgade.
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Sted. Strax naar man kommer over Knippelsbro, træffer man
paa gamle Minder. Ikke alene Børsen, denne prægtige, originale
Bygning, som henleder Tanken paa Velstand og Handelsstand, men
allerede inden den møder os den saakaldte Nybørs, de tre Dobbelt
ejendomme i Børsgade, populært benævnede »de sex Søstre“, idet
nemlig Sagnet fortæller, at den rige Kjøbmand Hans Knip, efter
hvem Knippelsbro er opkaldt, lod disse Ejendomme opføre som Gave
til sine sex Døttre. Sagnet har dog neppe Ret, thi de er opførte
paa Kristian d. 4des eller Frederik d. 3dies Tid af Kammerskriver,
senere Rentemester Henrik Müller, med Facader mod to Gader, ind
rettede til Kjøbmandsgaarde med vedliggende Pakhuse. I en nyere
Tid er det ene Hus blevet
ombygget, hvorved Gavlen
er gjennemskaaret og Dør
partierne erstattede af andre
i en anden Karaktér. Ligeoverfor, paa den anden Side
af den nuværende Slots
holmsgade, paa Hjørnet af
Kristiansgade laa til for et
Par Aar siden den her
afbildede smukke Bygning
med de høje Vinduer og
Mansardtaget; nu har den
maattet vige Pladsen for
Grosserer Adolphs store
Nybygning.
Ligeoverfor Kristiansborg-Slot, i Gaden »Ved
Stranden« ligger flere karakteristiske

Bygninger.

Slotsholmsgade 16,
Hjornet af Kristiansgade
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Paa Hjørnet af Boldhusgade
(Nr. i o) sés en rød Gaard, som
særlig udmærker sig ved den
maleriske Maade, hvorpaa de
murede Kviste og de forskjellige
Taglinier skærer sig sammen.
Ejendommen har i en Aarrække
tjent som Kjøbmandsgaard (den
Sundorphske), tidligst omtales
den i 1756 som tilhørende Or
ganist Johan Foltmar, efter hvem
den kom i Porcællænshandler
Hans Pays Eje. Paa en Skyde
skive paa den kgl. Skydebane
sés en Afbildning af den, som
i flere Henseender afviger fra
dens nuværende Udseende. Kun
med et Hus's Mellemrum rager
den nuværende Adlerske Gaard
op mellem sine Omgivelser, fin
og fornem med sine slanke
Søjler og sin elegante Ge
sims over den lille
Mezzaninetage. Den
har efter tidligere
Ejere
henholdsvis
baaret Navnene den
Holtenske Gaard og
den Anckerske Gaard;
efter en existerende
Lille Kirkestræde "set fra Højbroplads.

Tegning fra I 7 9 6 ,S O m

Den Adlerske Gaard Ved Stranden
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blev indgivet sammen med
et Andragende til Magistra
ten, har Bygmesterens Navn
sandsynlig været Qvist.
Amagertorv, eller ret
tere sagt Højbroplads, er
en af Kjøbenhavns fornøje
ligste Pladse; det er Han
delspladsen par excellence,
her er Liv og Travlhed,
Hjørnet af Boldhusgade og Ved Stranden.

Støj og Humør. Gjennem
lille Kirkestræde sér man
det kraftige, kullede Nikolaj

Taarn som en endnu imponerende
Rest af den prægtige gamle Kirke
med det himmelstræbende Spir.
Ligeoverfor sig har man Hafnias
Gaard som et synligt Minde om den
Pragt og Soliditet, hvormed man
byggede paa Kristian den Fjerdes
Tid; den er opført af den rige
Handelsmand, Borgmester Mathias
Hansen, hvis Datter Kirstine efter
Sigende stod i intimt Forhold til
Landets Konge.
Kjøbmagergade har fra Fortiden
ikke beholdt meget mere end sin
bugtede Linie, som virker behagelig
roligt for Øjet, der ikke blændes
og forstyrres af de lange Perspek
tiver, men faar Tid til at modtage

Fra Gaarden Kjøbmagergade 10.
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det rette Indtryk af de forskjellige Bygninger, efterhaanden som
de dukker frem. Endel af de
gamle Gaarde findes vel endnu,
f. Ex. den nuværende Postgaard,
som i tidligere Tid hed Marechalsgaarden, men de fleste er saa
stærkt omformede i Aarenes Løb,
at de kun daarligt giver et Bil
lede af det oprindelige Udseende.
Hist og her i Baggaarde kan
man dog endnu træffe Levninger,
særlig af gamle Bindingsværks

huse, som stævner den svundne Tid
frem for Øjet; de her afbildede Bygnin
ger findes mod Gaarden bag Nr. io og
er séte fra Sidehusets Gaard, medens
dette var under Ombygning. Vi med
deler ligeledes her en Tegning af den
lille Dør, som findes paa den Fløj af
Regensbygningen, som vender mod
Kannikestræde, tæt ved Siden af Por
ten, som fører ind til den store Gaard
med det historisk og literært berømte,
gamle Lindetræ.

Forøvrigt maatte

Regensen dele Skjæbne med næsten
hele den Del af det gamle Kjøbenhavn,

Larslejstræde sét fra St. Pederstræde

KJØBENHAVNS SYDVESTLIGE DEL.
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vi her beskæftiger os med, da den mægtige Ildebrand 1728 lagde
saa betydelige Strækninger øde. Der er i den nuværende Regensbygning ikke meget tilbage af den Adelsgaard, Kristian den Fjerde
skænkede de fattige Studenter til Bolig.
Et Parti af Byen, som den Dag idag i det Væsentlige har be
holdt sit Præg, saaledes som den voxede op paany efter Ildebranden,
er Graabrødretorv.

Naar man

sammenligner Prospektet i »den
danske Vitruvius« med det nu
værende Torv, vil man finde den
samme Karaktér i de fleste Huse.
Ganske vist er Tegningens Vor
Frue Kirkes høje Spir sunket
i Grus, og Corfitz Ulfeldts Skam
støtte er bortført fra sin Plads,
men det er, som om Fortidens
Duft endnu hviler over de gamle
Bygninger, der staaer Side om

Gadedør fra St. Pederstræde 7.

Side i Geled af ulige Højde og
nysgjerrigt strækker deres brede,
frontespicebærende Midtpartier
op over Gesimslinien. Ogsaa i
de tilstødende Gader omkring
Helligaandskirken og dens gamle
Ligkapel findes endel Huse fra
samme Tid; Skade at moderne
Uforstand under Paaskud af
pietetsfuld Restauration gjør sit
til, for at ethvert oprindeligt
Spor kan forsvinde, sé de rødmalede Huse paaGraabrødretorv.
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Det smukkeste arkitektoniske Værk i denne Bydel er det med rigt
Sandstensarbejde smykkede Dørparti i Valkendorfsgade Nr. 11; hugget
i Stenen staaer der at læse: »Hier verkauft man allerhand goltschlagen
Golt und Silber. Anno 1732. Melchior Friderich Zeise, Goltschlager.«
Hvorledes det forholder sig med denne Zeise, véd jeg ikke; Huset blev
1705 tilskjødet Sporemager Henrich Helt, gik over til hans Eftermand
Wilhelm Holm og fra denne til hans Søsterdatter Anna Barbara Sanne,
som maa have ejet det paa den Tid, da Dørpartiet er udført, og i den
Sanneske Slægt forblev Ejendommen til ind i dette Aarhundrede.
Ogsaa den nærliggende Frueplads har sin ejendommelige Stem
ning; her hører de lærde Mænd hjemme, i Metropolitanskolen opdrages
de som Drenge, paa Universitetet som Svende, indtil de engang som
Ørnen naaer at skue det himmelske Lys. Pladsen omkring den
ærværdige, men tørre og kedelige Frue Kirke, ligger i Reglen taus
og øde, og Tausheden afbrydes kun, naar de unge Musasønner efter
Forelæsningens Slutning i samlet Trop løber nedad Universitetets
store ydre Trappe for kort efter at forsvinde i Sidegaderne; ellers er
det kun den lille Sporvogns spinkle Klokkeringning eller nogle Skole
drenges Leg, som giver Lyd gjennem Stilheden. Gaaer man fra Frue
Plads gjennem St. Pederstræde, træffer man strax paa venstre Haand,
Nr. 7, et lille Hus, som er et godt Exempel paa et mindre Borgerhus
fra Midten af forrige Aarhundrede. Det nævnes 1758 som tilhørende
%

Snedker Christian Rotstein Sigholt, og det er da ikke urimeligt at
antage, at den kjønne Indgangsdør skyldes hans Arbejde. Larslejstræde er en af Kjøbenhavns mest maleriske Gader; paa den ene
Side Thymes og Pelts Stiftelse, som uregelmæssigt skyder sig frem
i Gadelinien, paa den anden Side Kirkegaardsmuren med det smukke
Ligkapel og St. Petri Kirkes spirprydede Taarn som Baggrund. Der
er over dette Parti en næsten middelalderlig Karaktér, som er yderst
sjælden i Kjøbenhavn, hvis Præg gjennemgaaende tilhører en langt
senere Periode.

Dørparti Gammel Strand Nr. 48.
8
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Højbroplads fortsættes langs Kanalen ned imod Raadhusstræde
gjennem Gammelstrand og Nybrogade; disse Gader skal helst sés
ovre fra Slotsholmen langs Slotskirken og Thorvaldsens Musæum.
Herfra gjør de et højst malerisk Indtryk med deres yderst forskellig
artede Bygninger, snart statelige, arkitektonisk værdifulde, snart
hyggelige, gammeldags Smaaborgerhuse med Gavle og Kviste, et
enkelt endog dækket med levende Grønt. Ogsaa det stærke Hak,
^ M

som Gadelinien omtrent paa
i d t e n danner, bidrager sit
til at give Liv i Billedet.
Den stateligste af Bygnin
gerne ved Gammelstrand er
Nr. 48, et helt Patricierhus
med sin rigt ydstyrede Por
tal, sine høje, anselige Vin
duer og hele sin fornemme
Holdning. Det nævnes 1750
som tilhørende Grosserer Jo
han Peter Isenberg junior;
senere har det været paa
mange forskjellige Hænder.
Vor Tids Kjøbenhavnere vil
nærmest mindes det som Op
holdsstedet for den Udvik
lingsanstalt, hvor vor kvinde
lige Ungdom i en Aarrække
fik sin aandelige Opdragelse
under Frk. Zahles kyndige
Vejledning.

—

—

IM W B B

Gadedør Nybrogade Nr. 16.

Paa det frem

springende Hjørne ligger As
sistenshuset, en kjøn og an-

Gaarden Nybrogade Nr. 6.
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selig Bygning, men ikke nær saa betydelig i kunstnerisk Henseende
som det tidligere Assistenshus, som havde sin Facade imod Snaregade.
I Huset ved Siden af, som tilhører det almindelige Invalidefond, har Assi
stenshuset lejet Lokaler til en Filial, og herinde i Gaarden findes den
afbildede Stentrappe med Jernrækværket; Omgivelserne er mørke og
strenge, Bindingsværksmurene staar kolde og truende, og indenfor
de stængede Vinduer skimter man Skjorter og Kjoler og andre Klæd
ningsstykker, sørgelige Vid
nesbyrd om den Fattigdom,
som har tvunget Staklerne til
at pantsætte deres Ejendele for
at bjerge Føden.
Paa det næste Hjørne fin
des et af Kjøbenhavns fineste
og yndefuldeste Huse fra Midten
af forrige Aarhundrede (Nr. 12).
Det er sammenbygget med Side
huset, hvor Porten findes, som
giver Adgang til
Gaarden med den
smukke, karakte
ristiske Dør. De
to Løver paa Si
derne af Trappe
stenene er natur
ligvis ikke oprin
delige ,

men

de

passer ret godt
ind i Helheden.
« i.iiiiiiiii» 1" ''" " 1'’1"

Dørparti fra Nybrogade Nr. 12.

Facaden
findes afo
bildet i den danske

Ejendommen Nybrogade Nr. 12
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Vitruvius, og man sér af denne, at den kun har undergaaet saare
faa Forandringer i Tidens Løb; egentlig talt er kun den murede
Kvist med Jernbalkonen ny, tidligere var der en gjennembrudt Ballustrade. Desværre meddeler Thura ingen andre Oplysninger, end at
det er Opstalten af et sirligt Borgerhus ved Stranden, og af Skjøderne
ser man Kun, at aet 1702
tilhørte en Kjøbmand Johan
Friderich Becher. Endelig fin
des her en Afbildning af et rigt
smykket Dørparti fra Nr. 16,
et af de mindre Huse, i 1740
Snedker Christian Jacob Preis
lers Ejendom.
Parallelt med Nybrogade
løber Snaregade og dens For
længelse, Magstræde. Fra denne
Gades Nr. 12 er hentet den
morsomme, maleriske Gaard,
som sés her i Afbildning. Sam
tidig med at være Gaard dan
ner den en Forbindelse mel
lem Magstræde og Kompagni
stræde, en af disse »Gange«,
hvoraf der netop i dette Kvartér
fandtes mange i gamle Dage,
da Nybrogade ikke existerede,
men der var umiddelbar Adgang
ned til Kanalen og dens Broer.
Man fortæller, at Struensee en
Gadedør Stormgade Nr. 23.

Tid skal have beboet denne
Ejendom i Magstræde; nu er

Fra Vandkunsten med Gaarden Nr. 8
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den Brændevinsgaard, og 1755 var den Bryggergaard i Brygger
Michael Pedersen Børgesens Eje. En anden Gaard der i Nærheden,
Vandkunsten Nr. 8, fortjener ogsaa Opmærksomhed som Type paa
et anseligt, velhavende Borgerhus med gode arkitektoniske Forhold.
Allerede 1713 tilskjødedes Ejendommen Brygger Christian Michelsen,
men det kan aabenbart ikke være den nuværende Bygning, det
gjælder. Ogsaa paa denne lille Plads udfoldedes der til for faa Aar
siden et ejendommeligt Liv; gamle Koner opslog her deres tarvelige
Boder, der bugnede af allehaande usmagelige Ting som gamle Klæder,
Porcellæn, Kobbertøj og alskens brugte Marskandiservarer. Nu har
en Række Drosker med gumlende Heste og træge Kuske indtaget
de entreprenante Sælgerskers Plads, og de gamle Koner har maattet
forlægge Residensen til andre Steder.
Drejer man fra Nybrogade ned ad Frederiksholms Kanal, har
man en helt ejendommelig Bydel for sig. Tilvenstre de ældste Dele
af Kristiansborgslot med Ridehuset og de prægtige Pavilloner ved
Indgangen til Ridebanen og Løngangene, senere den mørke, alvorlige
Tøjhusgade og de mange underlige Levninger af gamle Længer og
Pakhuse, yderst det gamle Kongens Bryghus; man mærker ligesom
Byens Udkant. Tilhøjre findes en morsomt vexlende Gadelinie, hvert
Øjeblik afbrudt af en af de Gader, der fører til Vestre Boulevard.
Her er det prægtige Prinsens Palæ, hvor vort Nationalmusæums
uvurderlige Skatte foreløbig gjemmes, 1743—44 ombygget til sin
nuværende Skikkelse af den berømte Bygmester Lauritz de Thura.
Ogsaa nogle Privathuse har Holdning og Karaktér, og endelig
kommer man til de lave uregelmæssige Bygninger, som indeholder
Civil- og Militær-Etatens Materialgaarde; den første er 1761 opført
efter Tegning af Hofbygmester Anthon, og ligesaa kjedelig den er
udadtil, ligesaa morsom er den i sit Fysiognomi mod Gaarden.
Maleriske gamle Bindingsværkslænger, halvt skjulte af Træer og
Buske,, vexler med venlige Haveanlæg, og man forstaaer godt, at
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netop disse Omgivelser udmærket harmonerer med de Kunst
nerateliers, som findes indenfor Bygningens Mure.
De tre Sidegader, Ny-Kongensgade, Ny-Vestergade — tidligere Vigantsgade — og Stormgade, inde
holder alle Bygninger af ældre Dato,
hvoraf flere er af Interesse, skjondt
de ikke mere har deres oprindelige
Udseende. Det her afbildede ,|
Bindingsværkshus i Ny-Vestergade laa umiddelbart ved
Siden af Musæumsbygningen,
men maatte for et Par Aar
siden nedrives, da der projek
teredes en Ombyg
ning

af Prinsens

Palæ og af den Aarsag en ny Gade
langs den nye Byg
nings
sydvestlige
Facade.
Døren fra
o
Stormgade med den
smukke udskaarne
Fylding, Gadenr. 23,
tilhører et Hus, som
første Gang nævnes
1753, da det tilskjødes Hof-Prædi
kant Bangs Enke,
Abelone Dorothea;
1795 gaaer det over

T.H.M.

Ny

V e s te rg a d e N r . 4.

Gaardinteriør fra M aterialg aard en ved Frederilcsholms K anal
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til det evangeliske Brødre-Unitæt, i hvis Eje det endnu er. — De
fleste af de her nævnte Bygninger skriver sig fra Midten af forrige
Aarhundrede og tilhører vel nærmest den saakaldte Barokstil, Over
gangen fra Renæssancen til Rokokoen — forsaavidt der da kan
være Tale om Stil for deres Vedkommende; et enkelt er ren Renæs
sance, Nybørs, et enkelt ren Empire, ved Stranden Nr. 14. Ved de
fleste af dem er der den Mærkelighed, at kun Facaden er bygget af
Sten, hvorimod hele Indmaden er Bindingsværk, ligesom gjemt bag
et skuffende Skærmbrædt. Paa denne Maade mente man at fyldestgjøre de kongelige Forordninger, som efter den store Ildebrand
paabød Kjøbenhavns Borgere at opføre Stenhuse; som man sér, for
stod man den Gang ikke mindre end nu at omgaae Lovene.
I det Bælte, som mod Sydvest omgiver Byen og mod Vest be
grænses af Søerne, findes ingen Minder fra gamle Dage; da de præg
tige Volde blev jævnede med Jorden og de brede nye Boulevarder
optog deres Plads, da svandt den gammeldags Poesi fra Kjøbenhavn.
Voldene og Træerne, Kirsebærgangen og Stadsgraven, alt maatte det
vige for Nutidens Fordringer, og desværre! Erstatningen er blevet
ringe. Uden Forstaaelse af den Poesi, der laa i det gamle, byggede
man det nye; uden kunstnerisk Forberedelse og Planlæggelse kastede
man de kostbare Grunde i Grams til den første og bedste Højest
bydende, og derfor savner hele Jernbane- og Frederiksborggade-Kvarteret i saa høj en Grad et arkitektonisk Præg. Lige og kjedelige
strækker de lange Gader sig med lige høje Bygninger uden kjendelig
Afbrydelse, uden personlig Ejendommelighed. Kun de offentlige
Anlæg ligger endnu tilbage som Oaser i Ørkenen, hvor den van
smægtende kan lindre sit Øje og Sind ved grønne Træer og blankt
Vand. Hvor havde dog Kaalund Ret, da han skrev sit skjønne Digt
»Da de rev Voldene ned!« Lad os haabe, at Fremtiden vil tage
Lære af Nutiden og, at det 20de Aarhundredes Kjøbenhavn maa blive
smukkere og karakterfuldere end det 19des.
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Og saa har vi Nutidsmennesker maaské fuldstændig Uret. Vi
taler saameget om Stil, og vi tænker os, at man i Fortiden, i hver
enkelt Stilperiode, arbejdede efter bestemte, fastslaaede Principer. Jeg
troer, at det er fuldstændig forkert; jeg troer, at man dengang,
ligesaalidt som nu, anede, hvorhen man drog, man arbejdede kun
ud af sit Hjertes Trang og Lyst, og hvad man naaede dengang var
rimeligvis for de Paagældende ligesaalidt tilfredsstillende, som vore
Arkitekters Arbejde den Dag idag er for os. Men Eftertiden har
en anden Dom; for den er alle personlige Tilfældigheder udelukkede,
den sér paa vort Arbejde med et Overblik, som vi ikke ejer, og
muligvis vil den engang stemple det 19de Aarhundredes Bygnings
kunst med et Præg, om hvis kunstneriske Værdsættelse vi foreløbig
ikke har nogen Anelse.

Gamle Huse i Nybrogade.

HI

KJØBENHAVNS
NORDØSTLIGE DEL

Fronton fra Østergade Nr. 50.

Bydel, vi denne Gang skal beskjæftige os med, er den Del
af Kjøbenhavn som ligger Nord og Øst for den af os i for
rige Hæfte angivne Linie. Den indeholder i sig Yderpunkterne af
Kjøbenhavns Fysiognomi, den usleste Fattigdom og den største Rig
dom, det sørgeligste Proletariat og det fornemste Aristokrati. Der
er de berygtede Kvarterer om Brøndstræde og Holmensgade med de
snævre, snavsede Gyder, de faldefærdige gamle Huse, de usunde, smaa,
indelukkede Gaarde. Her gaaer alle mulige Forbrydelser i Svang,
her lever Alfonsen og Skjøgen deres sørgelige Liv, Slagsmaal og
Raahed hører til Dagens Orden, Brutalitet og løssluppen Dyriskhed
giver Livet her sit Præg. Og disse Kvarterer ligger i umiddelbar
Nærhed af Byens Hovedaarer, Østergade og Gothersgade; Østergade,
Kjøbenhavnernes daglige Hovedrute, Centrum for Forretningsliv og
Flirtation; snæver og uskjøn er den, og paa Grund af det stærkt
forcerede moderne Liv har den i arkitektonisk Henseende underen
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gaaet saamange Forandringer, at der kun er faa Rester af fordums
Herlighed tilbage; et Par enkelte skal senere omtales. Og Gothersgade, den Gade, om hvilken en gammel Forfatter naivt siger, at den
rimeligvis er den længste Gade i hele Verden, nu Hovedfærdselslinien
fra Nørrebro til Kongens Nytorv, kjedelig i sin ensformige Længde
og dog med Reformert Kirke og de gamle løvrige Træer paa den
ene Side, og det yndefulde Rosenborg Slot i de prægtige Haveom
givelser paa den anden Side, med sin Begyndelse som grim, moderne
Gade og sin Afslutning som det maleriske Nyhavn med de gamle
Smaabygninger, de gamle Bolværker og de gamle Pæreskuder, hvis
Master allerede i lang Afstand danner Gothersgades Silhouet mod den
aabne Baggrund.
Baade Østergade og Gothersgade udmunder i Kongens Nytorv,
Kjøbenhavns stateligste og største Torv, med Charlottenborg og det
kgl. Theater, og alle de nye Forretningsbygninger. Hellerikke her
er meget tilbage fra Fortiden, men Charlottenborg, Gyldenløves gamle
Palæ, og det Thottske Palæ, vor store Søhelt Niels Juels oprindelige
Ejendom, staaer dog endnu som minderige Rester fra den rige Adels
Bebyggelse af Torvet; og et Par af vor geniale Harsdorffs Bygninger,
hans eget Hus ved Siden af Charlottenborg og det til Bank omdan
nede Erichsenske Palæ, viser os endnu, hvorledes Borgerstanden i
Slutningen af forrige Aarhundrede havde indtaget Adelens Plads. Og
endelig ejer vi i den saakaldte Kanneworffske Ejendom, det mor
somme lille Hus paa Hjørnet af Bredgade og St. Strandstræde, en
malerisk Levning fra det gamle Kjøbenhavn, som med udfordrende
Holdning har trodset Tidernes Ødelæggelseslyst; utallige er de Pro
jekter, der er fremkomne til dens Ombygning, siden den i 1836 kom
i den Kanneworffske Families Besiddelse.
Fra Kongens Nytorv udstraaler Bredgade og — gjennem St. Strand
stræde — Amaliegade, Kongefamiliens og den adelige Verdens Bydel.
Disse to Gader er de mest aristokratiske i Kjøbenhavn; Palæ ligger

»Tre Kroner« i Tornebuskegade.

Mod Gaden
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ved Siden af Palæ, og
hvert indeholder histo
riske og personlige
Minder. AmalienborgSlot ligger stolt og for
nemt med sine fire Pa
læer omkring den tause
Plads med den elegante
Rytterstatue i Midten,
Harsdorffs Kolonnade
staaer som en Aabenbaring fra den skjønne
antike Kunsts Periode,
og Bygninger som Fre
deriks Hospital, Kon
certpalæet og det kirur
giske Akademi er fuld
gyldige Repræsentanter
for det attende Aarhundredes bedste Arki
Aabenraa Nr. 25.
tektur i Danmark. Frederikskirken — Mar
morkirken — staaer ganske sikkert langt tilbage for det oprindelige
Projekt, men virker dog højtideligt mellem sine Omgivelser, og i
Frastand rager dens Kuppel dominerende op over hele Byens Silhouet;
og som en gammel Lap paa et nyt Klædebon ses endnu den her
afbildede Gruppe af gamle Baghuse paa Store Kongensgades Side, et
symbolsk Billede paa Fattigdommens og Rigdommens umiddelbare
Naboskab. Desværre begynder disse elegante Gader at tabe deres
Karakter; flere af de anselige gamle Bygninger forhøjes med nye
Etager, som ødelægger deres Udseende, og adskillige Steder opføres
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nye Bygninger paa de
gamles Plads, forlorne
Parvenuer imellem den
gamle Adel.
❖

*

#

De fleste i dette Af
snit nævnte Bygninger
har, i lignende Grad som
de fleste tidligere behand
lede, den Egenskab, at
de ingen Historie ejer;
det er Privathuse, byg
gede af tildels ukjendte
Privatmænd, for Største
delen efter Branden 1728.
Man kan gjennemgaae
Arkiver og Bibliotheker,
gamle Kjøbenhavns-Be
skrivelser, topografiske
Kort,

Afbildninger og

Skjødeprotokoller, og
dog bliver det faktiske
Udbytte af ens Under
søgelser lig Intet. De
maa tale for sig selv,
som de staaer den Dag
idag, de gamle Huse, og
som de her er aftegnede,
med de Forandringer og
Gaardparti.

Gammelmønt Nr.

Omforminger, som Tiden

G aa rd p a rti fra » T re K roner« i Tornebuskegade
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og Brugen har medført. Det har ikke været os om at gjøre at frem
stille de store offentlige Bygninger eller Pragtbygninger, saa vilde
Stoffet navnlig for denne Bydels Vedkommende have været ganske

Gaardparti.

Pilestræde Nr. 10.

overvældende; men derimod fra Gyder og Gaarde at fremdrage saadanne Partier, som enten i arkitektonisk eller malerisk Henseende har
mere end almindelig Interesse, og om hvilke der er Grund til at antage,
at de inden ret lang Tid vil forsvinde, og som endelig er af den Be
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skaffenhed og den Beliggenhed, at det tør forudsættes, at de Færreste
af sig selv finder paa at betragte dem.

Regnegade Nr 6.

Gaarden i Tornebuskegade ligger tæt ved Nørreboulevard og har
i en længere Aarrække været benyttet som Gjæstgivergaard under

To

Gavle i Kristenbernikovstnede.

S et fra Antopistrjede,
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Navn af »Tre Kroner«, vel at mærke ikke at forvexle med den
Gjæstgivergaard af samme Navn, som laa paa Østergade og i Midten
af det syttende Aarhundrede var en af Kjøbenhavns største og fineste.
Over Porten er mod Gaden indsat en Stenplade, hvorpaa sés en
Vogn, forspændt med to Heste, og derover følgende Inskription: Hvo
paa Gud troer, han
trygelig boer.
Anno
1773.
Forøvrigt er
det to sammenbyggede
Ejendomme, den ene
med Portmur og Side
bygninger, ganske i
Smag med den senere
i Regnegade

omtalte.

Ogsaa Aabenraa Nr. 25
er en interessant gam
mel Bygning, ret sirlig
og statelig, med Pilastre
ved Siderne og BarokOrnamenter

omkring

Vinduerne.

Desværre

har i den allersidste
Tid en unænsom Haand
brutalt ødelagt den, ind
sat

nye

Vinduer

og

skrællet Vinduesindfat
ningerne bort, saa at
kun Hovedet over Por
ten og Pilastrenes Kapi
tæler er tilbage af de
østergade Nr. 54.

Efterslægten.

oprindelige

Prydelser.

Didrik Badskjærs Gang

GAMLE
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Er det virkelig ikke muligt
at sætte en Lov igjennem,
som forhindrer, at enhver
uforstaaende Kludrer har Lov
til at ødelægge en Bygning
af arkitektonisk Værd, blot
han har saamange Skillinger
i Lommen, at han har Raad
til at kjøbe den? Hvilket
Ramaskrig vilde der ikke
rejse sig, naar en Ejer af et
kunstnerisk værdifuldt Maleri
eller en Statue af en af vore

Kongens Nytorv Nr. 2.

anséte Kunstnere hensynsløst
lod det ommale eller omhugge
af en Fusker, saaat det blev
ukjendeligt og ødelagt? Hvor
for skal et arkitektonisk Værk
ikke nyde den samme mo
ralske Beskyttelse?

Fortsætter vi Vejen ned igjennem Gammelmønt, træffer vi inde
i Gaarden Nr. 22 det kjønne Smedejernsgitter, som her er afbildet;
disse udvendige Smaatrapper med snirklede, ornamentale Gittere er
saa fornøjelige, at man i høj Grad maa beklage, at de ganske er
forsvundne fra vore Gader, hvorfra den strænge Byggelov og Grund
arealernes Kostbarhed har banlyst dem. Denne Del af det indre
Kjøbenhavn er i sin Tid bygget paa det gamle Kloster St. Klares
Havegrund, og da Mønten flyttedes herhen for senere atter at finde
en ny Beliggenhed, fik de nye Gader, som Møntergade og Gammel
mønt, Navn efter den. Der er snævert og trangt i disse Gader, og
det er for Størstedelen Smaafolk, der har Bolig her; dog, hvor de
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udmunder i Hovedgaderne, har adskillige Ombygninger fundet Sted,
og det er nu en Sjældenhed at træffe et saa malerisk Gaardinteriør
som i Pilestræde Nr. io. Et Exempel paa den gamle Byggemaade
med et lavt Portparti midt imellem to høje Sidepavilloner, forbundne
med en Bagbygning, finder vi endnu i al sin Tarvelighed i Regnegade
Nr. 6. Forbilledet er aabenbart det samme, som er benyttet ved store
herskabelige Ejendomme, f. Ex. ved Prinsens Palæ ved Frederiksholms
Kanal, og som har foresvævet Arkitekten ved Anlæget af den nye
polytekniske Læreanstalt. Forøvrigt træffer man endnu saa maleriske
Vuer som Udsigten til Kristenbernikovstræde igjennem Antoniestræde;
de smalle Bygninger vender paa
gammeldags Vis Gavlen mod Gaden,
hvorved der fremkommer et Spil af
Linier, som er langt at foretrække
for de moderne Gesimsers kjedelige
Ensformighed; dette Parti er et
godt Billede af Kjobenhavn paa Hol
bergs Tid.
Regnegade hed paa Frederik
den Tredies Tid Renegade, »den
rene Gade«, men man træffer ogsaa
Benævnelsen »Regnfangsgade« efter
Planten af samme Navn; drejer
man fra denne ind igjennem Didrik
Badskjærs Gang, denne obscure
Gade, som mange Kjøbenhavnere
vistnok aldrig har betraadt, for
undres man over den underlige lange
Bygning paa højre Haand, prydet
med Friser og Medailloner (S. 83),

Dørparti.

Nyhavn Nr.

P a rti af Holmensgade

A m a lie g a d e N r . 2 1 . B a g g a a rd e n .

Gaardparti fra Adelgade Nr. 22

H jø rn e t af Fredericiagade og Borgergade
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men uden Dør og Port og næsten ogsaa uden Vinduer. Man
tager imidlertid fejl, naar man troer, at den brave Didrik Johansen
Badskjær, som var Raadmand i Kjobenhavn 1631—42 og efter
hvem Smøgen har Navn, har været Ejer af denne Pragtbygning, som
egentlig kun er Baghuset til en stor Ejendom paa Gammelmønt.
Denne ejedes derimod i Midten af det syttende Aarhundrede af Kristian
den Fjerdes Rigsadmiral Ove Gjedde, som indtog en høj politisk
Stilling, ligesom han spillede en betydelig Rolle ligeoverfor Handels
forholdene i vore Kolonier.
Er man naaet til Østergade, træffer man paa Nr. 50 den Fronton,
vi har benyttet som Titelvignet til dette Hæfte, og lige i Nærheden
Nr. 54 (S. 82), ligger Efterslægtsselskabets Bygning, en af de faa
velbevarede Renæssancebygninger, vi har tilbage i Kjobenhavn; ganske
sikkert har Stueetagen maattet omformes efter Tidens praktiske Krav,
men forøvrigt er Bygningen temmelig uforandret og giver sammen
med Hafnias Gaard paa Amagertorv et godt Billede af en herskabelig
Privatejendom paa Kristian den Fjerdes Tid. Den er 1640 opført af
den bekjendte Kammerskriver og Rentemester Henrik Müller, som
ogsaa byggede Nybørs (S. 43); i Midten af forrige Aarhundrede
var den snart i den grevelige Familie Schulins, snart i Johan Jacob
Gabels Besiddelse (1771—73), indtil den 1790 afhændedes til Efter
slægtselskabets Skole, som endnu ejer og benytter den.
Gaaer vi tværs over Østergade og gjennem en af de smaa For
bindelsesgader, træffer vi Kvarteret mellem Holmens Kirke og Nikolaj
Taarn; det blev oprindelig bebygget af Kristian den Fjerde til Bolig
for Søofficererne og andre maritime Embedsmænd og kaldtes »Skipper
boderne« ; de forskjellige Gadenavne er hentede fra Havet og dets
Beboere: Størstræde, Hummergade, Dybensgade (oprindelig Delfingade),
Laxegade og Ulkegade, den nuværende Holmensgade. Af denne sidste
sés her et Billede (S. 87), som viser, at en Gades maleriske Udseende
godt kan staae i omvendt Forhold til dens moralske Værd; ogsaa i

Adelgade N r.

26,

Mod Gaarden,
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Lille Kongensgade og i Smaagyderne omkring Vingaardsstræde findes
endnu ret ejendommelige Levninger fra tidligere Tider. Paaagtelses-

Gamle Huse bag Marmorkirken.

værdigt er det Forhold, at mange af Datidens større Gaarde og Huse
vel er statelige og grundmurede mod Gaden, men dog stadig opføres
af Bindingsværk mod Gaarden; som Exempel kan anføres Amaliegade
Nr. 2i,

hvor Tegningen viser Mellembygningen mod Baggaarden

H jø rn e t af Adelgade og Helsingørsgade.
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(S. 89), medens Facaden gjør et elegant Indtryk med sine anselige Etage
højder, og hvor enkelte Værelser endnu ejer sirlige Stukdekorationer
i Rokokostil.
Rosenborg Have skyder sig ind mellem Byens Gader som en
forfriskende Oase i Ørkenen; vi vil ikke haabe, at den Tid nogen
sinde vil komme, da pekuniær Havesyge eller andre snæverhjertede
Hensyn vil bringe Autoriteterne til at berøve Kjøbenhavn denne skjønne
Have med de prægtige gamle Træer, de højtidsfulde Alléer og de mange
smukke Haveanlæg. Og skulde det Utænkelige ské, da vil vi haabe,
at Kunstnerne alle som én — det er skét saaledes før — vil rejse
sig til en kraftig og alvorlig Protest imod Vandalismen og for den
gode Sag.
Sølvgade og Kronprinsessegade, som til de to Sider begrænser
Rosenborg Have, har et ret velhavende Udseende; en Ejendom som
den Holmbladske, Sølvgade Nr. 38, fra 1776 i den Holmbladske
Slægts Eje, har arkitektonisk Værd ved sin fornemme Holdning, og
adskillige andre Bygninger, som vel ikke udmærker sig ved særligt
udprægede Facader, viser dog ved deres store Forhold, at Værelserne
indenfor har vide Rum mellem Væggene og ansélig Højde til Loftet;
her er gode Lejligheder for velhavende Familier, og her er de grønne
Træer og den sunde Luft fra »Kongens Have«.
Helt anderledes er de to Hovedgader, som strækker sig i lige
Linie fra Gothersgade til Nyboder: Adelgade og Borgergade, der er
lige saa ensartede i Karakteren, som de er forskjellige i Navnet.
Her er ingen Modsætning mellem Adelige og Borgerlige, mellem Rig
dom og Fattigdom; en enkelt solid Ejendom findes hist og her, men
gjennemgaaende er det den tarvelige Middelstand, som her har tilhuse,
og megen Elendighed og Fattigdom gjemmer sig her i de høje Bag
huse med de stejle, halvt sammensunkne Trapper. Men ogsaa her
kaster det maleriske Ydre et forsonende Skær over det tarvelige
Indhold. Sé engang paa de to her afbildede Ejendomme (S. 91
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og 95), Hjørnet af Borgergade og Fredericiagade og Hjørnet af Adel
gade og Helsingorsgade; her er et Spil af morsomme Linier, som
maa glæde ethvert kunstnerisk uddannet Øje.

Sølvfade Nr. ;!S.

Og gaaer man saa ind i de snævre Gaarde, indesluttede af høje
Gavle og Mure, som forhindrer Solen i at kaste sine Straaler ned i
Dybet, og som binder den daarlige Luft uden Friskhed og Fornyelse,
saa kan man træffe de løjerligste Interiører, ofte af megen Interesse
og malerisk Virkning. Her er aabne, udvendige Trappegange, som i
Adelgade Nr. 22 og 26, Svalegange og Gallerier, som hænger uden
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paa Husene som Fuglereder, og som bringer den gjensidige For
bindelse mellem Lejlighederne og Gaardsrummet, og mellem de forskjellige Etager tilstede. Her kan man sé ind i de aabne Værksteds
lokaler, hvor Mændene arbejder og aser for Føden, ind i Kjøkkenerne
gjennem de smaa Ruder, bag hvilke Kvinderne udfører deres Dagsgjerning; og her kan man sé Børnene lege deres beskedne Lege,
medens Vasketøjet, som er ophængt paa Snore og Stolper, fremkalder
Minder om Sydens Gaardsrum.
For Enden af Adelgade har den store moderne St. Pauls Kirke
i vor Tid rejst sine røde Mure, omkring hvis Fod »Nyboder« grupperer
sine lave Huse. Her, som paa saa mange andre Punkter i Kjøbenhavn,
er det Kristian den Fjerde, den kongelige Bygmester, hvem det op
rindelige Anlæg skyldes. Ligesom han ved Opførelsen af Skipper
boderne havde sørget for sin Flaades Befalingsmænd, saaledes gjaldt det
her for ham at skaffe passende Boliger for de lavere stillede mellem
hans kjære Søfolk. Oprindelig hed de »Baadsmandsboderne« eller
»Kongens de nye Boder« i Modsætning til Skipperboderne; de dannede
som en lille By for sig med sin egen Forfatning og sin egen Be
folkning, fjærnt fra den store Hovedstad; Navnene til de nye Gader
valgtes blandt Plantenavne og blandt Dyrenavne; de første er for
svundne paa Balsamgade nær, af de andre har endnu Bjørnegade,
Delfingade, Elefantgade, Elsdyrsgade, Haregade, Krokodillegade o. s. fr.
bevaret deres Navne. Forøvrigt er der ikke meget tilbage af Kristian
den Fjerdes Nyboder; senere Tider har udvidet Terrænet og bygget
flere Etager paa de lave gule Huse, ja endog en saa celeber Byg
mester som selve Harsdorff har i 1781 ombygget Haregade og Elefant
gade. Og dog er der endnu Stemning og Karaktér over det stille
Kvartér, hvor grønne Træer kigger frem over de lave Plankeværker,
og man træffer derude, mellem Balsamgade og Fredericiagade, et saa
malerisk grupperet Bygningskomplex som Søetatens Sygehus, der
blev indrettet og taget i Brug 1806.
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Nu, da i Vinter den sidste Del af Kjøbenhavns gamle, historiske
Volde har maattet svinde for Nutidens nivellerende Tendenser, nu
staaer Nyboders Huse som den yderste Vagtpost for Kjøbenhavn
»indenfor Voldene«; de begyndte med at ligge udenfor Fæstnings-

Ved Søetatens Sygehus i Balsamgade.

voldene, senere flyttedes disse, saa at de kom til at ligge indenfor
dem, og nu, da den sidste Voldrest er jævnet med Jorden, har Ny
boder pludselig faaet en vid Udsigt til det nye Kjøbenhavn, som
kommer, Frihavnens og Fremtidens Kjøbenhavn.
Dog endnu en Levning af den gamle Fæstning Kjøbenhavn er
tilstede, og det maaské et af de allerskønneste Partier af hele Byen,
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Citadellet, de gamle Fæstningsværkers nordligste Punkt, og for sig
selv en hel Fæstning en miniature med Volde og Grave; det er
imidlertid ikke saameget Krigens som Fredens Gjerninger, man
kommer ihu, naar man færdes ude mellem de prægtige, idylliske
Naturomgivelser. Vel vandrer Skildvagten sin afmaalte Tour, vel
indexerceres Soldaterne paa den aabne Plads i Midten, og vel har
de lave Beboelseshuse omkring Kirken en vis militær Holdning,
medens Fodgængernes Skridt lyder dumpt under de ærværdige Port
hvælvinger. Men umiddelbart ved Siden af gjennemskærer Banelinien
fra Toldboden til Frihavnen hele Terrænet, og det afskaarne Stykke
Vold er indlemmet i Langelinie som et Led i Kjøbenhavnernes kjæreste og stolteste Spadserevej. Det er Nutiden, som med sin for
retningsmæssige Jernhaand griber ind i de svundne Tiders Poesi; vi
haaber ikke den vil handle unænsomt med »les beaux restes«, men
respektere dem og hæge om dem for »Fremtidens« Skyld.

Nyboder.

IV

FORSTÆDERNE

Storby som Kjøbenhavn kan lignes ved en Polyp
med mange og lange Arme; og efterhaanden som
Byen voxer, forlænges Armene, og større og større er det
Terræn, de inddrager under sig. I Midten sidder Bylege
n

E

s^§§l

met som det faste Punkt, og ud fra det strækker Armene
sig mod Øst og Vest, Nord og Syd. I Begyndelsen er
disse Arme nøgne, og kun et enkelt Hus rejser sig langs
den øde Vej, men efterhaanden tætter Husene sig, og
Vejene viger ud fra
Hovedlinien og dan
ner Sidelinier, og atter
samles disse Sidelinier
fra de forskjellige Ver
denshjørner, og saaledes gaar det til, at
man i Forstæderne

11111
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Fra Østerbros Sidegader.

finder nye Forbindelsesaarer, der som kon
centriske Ringe i
stedse videre og videre
Kredse omgiver den
gamle By.
*4”
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Saaledes er det sket for Kjøbenhavns Vedkommende. Forstæderne
er efterhaanden bievne en Del af selve Hovedstaden, medens de tidligere
kun var at betragte som delvis uvedkommende Udvæxter uden For
dring paa Andel i Moderbyens Liv og Karakter. Man havde ikke
engang Lov at bygge, som man havde Lyst til; én-Etages Bindings
værksbygninger, klædte med Brædder, var den almindelige Hustype,
thi Demarkationslinien, Fæstningens Grænselinie, forbød at opføre
Bygninger, som ikke med kort Varsel atter kunde fjernes. Men hvor
var de forøvrigt hyggelige, disse Bygninger! der er kun faa af dem
tilbage endnu, enkelte paa Østerbro, som den her afbildede; det høje
Mansardtag gav Anledning til rummelige Kvistværelser med dybe Vindues
pladser, og den, der
som jeg har levet
sin Barndom og
Ungdom i et saadant
Hus, det for en halv
Snes Aar siden ned
revne »Store Svancmosegaard« ved
Ladegaardsaaen, véd
bedst, hvad der dér
kunde rummes af
Hygge og Velvære.
Forøvrigt var »Store
Svanemosegaard«
næsten historisk
med sin store frodige
Have og sine vidt
strakte Marker, thi
baade Mantzius og
Hostrup O g deres

Østerbrogade 9.

Set fra Holmens Kirkegaard.
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trofaste Ungdomsven Ernst Bruun
havde boet der i en Række Aar.
Østerbro har altid været den
aristokratiske mellem Forstæ
derne. Her byggede Rigmænd
deres Landsteder og Lyststeder,
og prægtige Haver med Skygge
og Blomsterflor omgav dem,
medens fredelige Smaasøer gav
Afvexling i Landskabet. Nu er
kun Navnene tilbage; Clasensgade og Rosenvænget minder
endnu om Fortidens Storhed, og
den lille yndefulde Pavillon med
det høje Tag er den sidste Rest
fra Fornemhedens Periode; en i
sin Tid fattig Funktionærbolig

Østre Allé Nr. 6.

ved en Herremands Herresæde, og nu den skønneste Bygning i hele
det store Kvartér. Og dog, ét er endnu tilbage paa Østerbro: den
gamle Allé med de statelige Træer, lidt over hundrede Aar gammel,
et Billede paa en Tid, hvor man endnu havde Sands for Naturskønhed
og Storhed i Anlæget uden smaalig Tanke paa Grundudstykning og
Byggespekulation.
Østerbro var tidligere, som nu, Vejen til Skoven; den forbandt
Kjøbenhavn med Strandvejen, Byen med Landet, det vil sige, det
Land, hvortil man drog ud for at forfriske sig og nyde Naturen,
Landet langs det blaanende Øresund, Landet med de frodige Skov
strækninger, Charlottenlund og Dyrehaven. Og dér, hvor Byen satte
sine Grænser, indrettede man en Art Vagtstationer, hvor der udøvedes
en vis Politimyndighed; og disse »Vagthuse« bleve i Regelen senere
omdannede til Kroer; Store Vibenshus er et Exempel herpaa.
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Medens Nørrebro og Vesterbro næsten er sammensmeltede gjennem
Villakvartererne, har Østerbro endnu bestandig holdt sin afsideslig
gende Stilling; endnu skiller de store Fælleder med deres udstrakte
Græsmarker denne Bydel fra de andre, og kun Vejen langs Sorte
damssøen med den nære Blegdamsvej har sænket Fanen og givet sig
ind under den almindelige Bebyggelse. Og dog er det kun faa Aar
siden, at man endnu fandt karakteristiske gamle Bygninger i disse
Omgivelser, men de er nu sløifede med Jorden og nye Huse har
indtaget de gamles Plads.
Nørrebro er Proletarernes Forstad. Hvorfor, er ikke godt at
sige, men det hænger vel sammen med Utterslevs og Brøndshøjs
Nærhed. Saaledes har det imidlertid ikke altid været. Der var en
Tid, da Blaagaard,
Ladegaarden,
Ravnsborg, Solitude
og de mange andre
Lystgaarde var be
folkede af Prinser
og fornemme Ade
lige, som dér levede
deres flotte og rige
Liv. Blaagaard, saa
ledes kaldet efter sit
Tag af blaat-glasserede Teglsten, var
den største og be
rømteste af disse
Gaarde, men lige
som de fleste andre
gik den efterhaanden
Hi. af Gefionsgade og Clasensgade.

fra Adelens over i
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Store Vibenshus.

Borgernes Hænder og indrettedes til Fabrik, snart i den ene, snart
i den anden Retning; og talrige Smaabygninger rejste sig om de
store Fabriker; Smaahusene i Nørrebrostræde, de saakaldte »Steens
Huse«, er de sidste Levninger af Arbejderboliger fra de store Klæde
fabriker, som i en lang Periode beherskede denne Bydel. Og
vandrer man længere ud ad Nørrebro, træffer man Assistents Kirkegaard med sine mange prægtige Gravmæler og sine stemningsfulde
Gange med de gamle skyggende Træer, Kjøbenhavns mærkeligste og
ejendommeligste Kirkegaard, ikke mindst tiltrækkende ved den for
underlige Graverbolig, som til den ene Side viser et antikt Tempel
fra Aarhundredets Begyndelse, den antikiserende Periode, og til den
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anden Side frembyder et højst mærkeligt Skue med sine morsomt
grupperede Pavilloner. — Ja, Assistens-Kirkegaard er prægtig! det
er en kunstnerisk Fryd at vandre derude mellem de gamle Monu
menter, hvoraf adskillige taler til os om vore bedste Mænd herhjemme,
Monumenter, som ejer en dobbelt Interesse, dels ved dem, om hvem

Lille Vibenshus.

de er et hædrende Minde, dels ved dem, som med Kunstens Snille
har komponeret eller dannet dem. Der er især en Periode omkring
vort Aarhundredes Begyndelse, lidt før eller lidt efter, som har været
ualmindelig rig paa karakterfulde Gravmæler, hyppig udførte i rød
Sandsten, ofte med Enkeltheder i hvidt Marmor, enkelte i Komposi
tionen, men virkende ved en egen alvorsfuld Holdning. Jeg vilde

Ny Kalkbrænderi
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ønske, at man, før de helt forsvinder, vilde udgive et Værk over dem
med gode, veludførte Tegninger og Opmaalinger; Nutiden frembringer
ikke bedre Ting.
Og saa vil jeg forøvrigt for Nørrebros Vedkommende henvise
enhver, som søger mere Besked om dens Historie, til Boghandler
O. B. W r o b l e w s k i s stemningsfulde og kundskabsrige Erindringer i
»Museum« 1895; at fortælle om Nørrebro i gamle Dage er ikke
andet end at gjentage disse Erindringer.
Endnu længere ude træffer vi den gamle Gjæstgivergaard »den
hvide Svane« og»Løgten«,
der, som store Vibenshus
for Østerbros Vedkom
mende, for Nørrebros
er Grænsestationen mod
Landet.
Herude farer Jernbane
togene afsted tværs over
Vejlinien, Bommene sæn
kes og hæves, Lokomotiv
piberne hviner i Øret og
Sporvognsklokkerne rin

Fra Nørrebrostræde.

ger hvert Øjeblik; Nu
tidens Dagklokke ringer
sine prosaiske, manende
Toner for hver, der vil
høre dem, medens den
sidste Rest af Fortidens
Poesi ligger stilfærdig og
forladt som en stakkels
Ruin af gammel Herlighed.
Men ingen Sentimentalitet:
15*
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de gamle Minders Ret i
Ære, men Livets Ret er
større end Mindernes;
derfor maa vi skabe og
arbejde, omforme og
fornye, og hvad der
ikke har Magt til at
staae, det maa falde.
Denne Lov gjælder
ogsaa Ladegaardsaaen,
som danner Skjellet
mellem Nørre-og Vester
bro; hvor Aaen hidtil
har fort sit Lob, vil nu
inden faa Aar en bred
Boulevard i en Bue
fore fra Peblingesoen til Nørrebros
Runddel. Og dog
var der en egen Til
trækningskraft ved
Ladegaardsaaen,
selv om den just
ikke altid var spejl
blank, og der var
en egen Stemning
over de kullede,
barkrevnede Pile
træer, der ludede
saa stærkt ud over
Bredderne, at man

Graverboligens Fagade paa Assistens Kirkegaard.

»Løgten« paa N ø rre b ro
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skulde frygte for, at de ved den mindste Bevægelse vilde falde i Vandet.
Hvor Aaen i sit bugtede Løb mellem grønne Marker ude paa Landet
drejer ind paa Byens Territorium, passerer den »Aahuset« paa Hjørnet
af Falkoneralléen, et gemytligt gammelt Traktørsted, hvortil der knytter

Graverbolig paa Assistens Kirkegaard.

sig mange Erindringer, og lidt senere Baghaven til »Rolighed«. Lige
som de før omtalte bræddebeklædte Bindingsværkshuse er en af forrige
Aarhundredes Hustyper, er »Rolighed« et Exempel paa en anden. Det
er et Landsted, en Lystgaard, med en Have foran og en Gaard, om-
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givet af Længer bagved, før Markerne kommer, med andre Ord en
Herregaard en miniature. De er meget yndefulde disse hvide Byg
ninger med de høje Mansardtage af blaat-glasserede Teglsten og de
høje, smalle Vinduer med smaa, firkantede Ruder; man forstaar godt,
at denne Type er kommet paa Mode igen i vor søgende og experimenterende Tid, hvor hver den, der ikke selv har noget specielt paa
Hjerte, som med Djævels Vold og Magt skal frem, ganske naturligt
opsøger det Felt i Fortidens Kunst, paa hvilket han ifølge sin Smag
og sit Naturel føler sig hjemme. Paa »Rolighed« døde Kristiansborg
Slots og Raad- og Domhusets Bygmester, Konferensraad Christian
Frederik Hansen 1845, her tilbragte Hostrup nogle af sine indholds
rige Ungdomsaar, og her boede senere den bekjendte Dorph-Petersenske
Familie. Nu ejes
»Rolighed« af
Sygehjemmet, der
benytter den som
Lægebolig.
Vesterbro er
Fornøjelsernes og
det letlevede Livs
Forstad. Og saaledes var det alle
rede i gamle Dage,
hvor Rosenlund,
Monigattis Pavil
lon, Morskabs
teatret og mange
andre Forlystel
sesetablissemen
Vodrofslunds Hovedbygning.

ter vinkede den
tørstige Kjøben-
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havner til sig med deres Fristelser, naar han træt og mødig vandrede
hjemad fra Frederiksberg Have. Og senere hen, da den geniale

Gaarden »Rolighed« ved Siden af Sygehjemmet.

Carstensen havde opført sit »Tivoli« paa det skjønneste og mest
maleriske Terræn, nogen Storstad har kunnet byde, og endnu senere,
da han forsøgte at konkurrere med sig selv ved Opførelsen af »All6
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hambra«, vedblev Vesterbro at indtage sin Førerstilling paa Forlystel
sernes Omraade, og enhver véd, at saaledes er det den Dag endnu.
Men ligesom Vesterbro er uadskillelig forbunden med Frederiks-

~y
»Aahuset« i Falkoneralleen ved Ladegaardsaaen.

berg, saaledes er ogsaa Forlystelserne forbundne med Idyllen. Frederiks
berg Have med det stolte, hvide Slot, med sine krogede Gange og
Kanaler, sine frodige Træer og fornemme Terrasser og den nærlig
gende Park »Søndermarken«, det er Kjøbenhavns Idyl, i Nutid som

FORSTÆDERNE.
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i Fortid. Meget har
den moderne Forretningsaand lagt øde,
men vé den, der vilde
vove at røre ved Frede
riksberg Have med alle
dens gamle Minder og
rige Posi.
Som bekjendt skri
ver Frederiksbergs Bys
Oprindelse sig fra
1651, da Frederik den
Tredie overdrog endel

Statsminister Møstings Hus i Smallegade.

af Ladegaardens Mar
ker til tyve hollandske
Bønderfamilier fra
Amager, og af den
Grund kaldtes den nye

By i Begyndelsen for »Ny-Hollænderby«. Frederik den Tredies Døttre
ejede den Gaard, »Prinsessegaarden«, som laa dér, hvor nu Indgangen
er til Frederiksberg Have fra Runddelen, og i Begyndelsen af det
18de Aarhundrede opførte Frederik den Fjerde Slottet efter italienske
Forbilleder. Alt dette, ligesom Frederik den Sjettes saa ofte omtalte
Sommerophold paa Slottet, er saa kendte Forhold, at der her ikke
skal dvæles nærmere ved dem. Lad os derimod se, om der endnu
findes Rester af gamle Privatbygninger.
Ja, rigtig gamle findes der naturligvis ikke; de Bøndergaarde og
Smaahuse, man i de første Tider opførte, har Ildebrand og anden
Ødelæggelse forlængst jævnet med Jorden. Men fra forrige Aarhun
drede findes dog endnu saa meget, at man kan gøre sig en Fore
stilling om, hvorledes Frederiksberg By dengang saa ud. Gadekjæret
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var det samme, som ligger der endnu, og Pilealléen til den ene Side
og Allégade — eller, som den dengang i hele sin Udstrækning hed,
Falkonéralléen — til den anden Side var dengang som nu Hoved
gaderne, hvorfra de andre udstraalede. I Smallegade sés endnu den

Gammelt Herskabshus i Allégade Nr. 16.

elegante, fornemme Bygning fra Frederik den Sjettes Tid, som ejedes
af Statsminister Møsting, og i Allégade træffer man endnu en eller
anden hundredaarig Ejendom, som giver et godt Begreb om Datidens
Byggemaade: En stor Forhave ud imod Alléen, derefter Hovedbyg
ningen — sé det afbildede Herskabshus — med sin Gaard og sine

N edreven B ygning paa H jø rn e t af A llégade og B redegade
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G aard p arti^fra H j. af Hollæ ndervej og A llégade.

Længer og bagved Markerne, ligesom ved »Rolighed«, men dog af
en lidt anden Karaktér, idet Bygningerne her ikke laa isolerede, men
temmelig nær hverandre i Række.
.Der er blandt de endnu existerende Bygninger paa Frederiksberg
to, som fremfor de andre ejer en Historie, Bakkehuset og Vodroflund.
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Bakkehuset omtales allerede 1736, men dets Plads i Danmarks Kultur
historie faar det først, da Knud Lyne Rahbek tager fast Ophold her
i 1787 og boer her med sin berømte Hustru »Kamma« til sin Død

Gaardparti fra den nedrevne Bygning Hj. af Allégade og Bredegade.

1830.
endnu
mange
er det

Mindestøtten derude med de kjønne Ord staar der endnu, og
kan man træde ind i Huset og se de Stuer, der gjemmer saa
historiske Minder. Og hvilket forunderligt Lune af Skjæbnen
ikke, at den Ejendom, som i sin Tid rummede alt, hvad der

En af de smaa Beværtnineshaver i Filealléen
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i Danmark existerede af Vid og Aand, nu har givet Plads for Røgten
af de Stakler, som Naturen har behandlet mest stedmoderligt af alle!
Der er ingen Tvivl om, at et Nutidsmenneske vilde finde den specifike
Tone i Rahbeks Hjem yderst flau og barnagtig, men der er heller

Bakkehuset i Rahbeks Allé.

ingen Tvivl om, at dette Hjem har spillet en Rolle i mange betyde
lige Menneskers Liv som intet andet. Og derfor staaer Mindestotten
der med Rette, thi engang vil man klart forstaae, at Historien, det
er ikke Krigshistorie men Kulturhistorie.
17*
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Vodroflund, eller rettere Vodrofgaard, er endnu en statelig
Bygning, skjøndt den er endel
forandret, og Vestibulen med
det smukke Stukloft viser, hvad
Bygningen har været. I Aaret
1700fik Regimentskvartermester
Vodrof Bevilling til at indrette
et Perlegryns Maleværk paa sin
Valkemolle ved St. Jørgens So,
som senere blev udtørret og
benyttedes til Græsning; 1711
blev Vodrofgaard indrettet til
Pestlazareth, og 1733 blev her
anlagt en Sejldugsfabrik, som
leverede Sejldug til Kongens
Flaade. Naar man tænker paa Bygningens nuværende Benyttelse til
Restaurant og Forlystelsesetablissement, maa man indrømme, at den
gamle Gaard har oplevet adskilligt i Aarenes Lob.
Efter nu igjennem disse Hæfter at have vandret Kjøbenhavn rundt
vender vi tilbage til vort Udgangspunkt, til Kristianshavn, og drager
videre ud ad Amagerbro for at søge, om Tidens Tand derude har
skaanet et eller andet gammelt Minde. Meget finder vi ikke. Hist
og her et lille Hus, som ved sin gammeldags Form viser sin tidlige
Oprindelse, men som sagt, store Sager er det ikke. Og det var
heller ikke at vente. Amagerbro er jo nærmest en Forstads Forstad,
som allerede i forrige Aarhundrede havde mistet sin Glans og Her
lighed. Dog betragter vi med Interesse den maleriske lille Ejendom
»Lykkens Prøve«, som ligger omgivet af Holmblads store Have, og
paa Grænsen mellem Amagerbro og Sundby det lille Hus, udfor
hvilket Grændseskjellet, Bommen, findes.
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Disse Skildringer af »gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde«
maa kun betragtes som en beskeden, forklarende Tekst til Tegningerne;
de har aldrig gjort Fordring paa at betragtes under nogen anden
Synsvinkel, og de fortjener det heller ikke; thi til en virkelig topo
grafisk og indgaaende Skildring mangler Forf. i altfor høj Grad
Kundskaber og Studier. Det, som har været Kunstnerens og For
fatterens Hensigt, er at aabne Publikums Øjne for, hvormeget smukt
og malerisk der endnu findes fra Fortiden i vor Hovedstad og dens
nærmeste Omgivelser, endskjondt Uforstand og Mangel paa Respekt
og Kunstsans saa sørgeligt har hærget dens gamle Minder i Aarenes
Lob. Der er en vis Glæde ved at efterspore disse Fortidsrester, og
der er noget be
frugtende ved at
fordybe sig i dem;
man glæder sig
ved den Aand, der
har skabt dem,
og man faar Lyst
til selv at vandre
i samme Fodspor.
Det gjælder om
at løse enhver
Opgave, den være
nok saa ringe,
saa godt som ens
Evner formaar
det, og forsøge at
kaste selv det
flygtigste Skjær
af Kunstens
lysende 'Flamme
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over ethvert
Haab om, at
og Interesse
nu foler ved
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Værk, vi skaber. Saa har ogsaa den nulevende Slægt
Eftertiden engang vil betragte dens Arbejde med Glæde
og fole noget af den samme Stemning derved, som vi
Betragtning af Fortidens Arbeide.

