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Grundtvigs Kirke og Bispebjerg 
– en byplanlægningsakt
n  Af Skjold Arendt

Grundtvigs Kirke, der blev bygget i perioden 1921-1940, er interessant i et by-
planmæssigt perspektiv på grund af kirkens monumentalitet og projektets stør-
relse i dansk sammenhæng.
 Kirkens dimensioner, dens særprægede udseende og dens funktion som 
kristen kirke satte krav og begrænsninger til dens beliggenhed. Omvendt var 
kirken i høj grad med til at forme sine omgivelser og byudviklingen på Bispe-
bjerg, efter at beliggenheden først var på plads.

At bruge begrebet byplanlægning i forbindelse med Grundtvigs Kirke, og 
om en enkelt bygning, virker måske underligt, og det er da heller ikke den 
overordnede planlægning af byen, der her skal omtales, men derimod by-
planlægningsakten for at bruge historikeren Poul Tuxens begreb om “enhver 
handling eller process [sic!], som indvirker på en bys, bydels eller bebyg-
gelsesområdes fysiske udvikling, og hvori ligger en bevidsthed om samme 
byudvikling”.1 Selvsagt indgår byplanlægningsakten Grundtvigs Kirke i et 
større billede, men bevidstheden om den omkringliggende by, og kirkens 
funktion heri, understreger, at byplanlægning finder sted i den enkelte hand-
ling, også selvom der ikke er en generalplan at følge eller et lovkrav om by-
planlægning.
 Det skal siges, at Grundtvigs Kirke naturligvis ikke er repræsentativ. Det 
var kirkens særlige karakter, der gjorde den til en anledning til byplanlæg-
ning. Kun få bygninger har denne ekstraordinære karakter – et eksempel 
kunne være Martin Nyrops Københavns Rådhus (indviet 1905), der med sin 
størrelse og specielle arkitektur fordrede en stillingtagen til omgivelserne ud 
over det normale. Senere blev omkringliggende bygninger på Rådhusplad-
sen bygget i imitation af Rådhuset og dets tårn. 

 Skjold Arendt  •  “Grundtvigs Kirke og Bispebjerg” 5
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Byplanlægning i København 
i starten af det 20. århundrede

I slutningen af det 19. århundrede var Københavns befolkningstilvækst blevet 
problematisk. Befolkningen var steget fra 215.000 i 1870 til 400.000 i 1890, og 
dette resulterede i, at grundpriserne i de omkringliggende kommuner steg.2 
Der var ikke kun brug for nye boliger, men også et nyt hospital og en ny kirke-
gård til den voksende hovedstad. På grund af stor modstand på Frederiksberg 
mislykkedes forsøgene på at indlemme området, fordi Frederiksberg “var ble-
vet til et skattely for velhavere, der ikke ønskede at blive inddraget alt for meget 
i den store bys mange problemer.”3 Byens størrelse var også rent praktisk be-
grænset på grund af for få og dyre transportmidler til og fra arbejde, men da 
cyklen begyndte at vinde frem som menigmands transportmiddel i slutningen 
af århundredet, og da man fra 1897 gik over til elektriske sporvogne, ændrede 
situationen sig. Kommunen opkøbte omfattende jordarealer på Bispebjerg i 
1894 og i Utterslev i 1898. 
 Københavns Kommune blev udvidet med Valby og Brønshøj i 1901 samt 
Sundbyerne i 1902, og med ét slag var kommunens areal tredoblet fra 26 km2 
til 76 km2, mens befolkningen kun var steget med ca. 40.000. Kommunen 
ejede som følge af købene allerede store grunde i de indlemmede kommuner 
(28% af Valby-distriktet og 18% af Brønshøj sogn), og disse arealer kunne nu 
tages i brug til f.eks. den tiltrængte kirkegård på Bispebjerg, der da også blev 
anlagt i 1903.4  

Byplankonkurrencen 1908-09 

Lige siden den store brand i 1795 havde generalplanlægning i København 
havde været på tale.5 Det blev ikke til noget de første godt 100 år, men med 
de opkøbte jorder og den udvidede kommune havde man en velegnet anled-
ning til at udarbejde en generalplan for byen, og det var på den baggrund, at 
kommunen den 15. januar 1908 udskrev en konkurrence for hele byområdet.6 
Kommissionen der stod for konkurrencen, bestod blandt andre af finansborg-
mester Jens Jensen (for Magistratens 2. afdeling) og teknikborgmester Jacob 
Marstrand (for Magistratens 4. afdeling),7 der senere skulle spille centrale rol-
ler i gennemførelsen af planerne for Grundtvigs kirke. 



 Skjold Arendt  •  “Grundtvigs Kirke og Bispebjerg” 7

Konkurrencen havde titlen “En Gade- og Bebyggelsesplan for Københavns 
Kommunes ydre Distrikter”, og bidragene skulle indsendes præcist ét år se-
nere, den 15. januar 1909. Blandt andet på grund af titlen opstod der forvirring 
om, hvad konkurrencen egentligt gjaldt, hvilket resulterede i, at de indsendte 
forslag gjaldt de indlemmede områder, og altså ikke inkluderede den eksiste-
rende by.8 
 Udvidelsen og konkurrencen ses bedst i et europæisk perspektiv: Om-
kring århundredeskiftet fandt der i mange europæiske storbyer udvidelser 
sted med efterfølgende byplanskonkurrencer. I modsætning til bebyggelsen 
af de tidligere fæstningsterræner omkring de europæiske byer i 1850’erne 
og 1860’erne, drejede “det sig i slutningen af det 19. århundrede om at lægge 
planer for “die Gross-Stadt” det vil sige en hovedstad, hvis territoriale di-
mensioner har en betydelig større målestok end den eksisterende bys”.9  
 Til konkurrencen blev der indsendt en række forslag, der ikke uddybes 
her.10 I stedet beskrives kort nogle af de byplanidealer, der lå bag de indsendte 
bidrag.11 Den første retning repræsenteres bedst af den østrigske arkitekt og 
byplanlægger Camillo Sitte, der i sine idéer om byplanlægning “udtrykte 
en middelalderromantisk æstetik og i det hele taget satte byens æstetiske 
udformning over dens rationelle”.12 Sittes bog “Der Städtebau nach seinen 
künstlerrischen Grundsätzen” fik stor betydning for byplanidealer, men de 
uregelmæssige og bugtede gader i hans byplanteori var upraktiske, og det var 
sjældent, at hans idéer blev ført ud i livet.13 Forslaget, der fik førstepladsen i 
den københavnske konkurrence var indsendt af en anden østriger, en land-
måler ved navn Carl Strinz, og bidraget var i høj grad Sitte-inspireret.14 Det 
fik dog i sidste ende kun begrænset betydning, fordi udførelsen ville være 
upraktisk. 
 Arkitekten Otto Wagner, der også var østriger, havde en langt mere ratio-
nel byplanideologi end Sittes upraktiske, krogede gader og fokus på æstetik i 
gadebilledet. Wagner byggede videre på en tradition fra Haussmanns Paris, 
Cerdàs Barcelona og Lindhagens Stockholm, hvor fokus var på funktiona-
litet, mobilitet, økonomisk vækst og ubegrænset udvidelse af byen.15 Otto 
Wagner “løftede sine idéer fra bygnings- til byniveauet”, og fjernede således 
fokus fra byens æstetiske udformning for i stedet at anskue byen som én 
funktionel helhed.16  
 Den engelske havebybevægelse med Ebenezer Howard i spidsen havde et 
andet fokus: Udflytning fra den forurenede industristorby og det dårlige liv 
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til forstæder a ca. 33.000 indbyggere.17 I disse forstæder var der let adgang til 
naturen og det sunde liv, og på samme tid var de forbundet til storbyen med et 
effektivt jernbanenet.
 Disse forskellige ideologier repræsenterer “technological frames”: forskel-
lige syn på byplanlægning og tænkemåder i forbindelse med, hvad byplan-
lægning skal være. Et eksempel er hvordan der i Barcelona i 1854, opstod et 
kompromis mellem ingeniørernes og arkitekternes byplanlægnings-“frame”. 
Årsagen var, at ingen af de syn på byen var dominerende og dermed kunne 
tilegne sig den magt over byen, som var nødvendig for at kunne få deres 
forslag igennem.18 En stabilisering opstod ved kompromisser mellem de for-
skellige frames, og i tilfældet Barcelona blev ingeniøren Ildefonso Cerdàs 
overordnede plan valgt, men kun med indrømmelser over for arkitekterne. 
 Et lignende kompromis opstod i København, da dommerkomitéen til-
delte Carl Strinz’ bidrag førstepræmien, fordi man ikke kunne blive enig om 
nogen af de 18 andre bedømte bidrag.19 På grund af en række faktorer blev 
Strinz’ forslag i modsætning til Cerdàs Barcelona dog kun i ringe grand ført 
ud i livet. Det endte alligevel med, at nogle kvarterer i indlemmelserne blev 
Sitte- og Strinz-inspirerede i deres udformning, blandt andre Bispebjerg som 
det skal vise sig nedenfor. 

Bygge- og byplanlove 

Juridisk set var der ikke noget krav om planlægning. Den gældende byggelov i 
København under konkurrencen var fra 1889, den fjerde i rækken efter 1856. 
I 1856 havde man “været så fornuftig at sætte en grænse for bygningshøjden 
på 25 alen”,20 men denne og andre begrænsninger blev med de tre senere love 
løbende svækket. Selvom byggelove altså fandtes, var der ingen decideret by-
planlov. På trods af mange forsøg for at få en sådan i de første årtier efter år-
hundredeskiftet, kom den først i 1925. Den fik dog ikke stor betydning, da den 
ikke gjorde planlægning obligatorisk for landets kommuner, men kun frivillig. 
Derfor blev den af den senere stadsingeniør i København Olaf Forchhammer 
kaldt den “såkaldte” byplanlov. Først i 1938 kom en national byplanlov, der 
gjorde det “obligatorisk for alle byer paa over 1.000 indbyggere at lade udar-
bejde og faa vedtaget byplaner, der skal angive veje og gader, torve og pladser, 
beliggenhed af offentlige bygninger og anlæg, bebyggelsesarter”.21 
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I københavnsk perspektiv skete dette meget sent – 30 år efter byplankonkur-
rencen og knap 40 år efter indlemmelserne. Men selv denne lov resulterede 
ikke i en generalplan. Da Steen Eiler Rasmussen i 1969 nedskrev citatet 
ovenfor, fandtes der stadig ingen generalplan i København – på trods af, at 
der var gået over 30 år efter vedtagelsen af en lov, der gjorde det obligatorisk. 
Dog kom der i 1954 en “generalplanskitse”, men på daværende tidspunkt var 
de indlemmede områder mere eller mindre udbyggede.22  
 Manglen på en byplanlov betød ikke nødvendigvis en mangel på interes-
se for byplanlægning eller at byplankonkurrencen ikke fik betydning på den 
egentlige udformning af byen – en pointe som eksemplet Grundtvigs Kirken 
vil vise.23 

Grundtvigs Kirke – en byplanlægningsakt

Allerede ved Grundtvigs død i 1872 var der tanker om at rejse et mindes-
mærke for ham.24 I første omgang blev det ikke til noget, men i år 1900 ud-
førte billedhuggeren Rasmus Bøgebjerg en model til en statue af Grundtvig 
med en fugl på hånden.25 Statuen mødte stor kritik og blev aldrig realiseret. 
De 50.000 kr., der var blevet indsamlet til Bøgebjergs statue, overgik i 1911 til 
en komité bestående af statuens kritikere. Den 8. marts 1912 udstedte komi-
téen en konkurrence for et “Grundtvigs Mindemærke som et Folkemonu-
ment – rejst altsaa delvis for smaa Bidrag fra de mange.” 
 Et af bidragene til denne konkurrence kom fra Ivar Bentsen og P.V. Jen-
sen-Klint. Klint var omdrejningspunkt for “Den Fri Architektforening”, som 
tog afstand fra den mere konservative “Akademisk Architektforening”. Klint 
var ikke selv uddannet arkitekt, og han talte for, at murere skulle have en 
uddannelse i dansk arkitektur, kendt fra herregårdene og landsbykirkerne, 
og på denne måde blive bygmestre. I Den Fri Architektforening, der eksi-
sterede fra 1909-1919, sad Ivar Bentsen i arbejdsudvalget sammen med bl.a. 
Charles J. Schou, der som arkitekt var inspireret af den engelske haveby-
bevægelse, og som senere skulle spille en rolle i arbejdet med Grundtvigs 
Kirke.27 Under den store byplankonkurrence 1908-1909 var de frie arkitekter 
repræsenteret med bidrag fra Louis Hygom og Egil Fischer, der dog ikke 
var blevet præmierede, hvilket deres mentor, Klint, var noget skuffet over. I 
1915 kulminerede Klints tanker om bygmesteren i oprettelsen af foreningen 
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Ivar Bentsens og P.V. Jensen-Klints forslag til konkurrencen i 1912. “Grundtvigs Mindehal” var 
tænkt som en fritstående hvælving, der ved den første konkurrence blev foreslået placeret ved 
Vartov, som det ses på billedet. Forskønnelsen 1912.

“Bedre Byggeskik”, der havde sit centrum ved Bygmesterskolen i Holbæk. 
Ivar Bentsen, en central figur i Bedre Byggeskik, skulle i 1920 sammen med 
Thorkild Henningsen blive berømt for Bakkehusene ved Hulgårdsvej, der 
var formende for eftertidens danske rækkehusbyggeri.28 Klint og andre ind-
blandede aktører i kirkens skabelse var altså involverede i byplanlægning og 
bebyggelse i en byplanmæssig kontekst ud over kirken. 
 Klints og Jensens bidrag til konkurrencen var et arkitektonisk bidrag, nem-
lig en mindehal over Grundtvig, dækket af en fritstående krydshvælving og 
placeret på Rådhuspladsen foran Vartov. Hverken deres bidrag eller noget an-
det vandt førstepræmien, men til gengæld blev fire 2.-præmier uddelt, også til 
Klints og Bentsen forslag. Den 14. december 1912 havde komitéen indsendt 
en forespørgsel til Magistraten om tilladelse til i en ny konkurrence at sætte 
rammen for et Grundtvigs mindemærke på “den Del af Raadhus-pladsen, der 
ligger foran Vartov”.29 Af Borgerrepræsentationens forhandlinger d. 6. januar 
1913 fremgår det, at komitéen alligevel havde været interesseret i “et rent arki-
tektonisk udkast”, hvilket vil sige Klints og Bentsens, men at det ikke var blevet 
valgt, da det “mentes at have Vanskelighed ved i den almindelige Bevidsthed at 
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staa som et fuldt tilfredsstillende Udtryk for Mindet om Grundtvigs Person-
lighed og Livsværk”. Mindehallen havde alligevel gjort indtryk på komitéen. 
Magistraten og Borgerrepræsentationen var enige, men før den endelige til-
ladelse blev udstedt, ville de se det endelige bidrag. 
 En ny konkurrence blev udstedt i foråret 1913 med frist for bidragene den 
30. november samme år.30 Igen bidrog Bentsen og Klint med et forslag til en 
mindehal i stil med den forrige. Denne gang placeret på Bispebjerg Kirke-
gård, hvilket forekommer noget underligt, komitéens forespørgsel til Magi-
straten taget i betragtning, og det lader til at have skabt nogen forvirring: 
Som beskrevet var Bentsens og Klints første mindehal fra 1912-konkurren-
cen tænkt placeret foran Vartov. Jacob Marstrand skriver omvendt i sin bog 
fra 1932, at det var bidraget til den anden konkurrence, der var sat på Vartov. 
Yderligere skriver han, at det allerede var ved den første konkurrence, udstedt 
i foråret 1912, at komitéen henviste til pladsen foran Vartov.31 Det første er 
forkert, som det ses i forhandlingen i Borgerrepræsentationen januar 1913, 
der henviser til Klints og Bentsens bidrag der “viste sig efter sin Plan at gaa 
saa godt ind i det proponerede Gadeparti (Pladsen foran Vartou)”.32 At komi-
téen allerede i 1912-konkurrencen skulle have henvist til en plads foran Var-
tov, men først i forbindelse med den anden konkurrence skulle have spurgt 
om lov til dette hos Magistraten, er utænkeligt. Marstrands fejl er forståelig, 
da hans bog er skrevet 19-20 år efter, at konkurrencen blev afholdt, men at 
Klint og Bentsen placerede deres mindehal på Bispebjerg Kirkegård ved den 
anden konkurrence er sikkert. Den endelige placering af Grundtvigs Kirke 
på Bispebjerg (Bakke) er urelateret til mindehallens placering på kirkegår-
den, men det viser at Klint og Bentsen var bekendte med området. 
 Borgerrepræsentant Johannes Rump støttede komitéens forslag om et 
arkitektonisk monument, men udtrykte at bygningsværket ikke skulle “skade 
[…] de Omgivelser, hvori det anbringes”. Det blev hverken Klints og Bent-
sens eller noget andet arkitektonisk bidrag, der vandt den anden konkurrence. 
Det gjorde billedhuggeren Niels Hansen-Jacobsen med en noget barok statue 
af Grundtvig “fremstillet som den vidtskuende, siddende paa et mærkeligt 
Højsæde støttet af otte Kæmper”.33 
 Hansen-Jacobsens statue blev heller ikke til noget: Klint havde nemlig 
alene indsendt et andet forslag, der ikke var blevet bedømt, da det gik langt 
ud over konkurrencens budget på 50.000 kr. Det var det såkaldte Grundtvigs 
Klokketaarn (en lidt mindre udgave af tårnet på Grundtvigs Kirke i dag), og 
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komitéen vedtog enstemmigt at “arbejde for dette Forslags Virkeliggørelse”.34 
En udskiftning af nogen af komitéens medlemmer fandt sted, hvor blandt 
andre Marstrand blev optaget, og komitéen skiftede funktion til at hedde 
“Komitéen for Grundtvigs Mindekirke”.35 Man håbede, at en senere kirke 
ville blive tilføjet til tårnet, men i første omgang satte komitéen en indsam-
ling for et tårn uden kirke i gang, da udgifterne til byggeriet ville blive meget 
store.36 Processen blev dog stoppet hurtigt ved Første Verdenskrigs udbrud i 
august 1914, og i de næste to år lå sagen stille hen. 
 Den 27 juni 1916 opstillede komitéen en model af hele kirken på Køben-
havns Rådhus, afbilledet i gult tegl.37 Der blev i et opråb, udsendt af komitéen, 
opfordret til, at det danske folk skulle støtte kirken på grund af dens karak-
ter som mindesmærke for Grundtvig (og i forlængelse af dette, at kirkens 
projekterede krypt skulle være et folkeoplysende forsamlingshus), men også 
fordi den ville blive et “kosteligt Stykke dansk Arkitektur”.38 Det fremgår af 
opråbet, at kirken var tænkt placeret på Kalvebod Bastion, den vestligste på 
Christianshavns Vold, da det var i denne bydel, Grundtvig havde sin første 
præstegerning.
 Den 14. februar 1917 lovede kirkeminister Thorvald Povlsen i en uof-
ficiel samtale, at han ville foreslå for Rigsdagen, at “Staten ydede Halvdelen 
af den Million, som Kirkens Opførelse vilde koste efter arkitektens Over-
slag”.39 Efter ministerens udtalelse begyndte Klint at lede efter andre mu-
lige byggepladser end Bastionen, da denne var blevet noget “misdannet, og 
Kirken ville som Følge deraf komme til at ligge noget uheldigt”.40 Fra første 
færd blev kirkens arkitektur beskrevet som “ejendommelig”, men “højst til-
talende”, og man søgte derfor at finde steder “hvor Kirken kunde komme 
til at ligge helt frit, som den var tænkt”, ligesom på Kalvebod Bastion.41 Bis-
pebjerg blev foreslået Klint af Charles J. Schou, konsulent i byplanlægning 
for stadsingeniøren. I en artikel fra 1946 mindes Schou sit første møde med 
kirken i 1918: “Min tanke var straks, at dette overvældende stærkt person-
lige Bygværk besad en Form, der vanskeliggjorde at faa det til at indgaa i 
den almindelige By-Sammenhæng. Man maatte prøve at skaffe Kirken en 
rigtig tilsvarende Beliggenhed i Omgivelser, en Bydel eller et By-Kvarter, den 
kunde komme i Relation til, ved at Klint fik Indflydelse paa Omgivelserne. 
Jeg havde netop beskæftiget mig med de fremtidige Planer paa Bispebjerg 
og mine Overvejelser resulterede i at foreslaa Klint at lægge Kirken derude 
i de Omgivelser, som han kunde faa Lejlighed til at forbinde med Kirken”. 
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Skitse af kirken som den kunne have set ud på Kalvebod Bastion. Den ville stå frit, i modsætning 
til den tilhørende “landsby” på Bispebjerg. Til gengæld ville kirken ligge langt mere centralt. 
Begge ting ville bidrage til, at den mistede karakter som forvokset landsbykirke. Rigsarkivet.

Citatet indeholder to vigtige informationer: For det første, at der allerede før 
kirkens indblanding var fremtidige planer for Bispebjerg – byplaner må man 
formode, eftersom det var Schou, der var involveret. For det andet at Schou 
foreslår en omvendt løsning på problemet med at få kirkens sære form til at 
passe ind i “den almindelige By-Sammenhæng” (man kan tilføje, at kirken 
ikke bare besad en form, men også en størrelse, der vanskeliggjorde dette). 
I stedet for at lade kirken ligge frit, hvor end der nu var plads til den, satte 
Schou kirken over byen og lod den få magt over den fysiske udformning af 
byen. Schous forslag til Klint blev fulgt af en plantegning over det tænkte 
kvarter ved kirken.42 Planens koncentriske symmetri og store grønne arealer 
vidner om Schous forkærlighed for det engelske havebyideal. I slutningen af 
marts 1918 var Klint overbevist om Bispebjergforslaget og bragte det videre 
for komitéen for Grundtvigs Mindekirke.43 At det faktisk blev Bispebjerg i 
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sidste ende, var dog på ingen måde afgjort endnu. Før vi når til den diskus-
sion, følger lidt om planerne for kvarteret omkring kirken. 
 Klint udarbejdede i løbet af sommeren 1918 en revideret plan for kvarteret, 
baseret på Schous plan, men asymmetrisk og med en tilstræbt middelalderlig 
“naturlighed” over den. Hans plan var, modsat Schous, i stil med Camillo Sittes 
romantiske middelalderby. På den plan, der forelå i september 1918, fremgik 
kirken og kvarteret nu som en idealiseret middelalderby, hvor alt former sig i 
relation til kirken og bygger sig ud fra den. Der var sigtelinjer fra kirken (enten 
gennem mellemrum mellem bygningerne eller portåbninger) til alle de fire 
verdenshjørner, og gaderne lå asymmetrisk og “naturligt”. 
 Kirken i sig selv havde altid haft karakter som en hybrid mellem en 
forstørret dansk landsbykirke (den havde kamtakkede gavle, blændinger på 
tårnet og krydshvælvinger i loftet) og en middelaldergotisk katedral (frit-
stående støttepiller på koret, de tre skibe, dens monumentale størrelse og 
de høje smalle vinduer). Klint var selv meget bevidst om denne idealiserede 
middelalderby, hvor en katedral dominerede den omkringliggende by fuld-
komment.44 Han var ligeledes glad for Bispebjerg, da kirken her, i modsæt-
ning til bastionen, kunne ligge på traditionel vis med koret i øst. Han vidste, 
at kirken ville få en magt over Bispebjerg: “Paa denne Bakke ville Kirken 
komme til at beherske sine Omgivelser, og disse vil kun tjene til at fremhæve 
Monumentet”.45 
 Sideløbende med Klints og Schous planlægning af Bispebjergkvarteret 
skete der udvikling på flere andre områder. Den første var Rigsdagens bevil-
ling af de penge, kirkeministeren havde lovet i februar året før. I tredje be-
handling af finansloven for 1918-19, der fandt sted den 6. marts 1918, blev 
der på kirkeminister Povlsens initiativ bevilget den første portion ud af 10 
på 50.000 kr. Kirken var “tænkt som en Landskirke med aaben Favn for al 
dansk kristelig og aandelig Kultur”, sagde Povlsen til Rigsdagen i sin tale.46 
Det radikale folketingsmedlem Mads Larsen argumenterede for, at det var 
den høje kunstneriske kvalitet af Klints arbejde samt karakteren af bygnin-
gen som mindesmærke for Grundtvig, der berettigede den meget store støtte 
– andre kirker på finansloven modtog typisk mellem 20.000 og 100.000 kr., i 
stedet for de 500.000 kr. til Grundtvigs Kirke.47 
 De interesser, der kom til udtryk i forhandlingen, var: kirkens karakter af 
folkeeje, mindesmærke for Grundtvig og kvaliteten af dens arkitektur. Der 
blev også diskuteret, hvor kirken skulle ligge, og Kalvebod Bastion og Ny-
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Forslaget om placeringen ved Nyboder, der forudsatte at denne bebyggelse blev fjernet, ville 
lige som det kendes fra den endelige placering på Bispebjerg, have fået et tilhørende kvarter, 
formet i relation til kirken. Bemærk de koncentriske cirkler og sigtelinjer fra kirken i det om-
kringliggende byggeri. Rigsarkivet.

boder blev foreslået. Argumenterne for disse var deres centrale beliggenhed, 
der ville gøre kirken let tilgængelig for en eventuel tilknyttet menighed og for 
besøgende udefra. Selvom Rigsdagen ikke havde nogen direkte indflydelse på 
kirkens placering, havde den alligevel en stor magt over foretagendet, da den 
nu stod for halvdelen af finansieringen. Dog understregede minister Povlsen, 
at det ikke var Rigsdagens arbejde at finde placeringen, og i sidste ende fik den 
ikke indflydelse herpå. 
 Om ikke andet blev der sat gang i processen efter finanslovsforhandlin-
gen. Kirkeministeriet nedsatte den 29. april 1918 et udvalg, der skulle stille 
et forslag til kirkens placering samt dens endelige brug: skulle kirken være 
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en sognekirke, have en valgmenighed eller skulle den være “en Kirke til 
Brug for almene kirkelige Formaal for hele Landet?”48 I udvalget var både 
Kirkeministeriet, Københavns Kommune og komitéen for kirkens opførelse 
repræsenteret. Forhenværende borgmester Jacob Marstrand var en af komi-
téens repræsentanter, mens borgmester Jens Jensen var repræsentant for 
kommunen. Ligeledes deltog Klint i dens møder, på trods af at han ikke var 
medlem af udvalget, da hans meninger havde stor indflydelse. Det første 
møde i udvalget blev holdt den 27. maj. I mødet blev deltagerne hurtigt enige 
om, at kirkens brug var afhængig af dens placering, og at den derfor skulle 
tænkes med. Man foretrak en lokal sognekirke fremfor en fælles dansk kirke. 
En sognemenighed kunne bedre varetage driften af kirken med sit engage-
ment og holde den levende i den grundtvigske ånd. Samtidig var den større 
og havde dermed flere midler end f.eks. en valgmenighed. En sognemenig-
hed ville have bedre mulighed for at fylde den store kirke om søndagen. (et 
underligt argument taget i betragtning at enhver dansk menighed ville få 
problemer med at fylde en kirke af denne størrelse).
 Kirkens krypt var tænkt som en foredragssal i et folkeoplysende øjemed. 
Kirkens dobbelte funktion stillede to krav til beliggenheden: central, så 
krypten ville blive benyttet og det dyre bygningsværk ville blive set oftere, 
men også et sted hvor der var mangel på en sognekirke. 
 Efter disse indledende overvejelser fortsatte komitéen ved dette og de 
næste møder (senere på dagen 27. maj og 12. juni) med at diskutere de for-
skellige potentielle placeringers fordele og ulemper. Der blev nævnt, at mens 
Kalvebod Bastion lå centralt, så var den ikke udfyldt med jord, og planerings-
arbejdet ville derfor blive meget stort. Man overvejede derfor Elefantens Bas-
tion. Fordelen ved disse steder var en kombination af en central beliggenhed 
og en mangel på en sognekirke til det nye Amagerbrokvarter, en anden af de 
i Københavns Kommune indlemmede områder, og et sted “hvor der var god 
Brug for en Kirke”49 ifølge Klint. Når Klint sagde, at kvarteret havde brug for 
en kirke, vidner det om byplanmæssige overvejelser. Han var bevidst om, 
hvorledes kirken ville indgå i sine omgivelser, ikke bare æstetisk, men også 
funktionelt. At der var “brug” for en kirke betyder, at de ansvarshavende for 
kirken var bevidste om sognekirkers funktion som en art service, der blev 
stillet til rådighed for byens borgere. 
 Den anden plads, der blev diskuteret, var Nyboder. Det var en placering, 
der lå centralt ved en stor færdselsåre, men Klint var ikke tilfreds med beliggen- 
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hedens æstetiske muligheder. De omkringliggende bygninger var for høje og 
ville skygge for kirken, og kirkens udseende var for fremmedartet i kvarteret. 
Det ses ellers på en af Klints tegninger fra 6. maj, en plantegning over kirken 
placeret ved Nyboder,50 at han havde taget idéen om at forme det omkring-
liggende kvarter til sig. På tegningen er gadenettet på den ene side af kirken 
lagt i koncentriske cirkler om kirken, med tværgader fra kirken, der danner 
sigtelinjer til og fra denne. I diskussionerne om placeringen ved Nyboder 
nævnes disse planer dog aldrig, antageligt fordi planlægningen (og dermed 
ændringen) af et helt bykvarter i relation til kirken her var mere besværlig end 
at skabe et nyt kvarter på Bispebjerg.51  

 Den tredje plads, der blev diskuteret, var Bispebjerg, hvis helt store fordel 
var omgivelserne: den lå højt og frit, kirkegården og hospitalet ville ikke blive 
forstyrret af kirken eller forstyrre den, og man kunne forme den kommende 
bebyggelse på de umiddelbart omkringliggende arealer efter kirkens arkitek-

Grundtvigs Kirke og det omkringliggende Bispebjerg. Fotograferet fra taget af parkeringshuset, 
der ligger på hjørnet af Tuborgvej og Vestre Længdevej. Fotografi, Skjold Arendt, 2016.
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Grundtvigs Klokketaarn så ud på samme måde, men havde mindre dimensioner. Fotografi, 
Skjold Arendt, 2016.

tur. Ikke overraskende foretrak Klint denne plads for sit kunstværk, da det her 
ville fremstå bedst. Andre udvalgsmedlemmer indvendte dog, at Bispebjerg lå 
fjernt. Det havde også den fordel, at kommunen allerede ejede den ubenyttede 
grund, og at den derfor ville være nemmere at anskaffe sig til formålet end de 
andre grunde. Enkelte andre placeringer blev diskuteret, men efter at Jensen 
og Marstrand havde givet deres støtte til Klints forslag, blev udvalgets arbejde 
i juli udgivet i en betænkning, hvori de overfor kommunen anbefalede Bispe-
bjerg som den bedste beliggenhed.52  
 I det efterfølgende møde i Borgerrepræsentationen den 31. oktober samme 
år blev der alligevel sat spørgsmålstegn ved udvalgets resultat. Modstanderne 
mente, at kirken ikke kunne opfylde rollen som forsamlingshus, hvis den pla-
ceredes på Bispebjerg. Borgmester Jensen insisterede dog på, at København 
snart ville vokse ud over Bispebjerg, og hvis man placerede kirken frit ude 
på Bispebjerg, ville det omkringliggende kvarter ikke bare være gavnligt for 
kirken og dens udseende, men også bidrage til det endnu ikke eksisterende 
kvarter, både æstetisk og funktionelt som sognekirke.53 At byplankonkurren-
cen 1908-09 stadig spillede en rolle (i hvert fald for Jensen) ses, da han som 
argument for Bispebjerg fremhævede Carl Strinz’ forslag at udnytte højdefor-
skelle i terrænet med højt monumentalbyggeri på bakkerne og lavere byggeri 



Nordlige sideskib, fotograferet fra koret i øst med de bemærkelsesværdige krydshvælvinger. 
Fotografi, Skjold Arendt, 2016.
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Grundtvigs Kirkes østlige facade. Her ses de udvendige støttepiller og høje smalle spidsbuede 
vinduer, som på en gotisk katedral. Fotografi, Skjold Arendt, 2016.

derimellem. Den 19. december 1918 blev Bispebjerg endeligt valgt, og kom-
munen skænkede grunden på Bispebjerg.54 Selvom Bispebjergplaceringen 
på mange måder var Schous og Klints projekt, deltog ingen af disse i Borger-
repræsentationens forhandlinger, og placeringen blev fremført af Jensen, der 
som påpeget var bevidst om det æstetiske byplanlægningsaspekt i kirken.



Kirken blev tidligere kaldt en byplanlægningsakt, med Tuxens begreb, og man 
kan diskutere, om kirken ville have været en sådan, hvis den ikke var endt 
på Bispebjerg, hvor den kunne forme sine omgivelser, men et sted centralt i 
byen. Mod dette kan indvendes, at placeringerne på bastionerne også tænkte 
kirken ind i en bymæssig sammenhæng, og at kirken i sig selv er monumen-
tal nok til at kunne kaldes en byplanlægningsakt uden de omkringliggende 
bygninger. Alligevel bevirkede kirkens placering på Bispebjerg, samt Klints og 
Schous byggeri omkring den, at projektet antog den byplanmæssige karakter, 
som det gjorde. Kirken og dens placering på Bispebjerg blev en anledning til 
en “byplanlægningsakt” på Bispebjerg. Bøgebjergs private initiativ voksede til 
et folkeejet monument for gennem Klints forslag at blive til en monumental 
kirke, men det var Schous forslag om Bispebjerg og et kvarter i tilknytning til 
kirken, der forøgede projektets magt over udformningen af byen til et niveau, 
der med rimelighed kan beskrives som en sådan “byplanlægningsakt”. 
 Kirkens magt over udformningen af Bispebjerg skulle vise sig at række 
langt ud over det umiddelbart omkringliggende byggeri. Boligbyggeriet, der 
ligger udenom Klints og Schous (som blev færdiggjort i 1926), måtte også 
formes i relation til kirken.55 Sigtelinjerne fra kirken går videre gennem det 
fjernere boligbyggeri. Karréen umiddelbart syd for Bispebjerg Torv er opført 
af Valdemar Jørgensen og Kaare Klint (Kaare, P.V. Jensen-Klints søn, færdig- 
gjorde detailtegninger for kirken efter farens død i 1930), og skolen et stykke 
syd for kirken (med sigtelinje direkte til den) hedder Grundtvigs Skole. Bolig-
byggeriet “Bispeparken” mellem skolen og kirken har en plan, der tager form 
efter kirken, generelt er boligblokkene i kvarteret syd for kirken mere Sitte- 
inspirerede (eller måske Klint-inspirerede?) end i andre af de indlemmede di-
strikter. Bygningerne ændrer sig gradvist over til et mere frit byggeri, forstået 
på den måde, at jo længere bygningerne kommer fra kirken, jo mindre be-
høves de at forholde sig til den. På trods af at der i processen frem til kirkens 
opførelse var andre aspekter, der blev diskuteret, var det altid det æstetiske 
og byplanmæssige perspektiv, der blev det afgørende, og det var det æstetiske 
hensyn, der var årsag til, at kirken blev placeret på Bispebjerg, og at byggeri i et 
stort område omkring den fra da af måtte bygges i relation til kirken.

Byplanlægningsakten Grundtvigs Kirke viser, hvorledes byplanlægning fore-
gik i starten af det 20. århundredes København, også selvom der ikke var no-
gen generalplan at gøre det ud fra. Kirkens bagmænd blev på grund af kirkens 
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særegne karakter og monumentale størrelse nødt til at tage stilling til den om-
kringliggende by. Ikke mindst placeringen på Bispebjerg medførte, at denne 
bydel blev formet i relation til kirken. Diskussionerne om, hvor kirken skulle 
ligge, giver et indblik i nogle af de interesser, som diverse aktører havde i byen 
og dens udvikling, og viser, hvorledes det æstetiske aspekt især var vigtigt for 
de indblandede. Da kirkens placering først var valgt, måtte udviklingen af den 
omkringliggende by nødvendigvis tage udgangspunkt i kirken, på samme 
måde som initiativtagerne til kirken selv havde været nødt til det med byen, da 
de skulle vælge kirkens beliggenhed.
 I løbet af kampen for at få et mindesmærke for N.F.S. Grundtvig udviklede 
projektet sig fra et privat initiativ til en byplanlægningsakt, der fik stor indfly-
delse på udviklingen af den del af byen. 

Grundtvigs Kirke kom til at dominere Bispebjerg, og det senere byggeri i området måtte altid 
tage stilling til den specielle kirke. Her ses den fra syd gennem en af kvarterets sigtelinjer. Foto-
grafi 1947, Stadsingeniørens Fotosamling, Københavns Stadsarkiv.
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I 1918/19 stod A/S Revisionsbanken bag opførelsen af en beboelsesejendom på 
hjørnet af Rosbæksvej og Strandvejen på Ydre Østerbro. Bygningen blev tegnet af 
den senere stadsarkitekt Poul Holsøe i nyklassicistisk stil og bar en række arkitek-
toniske fællestræk med A/S Revisionsbankens nye hovedsæde på Kongens Nytorv 
20-22, som Holsøe på samme tidspunkt leverede tegningerne til. Det tidsmæssige 
sammenfald var ingen tilfældighed: I en tid med akut boligmangel fik A/S Revi-
sionsbanken kun lov til at nedrive den eksisterende beboelsesejendom på Kon-
gens Nytorv på betingelse af, at en ejendom med et tilsvarende antal lejligheder 
opførtes andetsteds, og banken valgte altså at anskaffe en byggegrund i det ny-
etablerede Ryvangskvarter.
  Bygningen står stadig, om end i knap så harmonisk form, idet myndig- 
hederne ved udvidelsen af Strandvejen i 1965 krævede seks meter af Poul Hol-
søes helstøbte bygningsværk bortamputeret, således at huset bl.a. mistede sin 
naturlige hovedindgang på Strandvejen 97. 
 

Københavns nye velhaverkvarter

Sidst i 1800-tallet var Københavns kommune i kronisk pengenød, ikke mindst 
på grund af disse årtiers voldsomme befolkningstilvækst, som blandt andet 
krævede store investeringer i vejanlæg, skoler og hospitaler.
      Denne udvikling kom der for alvor gang i efter 1852, hvor demarkations-
linjen, altså den linje, inden for hvilken militæret uden varsel kunne kræve en-
hver bygning nedrevet, blev flyttet fra Jagtvej og ind til Søerne. Det var selvføl-
gelig en fordel for københavnerne, at de nu fik mulighed for at udvide deres 
sammenklemte by med nye beboelseskvarterer, men konsekvensen blev også 
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en kraftig belastning af de kommunale kasser, som fra 1860’erne og frem skulle 
finansiere helt nye infrastrukturer til de mange nytilflyttere i brokvarterernes 
hastigt opførte etageejendomme.
 Penge skulle der til, og omkring århundredskiftet, hvor grundskatten var 
kommunens vigtigste indtægtskilde – indkomstskatten kunne ikke overstige 
3% og blev endda kun pålagt indkomster over en vis grænse – måtte man helt 
naturligt spørge sig selv, om det ikke var på tide at tage kampen op med Gen-
tofte og Frederiksberg, hvis attraktive villakvarterer tiltrak uforholdsmæssigt 
mange af hovedstadsområdets rigeste indbyggere.
 I den forbindelse rettede man i første række blikket nordpå, hvor Køben-
havns Kommune efter en fællesaftale med staten i 1893 havde afstået store dele 
af Vognmandsmarken og Ryvangen til den kommende Svanemøllens Kaserne, 
der skulle tjene som forlægning for ingeniørtropperne. Området var fortrins-
vis blevet benyttet til landbrug og gartneri, men kommunen besluttede nu at 
etablere et helt nyt villakvarter på de arealer, som blev tilovers efter afståelserne 
til staten.
 Dette område, der blev kendt som Ryvangskvarteret, afgrænsedes af kyst-
banelinjen mod vest og Tuborgvej mod nord, mens grænsen mod øst ud-
gjordes af Strandvejen, hvor landstederne Vilhelmsdal, Norgesminde, Lille og 
Store Tuborg og Store Mariendal lå tæt på række. Projektet gav god mening i 
den forstand, at mange af grundene var ejet af kommunen, som i øvrigt havde 
lagt den servitut på store dele af området, at nybyggeri og ombygninger kræ-
vede kommunal godkendelse.  
      Samtidig med beslutningen om etablering af Ryvangskvarteret vedtog 
Borgerrepræsentationen i 1899 en række servitutter, som både blev gæl-
dende for de kommunale og for de privatejede grunde, for sidstnævntes ved-
kommende fordi overholdelse af servitutterne blev gjort til betingelse for 
overhovedet at opnå byggetilladelse.
      Heri blev det fastslået, at der kun måtte opføres huse med tre beboelseslag 
og to boliger per etage plus kvistværelser på parceller med facade mod Strand-
vejen, ligesom kun 1/3 af grunden måtte bebygges. På kvarterets øvrige veje 
blev byggehøjden begrænset til to beboelseslag med højst en bolig per etage, 
og maksimalt 25% af grunden måtte bebygges.
      Samtidig vedtog Borgerrepræsentationen, at ingen grund måtte “benyttes 
til Fabrik, Værksted eller anden Indretning, der foraarsager Larm eller ilde 
Lugt eller frembyder ubehageligt Skue.” 
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For at modvirke flugt af gode skatteydere til nabokommunerne blev Ryvangskvarteret projekteret 
som et københavnsk velhaverkvarter med villaer på store grunde nær Svanemøllebugten. En 
bebyggelsesplan blev godkendt af Borgerrepræsentationen i 1897, og to årtier senere var området 
så godt som udbygget. Kort fra Tabelværk til Københavns Statistik nr. 14, 1904.
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Servitutterne blev yderligere skærpet af Magistraten i 1908 for at hindre, at 
der i kvarterets ejendomme blev indrettet forretninger, beværtninger, syge-
huse el.lign., men også i dette tilfælde kom der til at gælde lempeligere regler 
for ejendomme ud til Strandvejen, som fra gammel tid havde fungeret som 
hovedfærdselsåre og forretningsgade. 
      Dette betød, at kvarterets beboere var henvist til at foretage deres indkøb 
i de eksisterende forretningsstrøg, enten langs Strandvejen nord for Tuborgvej 
eller på Østerbrogade lidt længere inde mod byen, hvor der på begge sider af 
Svanemøllen fandtes et mylder af dagligvarebutikker. Først med opførelsen af 
ejendommen “Eltham”, Strandvejen 34 og 36, midt i 1930’erne rykkede for-
retningslivet helt tæt på, men så skulle man til gengæld også kun lige krydse 
over vejen for at finde det hele: købmand, viktualiehandler, skomager, blom-
sterforretning, bager, cigarforretning, ismejeri, damefrisør, frugtforretning, 
cykelhandler og Esso Servicestation. 

Inspirationen fra udlandet

Formentlig har afstanden til butikker dog ikke betydet meget for det klientel, 
som fra starten af 1900-tallet lod opføre de statelige herskabsvillaer, som er 
så karakteristiske for Ryvangskvarteret: Det var en tid, hvor alle velhaverhus-
holdninger blev betjent af op til flere tjenestefolk, som kunne sendes i byen for 
at købe ind. 
 Vej- og udstykningsplanen for Ryvangskvarteret var kraftigt påvirket af 
de foregående årtiers tyske ideer om en mere malerisk byplanlægning. Om-
rådet blev derfor opdelt i et fletværk af stille villaveje med den lange og lige 
Svanemøllevej som forsynings- og hovedtrafikvej. På turen ind mod byen blev 
sporvognslinje 1 mellem Frederiksberg og Callisensvej i Hellerup således om-
lagt til Svanemøllevej på strækningen mellem Tuborgvej og Svanemøllen.
      Det blev også afgørende for den nye bebyggelse, at der i udstyknings-
planen blev opereret med vidt forskellige grundstørrelser, fra 700 til 4.000 m2, 
og at der ikke blev stillet krav om en fast afstand til vejmidte. De enkelte villaer 
kom derfor til at ligge meget frit i forhold til hinanden.         
 Arkitektonisk blev der hentet megen inspiration i det samtidige villabyg-
geri i Londons forstæder, med inddragelse af stilelementer fra vidt forskel-
lige traditionelle bygningsformer: bypalæet, herregården, landstedet og den 
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engelske cottage, for sidstnævntes vedkommende med hvidkalket murværk og 
sortmalet bindingsværk.
 Ryvangskvarteret blev et eksperimentarium for en række af tidens promi-
nente arkitekter, og her kan der måske være grund til at fremhæve Carl Brum-
mer (1864-1953), som 1902-1909 leverede tegninger til seks af områdets mest 
prægnante villaer og høstede stor anerkendelse herfor også i de tyske og engel-
ske arkitekturtidsskrifter, hvor hans arbejder blev gengivet.  

Ryvangskvarteret tager form

Byggeaktiviteten var altså stor i det nye Ryvangskvarter i årene op til 1. verdens-
krig, men på en vej som Rosbæksvej gik det knap så hurtigt. På vejens nordside 
stod der rent faktisk indtil 1918 ikke ét eneste hus på hele strækningen mel-
lem Strandvejen og Ryvangs Allé, så beboerne i de spredte villaer, der på det 

Som en af de prægtigeste villaer i Ryvangskvarteret opførte fabrikant Aage Heyman i 1907 
sin store villa på sydsiden af Rosbæksvej med Carl Brummer som arkitekt. Huset har siden 
fungeret som Homøopatisk Hospital og fødeklinik, ligesom det senere har være hjemsted for 
Provinsbørns Ferieophold i København. I nyere tid har bygningen huset Københavns Pæda-
gogseminarium, men fra sommeren 2017 er den overtaget af den jødiske skole, Carolineskolen. 
Her ses villaen endnu fritliggende, gengivet i Trap, København, 3. udgave, 1930.
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tidspunkt var blevet opført på sydsiden – med de ulige numre – havde næsten 
fri udsigt til Gammel Tuborg og det store fabrikskompleks på den anden side 
af Strandvejen.
      Udsigt var der i hvert fald fra balkonen på den pragtvilla, som grosse-
rer og fabriksejer Aage Heyman (1869-1960) i 1907 fik bygget på den store 
hjørnegrund mellem Strandvejen 93 og Rosbæksvej 1-3. Bygningen står der 
stadig, selv om den nu er klemt uskønt inde mellem en nyere etageejendom 
og moderne tilbygninger til Pædagogseminariet, som rykkede ind i villaen i 
1969, efter at den i årtier havde fungeret som dels homøopatisk hospital, dels 
fødeklinik og dels feriehjem for provinsbørn. Seminariets stilforvirrede byg-
ningskompleks blev i sommeren 2017 overtaget af Carolineskolen, men selve 
Heymans villa må have været et imponerede syn, dengang den blev opført og 
kunne beundres frit fra alle sider.
      Aage Heyman var søn af Tuborgs grundlægger Philip Heyman, hvis slag-
terivirksomhed på Strandboulevarden han overtog efter faderens død i 1893 
og senere udvidede med en række udenlandske datterselskaber. Som en af 
landets på det tidspunkt rigeste erhvervsledere var det kun naturligt, at Aage 
Heyman valgte at bo stort og standsmæssigt. 

Direktør Ove Ringberg fra Den danske Land-
mandsbank hørte til blandt de mest betyd-
ningsfulde finansmænd i 1910’ernes Køben-
havn. Selv erhvevede han i 1916 Heymans 
villa, og to år senere fungerede han som strå-
mand ved købet af grunden, hvorpå A/S Revi-
sionsbanken i 1918 opførte beboelsesejendom-
men Strandvej 97/ Rosbæksvej 2. Fotografi, 
Billedsamlingen, Det Kongelige Bibliotek.
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Stilen var nybarok, og bygningen blev tegnet af netop Carl Brummer, i for- 
vejen en af periodens mest fremtrædende yngre arkitekter. Husets haveside 
var orienteret mod øst, og altså mod vandet, mens den imposante hovedind-
gang vendte mod landsiden, således at villaen fik tilkørsel fra Rosbæksvej. 
      Aage Heyman fik imidlertid kun glæde af villaen i en begrænset årrække: 
Under 1. Verdenskrig blev hans virksomheder ramt af økonomiske problemer, 
og selv om krisen viste sig at være forbigående, så Heyman sig i 1916 nødsaget 
til at afhænde ejendommen på Rosbæksvej. 
      Den nye ejer, bankdirektør Ove Ringberg, var også en mand, der tiltrak 
sig stor opmærksomhed i samtiden, selv om det primært var finansverdenen, 
han opererede i. Ringberg kunne se tilbage på en kometkarriere i Den Danske 
Landmandsbank, hvor han var startet som sekretær, men hvor han som pro-
tegé af bankens absolutte topfigur, etatsråd Emil Glückstadt, i 1910 var blevet 
skubbet frem til en direktørpost. 
      Makkerparret Glückstadt og Ringberg fik efterfølgende tillagt en stor del 
af skylden for Landmandsbankens kollaps i 1922. Det blev hævdet, at de på 
bankens vegne havde ført en helt uansvarlig kredit- og finansieringspolitik 
sidst i 1910’erne, men også de to bankdirektørers angiveligt uhæmmede per-
sonlige grådighed og ekstravagante livsstil fik kritiske ord med på vejen. 
      En senere tids historikere har heroverfor påpeget, at Landmandsbankens 
krak først og fremmest skyldtes sammenbruddet af de tyske og russiske eksport-
markeder, hvor banken havde påtaget sig en række risikable engagemen- 
ter. Samtidig er det dog hævet over enhver tvivl, at både Glückstadt og Ring-
berg personligt scorede massive beløb på aktietransaktioner i lukkede kon-
sortier, som i øvrigt mange andre af tidens ledende erhvervsfolk, politikere og 
kongelige i al diskretion tog villig del i.
      Hvor meget der bør bæres over med grådigheden og den ekstravagante 
livsstil må være en smagssag. Glückstadt og Ringberg stod trods alt i spidsen 
for Skandinaviens største bank, og så længe det gik godt, var der ingen der 
løftede et øjenbryn. Og det gik godt i 1916, hvor Ove Ringberg købte sig ind 
på Rosbæksvej, og selv om Ringberg betalte for det anstrengende liv som 
aktiejonglør med et stadig mere skrantende helbred, fortsatte den økono-
miske optur i årene umiddelbart efter: I 1917 tjente Ringberg efter sine egne 
oplysninger over en million kroner, mens hans selvangivne formue androg 
1,3 million. Det var enorme summer omregnet til vore dages penge.      
      Man kan spørge sig selv, om den hårdtarbejdende bankdirektør over-
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hovedet havde tid til at nyde sin personlige rigdom, men pengene var der, og 
det kom på flere måder synligt til udtryk. Over for Heyman-villaens hovedind-
gang, på den anden side af gårdspladsen, lå en lang staldbygning, som givetvis 
er blevet benyttet som garage for nogle af de tre automobiler, som bankdirek-
tør Ringberg hen ad vejen erhvervede nummerplader til. 

Matrikel nr. 4824 Udenbys Klædebo Kvarter

Ove Ringberg var altså en travl mand i 1918, men åbenbart ikke mere travl, 
end at han sidst i maj måned kunne afse tid til en hurtig ejendomshandel. Lige 
over for indkørslen til hans egen villa på Rosbæksvej lå et større ubebygget 
jordstykke, og med den byggeaktivitet, der udspillede sig i Ryvangskvarteret i 
disse år, må Ringbergs medfødte blik for den gode forretning have fristet ham 
til selv at hoppe med på vognen. 
      Det er i hvert fald hvad man umiddelbart kunne tænke med jordebogens 
oplysning om, at der den 27. maj 1918 blev frasepareret 2.764 kvadratalen fra 
matr.nr. 3110 som matr.nr. 4824 til “Bankdirektør O. Ringberg”. Faktum er 
imidlertid, at Ringberg kun optrådte som mellemmand og blot udgjorde en 
enkelt brik i en kompliceret ejendomskabale.
      Allerede midt i april måned 1918 havde Magistratens 4. afdeling således 
modtaget en ansøgning fra arkitekt Poul Holsøe på vegne af A/S Revisions-
banken om tilladelse til at nedrive ejendommen Kongens Nytorv 20-22, hvor 
Holsøe havde fået i opdrag at tegne og opføre bankens nye hovedsæde, “mod 
til Gengæld på Grunden Matr. 3110 Udenbys Klædebo Kvarter på Hjørnet af 
Strandvejen straks at opføre en Bygning med 8 Stk. 4 V. Lejligheder.”
      Denne foreslåede “byttehandel” var en logisk følge af det forbud mod 
nedrivning af beboelsesejendomme, som var blevet indført ved lov i 1917 
under indtryk af tidens voksende boligmangel, og for Revisionsbanken og 
arkitekt Holsøe hastede sagen så meget, at de samtidig med nedrivningsan-
søgningen indgav en separat ansøgning om tilladelse til at opføre en “Bygning 
med 4 Beboelseslag” på matrikelnummer 3110 i Udenbyes Klædebo Kvarter, 
nærmere bestemt på hjørnet af Strandvejen og Rosbæksvej. 
      Gennem den næste måned foretog de to sammenkædede ansøgninger den 
gængse bureaukratiske rundgang mellem Magistratens forskellige kontorer, 
idet såvel stadskonduktøren som stadsingeniøren og Direktoratet for Vej- og 



 John Christensen  •  “Historien om et hus i Ryvangskvarteret” 33

Ejendommen Kongens Nytorv 20-22 i midten af denne opstalt, blev opført i 1918 af arkitekten 
Poul Holsøe for Revisionsbanken, og hører til hans mest roste arbejder, da huset underordner 
sig omgivelserne samtidigt med, at det har et personligt udtryk. Nedrivningen af de ældre huse 
på stedet medførte samtidigt en pligt til at opføre et antal boliger til erstatning for dem, der 
forsvandt. Resultatet blev ejendommen Strandvej 97/Rosbæksvej 2, som den senere stadsarki-
tekt Poul Holsøe også tegnede. Danmarks Kunstbibliotek, gengivet i “København før og nu – og 
aldrig” bind 5, 1988.

Kloakanlæggene havde krav på at blive hørt. Men ingen af dem havde ind-
vendinger, og den endelige tilladelse til nedrivning blev givet den 14. maj 1918 
med opførelsen af “en Beboelsesbygning indeh. 8 St. 4 Værelses Lejligheder” 
som udtrykkelig betingelse.
      Nu var det selvfølgelig et problem, at Revisionsbanken ikke ejede den 
grund, kommunen havde givet arkitekt Holsøe grønt lys til at bygge hus på. 
Måske har banken haft en forhåndsaftale om købet, men derefter ræsonneret, 
at matr. 3110 var for stor og dyr en mundfuld til at give den nye beboelses- og 
udlejningsejendom et fornuftigt økonomisk grundlag.
      Det er på dette tidspunkt, Ove Ringberg gør sin entré og får udskilt matr. 
4824 fra modermatriklen 3110, men der var tydeligvis tale om en ren skrive-



34         Historiske meddelelser om København 2017

bordsmanøvre, for på nøjagtigt den samme dag, altså den 27. maj 1918, får 
ejendomsaktieselskabet “Rosbæk” tilskødet den nye matrikel fra sælgeren, 
kaptajn V.R.E. Lauritzen. 
      Det kan bestemt ikke udelukkes, at Ove Ringberg oprindelig var tiltænkt 
en aktiv rolle i dette selskab. På den anden side kan det heller ikke undre, hvis 
den entreprenante landmandsbankdirektør valgte at trække sig fra et projekt, 
som i hans verden repræsenterede småpenge: Blot et par måneder senere ind-
kasserede Ringberg således personligt 213.000 kr. på en vellykket spekulation 
i Nordisk Kabel og Tråd-aktier, en millionformue i nutidskroner. 
      Man kan dog med endnu større grund spørge sig selv, hvordan denne 
nyopdukkede aktør, ejendomsaktieselskabet “Rosbæk”, i det hele taget kom 
ind i billedet.  

A/S “Rosbæk”s besværlige fødsel 

Selskabet blev ikke optaget i Aktieselskabsregisteret før i januar 1921, mere end 
2½ år efter at byggeprojektet på Rosbæksvej var blevet igangsat. Det er i sig selv 
gådefuldt, men Aktieselskabsloven blev først vedtaget i 1917, og de første år 
var registreringerne præget af en del lemfældighed og mangel på systematik.
      Det er dog ikke den egentlige forklaring på “Rosbæk”s sene opdukken i 
Aktieselskabsregisteret: Selskabets efterladte papirer afslører nemlig, at der 
allerede i maj 1919 var blevet afholdt en stiftende generalforsamling med 
deltagelse af grosserer Johan Frederik Aabye, direktør Jørgen Iver Jørgensen, 
overretssagfører Carl Becker og direktør Christian Gamst.
      Denne personkreds havde tydelig tilknytning til Revisionsbanken, hvor 
Aabye fungerede som kontrolkommitteret, mens såvel Gamst som Becker selv 
havde sæde i bankens bestyrelse. Gamst var direktør for Ritzaus Bureau og 
netop med sin familie flyttet ind på 2. salen i Strandvejen 97. Hertil kommer, at 
vekselerer Axel Lamm, som var søn af bestyrelsens daværende formand, Aron 
Lamm, i 1920 overtog lejligheden på etagen under Gamst og blev boende der 
et års tid.
 På generalforsamlingen blev der vedtaget en stiftelsesoverenskomst og 
nedsat en bestyrelse bestående af de tre førstnævnte herrer samt udarbejdet 
et sæt vedtægter, hvorefter aktiekapitalen på i alt 70.000 kr. fordeltes på seks 
aktier à 10.000 kr. og to på hver 5.000 kr. Desuden slog vedtægterne fast, at 
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der “til hver Aktie er knyttet Retten til at benytte en bestemt Lejlighed i Ejen-
dommen.”
 Hvis det lyder, som om folkene bag “Rosbæk” havde forestillet sig ejen-
dommen drevet som en slags andelsboligforening for velhavere i aktieselska-
bets form, er det ikke helt forkert: “Andelslejlighed” var netop ordet, der blev 
benyttet som overskrift, da selskabet annoncerede efter en lejer i Berlingske 
Tidende den 31. januar 1919.
 Annoncens ophavsmand gemmer sig ganske vist bag et anonymt billet-
mærke, men dels figurerer der en udgiftspost på 5,50 kr. til “Annonce for 
Andelslejlighed” i selskabets byggeregnskab, og dels rammer beskrivelsen de 
nye boliger ganske præcist: “En Lejlighed på 4 gode Værelser, Pigev., W.C., 
Badeværelse med varmt Vand m.m., godt beliggende er til Salg. Indskud 
10.000 kr. Indflytning kan ske straks.”

Christian Gamst var direktør for 
Ritszaus Bureau og samtidigt besty-
relsesmedlem i Revisionsbanken, der 
lod ejendommen Strandvejen 97/
Rosbæksvej 2 opført i 1918. Som en 
af de første lejere i huset flyttede han 
ind i en af lejlighederne på 2. sal med 
adressen Strandvejen 97. Fra Ritzaus 
Bureau 1896-1. februar-1916.
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Andelsboligtanken var relativt ny i 1919 og tog i første række sigte på at skabe 
anstændige boligforhold for byens arbejderbefolkning i en tid med akut bolig-
mangel, men intet hindrede jo folkene bag “Rosbæk” i at tænke i de samme 
baner, blot med en helt anden målgruppe for øje. I den forbindelse må man 
vel forestille sig, at 10.000-kroners aktierne gav ret til en lejlighed på husets tre 
nederste etager, mens aktien til halv pris var møntet på mansardlejlighederne.
      Sådan var i hvert fald udgangspunktet, da A/S “Rosbæk” blev anmeldt til 
Aktieselskabsregisteret i juni 1919, men stifterne havde gjort regning uden vært, 
for på deres vej op gennem hierarkiet af sagsbehandlere i det nyoprettede re-
gister blev selskabets papirer forsynet med ikke så få kritiske anmærkninger. 
 “Sagen er noget mærkelig,” hedder det lakonisk i en af de første kom-
mentarer, mens en anden, måske overordnet sagsbehandler gik direkte til 
problemets kerne: “Selskabet overtager en fast Ejendom ved Stiftelsen. Ejen-
dommen har – ser det ud til – tilhørt Stifterne i Forening, og de lader den nu 
gå om til Aktieselskab. I virkeligheden er det vel Revisionsbanken, der har 
købt Grunden og bygget Ejendommen – lige som det vel også er dem, der 
finansierer Restbeløbet og låner det Pengene i Ejendommen.”

Overretssagfører Carl Becker var hoved-
manden bag aktieselskabet “Rosbæk”, 
der stod for opførelsen af ejendommen 
Strandvejen 97/ Rosbæksvej 2. Fotografi, 
Billedsamlingen, Det Kongelige Bibliotek.
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I første omgang udløser disse interne overvejelser i Aktieselskabsregisteret 
en skrivelse til ejendomsselskabet af 12. juli 1919, hvori man bl.a. udtrykker 
undren over, “hvordan Ejendommen er overtaget af “Rosbæk” – ikke mindst 
på baggrund af stifternes egen oplysning om, at grosserer Aabye optræder 
som repræsentant for Revisionsbanken i bestyrelsen.
      Overretssagfører Becker svarer straks, at Aabyes rolle har den logiske 
forklaring, “at nævnte Bank havde tilsagt Selskabet hele den finansielle 
Støtte, som var nødvendig for at føre Foretagendet igennem” – og indrøm-
mer dermed blot, hvad man i Aktieselskabsregisteret allerede havde ræson-
neret sig frem til på egen hånd. 
      Men svaret var under ingen omstændigheder tilstrækkeligt for Aktie-
selskabsregisteret, som i starten af august 1919 afviste “Rosbæk”s anmeldelse 
som aktieselskab. De formelle fejl i papirerne var simpelthen for graverende, 
og man savnede navnlig fyldestgørende oplysninger om ejendomsværdien 
og de konkrete vurderingskriterier.
      Af en detaljeret opgørelse over omkostningerne ved byggeriet, som er 
journaliseret i Aktieselskabsregisteret sidst i november 1919, fremgår det, at 
de samlede udgifter til husets opførelse og driften af det frem til april samme 
år androg 396.044,29 kr., heri medregnet de 62.181 kr. grunden havde kostet. 
Denne indrapportering kunne tyde på, at “Rosbæk”s initiativtagere på det 
tidspunkt stadig forsøgte at få normaliseret forholdet til myndighederne. 
Under alle omstændigheder var syv af husets otte lejligheder efterhånden 
blevet udlejet, så selv uden det officielle aktieselskabsstempel må person-
kredsen bag “Rosbæk” de facto have fungeret som ejendomsselskab og taget 
løbende vare på de praktiske opgaver med at drive og administrere ejendom-
men, akkurat som de året forinden havde planlagt og styret selve byggeriet.
 Når det først lykkedes “Rosbæk” at blive optaget i Aktieselskabsregisteret 
mere end et år senere, i januar 1921, kan en del af forklaringen meget vel være 
den uro, der var begyndt at brede sig i bankverdenen, og som må havde ledt 
initiativtagernes opmærksomhed andre steder hen. Det gælder ikke mindst 
overretssagfører Carl Becker, der fremstår som projektets primus motor og 
vigtigste pennefører lige fra opstarten i foråret og sommeren 1918.
 Som led i omkalfatringen af den finansielle sektor fusionerede Revi-
sionsbanken således i november 1919 med en anden af hovedstadens større 
banker, Laane- og Diskontobanken, og blev herefter en del af Københavns 
Revisions- og Diskontobank A/S, i daglig tale kaldet Diskontobanken. Og da 
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“Rosbæk” i starten af 1921 blev genanmeldt til Aktieselskabsregisteret – og 
nu optaget som en ekspeditionssag – kom denne nye situation til udtryk på 
flere måder.
      Dels var vedtægterne blevet ændret, så aktiekapitalen på 70.000 kr. nu 
var fordelt på 70 enslydende aktier à hver 1.000 kr., og aktionærerne kunne 
ikke, som i det første oplæg, disponere over ejendommens lejligheder, uanset 
hvor mange aktier de besad. Andelstanken var altså definitivt blevet opgivet, 
selv om det ikke kan udelukkes, at nogle af de eksisterede lejemål var baseret 
på et aktieindskud. 
     Lige så iøjnefaldende er det imidlertid, at personkredsen bag denne nye 
inkarnation af A/S “Rosbæk” talte to professionelle bankfolk, nemlig Jørgen 
Klerk og Christian Fabricius, som begge var direktører i Diskontobanken, 
mens den eneste genganger blandt stifterne, overretssagfører Carl Becker, 
havde sæde i samme banks bestyrelse og naturligt nok blev udnævnt til di-
rektør for selskabet.
      Såvel Klerk som Fabricius, der i øvrigt boede privat i en villa på Strand-
agervej 10, kun et stenkast fra den ejendom, selskabet havde til formål at 
drive, havde før fusionen i 1919 beklædt direktørposter i Revisionsbanken, 
hvis økonomiske engagement i ejendommen videreførtes uforandret i det 
nye regi, og nu altså med hele to direktører som bankens øjne i bestyrelsen.
      Carl Becker havde på sin side adresse på Kalvebod Brygge, langt fra 
Ryvangskvarteret, og måske er det tilfældigt, at hans hustru Henny Døcker 
var niece til en af de første beboere i Rosbæksvej 2, Ragna Døcker, og at en af 
Ragna Døckers egne sønner, Steffen Døcker, var prokurist i Diskontobanken 
og endte som bestyrer af bankens filial på adressen Østerbrogade nr. 29 (ved 
det sydvestlige hjørne af Trianglen). Eller var disse familierelationer grunden 
til, at enkefru Døcker overhovedet kunne flytte ind i huset på det tidspunkt, 
hvor “Rosbæk”s aktionærer stadig var tiltænkt brugs- eller anvisningsretten 
til lejlighederne? 
      Derom kan man kun gisne, men Carl Beckers rolle som den drivende 
kraft i A/S “Rosbæk” kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved: Ikke blot er 
overretssagføreren den eneste gennemgående aktør i det langstrakte forløb 
omkring selskabets stiftelse; hans navn dukker op i Magistratens 4. Afde-
lings byggesagsarkiv så tidligt som den 18. juli 1918, hvor Becker ansøger 
om “Tilladelse til kun at opføre 6 Lejligheder i stedet for 8 Lejl.” og samtidig 
meddeler, “at der kun nedrives 6 Lejl. i stedet for som tidl. anf. 8 Lejl.” 
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Forklaringen må være, at bygningen på Kongens Nytorv, som skulle vige 
pladsen for Revisionsbankens nye hovedsæde, viste sig at rumme færre lejlig- 
heder end først antaget, og at “erstatningsbyggeriet” i Ryvangskvarteret 
kunne nedskaleres tilsvarende. Det giver et klart fingerpeg om, at bygningen 
på hjørnet af Strandvejen og Rosbæksvej blev født af nødvendighed mere 
end af lyst. 
      Magistraten gav sin tilladelse en uge senere, men folkene bag “Rosbæk” 
må have ombestemt sig i mellemtiden, for byggeriet var allerede så langt 
fremme, at det vanskeligt lod sig ændre. Derfor blev huset alligevel opført 
med de otte lejligheder, der hele tiden havde figureret på arkitekt Holsøes 
tegninger. 
      Carl Beckers skrivelse er dog under alle omstændigheder endnu et ek-
sempel på, hvor meget papir fra “Rosbæk”-konsortiet, der fløj hen over de 
kommunale embedsmænds skriveborde i sommeren og efteråret 1918, og 
hvor ekspedit og velvilligt det alt sammen blev behandlet. 
      Periodens akutte boligmangel i København har sikkert i sig selv været en 
fortrinlig motivator, men tænkeligt nok blev sagerne også hjulpet godt på vej 
af utålmodige telefonopringninger fra den magtfulde overretssagfører, som 

Engang i 1960’erne, da huset på 
Rosbæksvej endnu stod intakt, fan-
gede en fotograf gavlen af huset 
ud til Strandvejen med indgangen 
Strandvejen 97. Anonymt fotografi.
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beklædte en lang række tillidshverv i dansk erhvervsliv, men sandelig også 
gjorde sig gældende politisk, hvor han som medlem af Københavns Borger-
repræsentation 1904-21, i perioder endda som formand og næstformand, må 
have haft priviligeret adgang til det kommunale embedsapparat.  

Arkitekt Poul Holsøe 

Blækket var således knap nok tørt i tingbogen sidst i maj 1918, før arkitekt 
Poul Holsøe genansøgte om byggetilladelse til en “Beboelsesbygning, Strand-
vejen, Rosbæksvej”, nu på den nyudstykkede matrikel 4824. At Holsøe fortsat 
ansøgte på vegne af A/S Revisionsbanken som grundens ejer og først allersidst 
på året, i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse til et gårdlatrin, 
begyndte at anføre A/S “Rosbæk” som bygherre, er blot med til at understrege, 
at ikke engang husets arkitekt var fuldt fortrolig med den juridiske konstruk-
tion bag byggeprojektet.  
 Poul Holsøe (1873-1966), som udnævntes til stadsarkitekt i København 
i 1925 og sad på denne post indtil 1943, var ellers en erfaren og velanskreven 
arkitekt allerede i 1910’erne, hvor han bl.a. var med til at tegne Grøndalsvænge 
Haveboligforening ved Hillerødgade. I disse år var hans arbejde i høj grad 
præget af tidens fremherskende nyklassicistiske stilstrømninger, hvilket også 
ses tydeligt i den bygning, han i 1918 tegnede for A/S “Rosbæk” på hjørnet af 
Strandvejen og Rosbæksvej. 
 Når Poul Holsøe kunne indsende tegninger og ansøge om byggetilladelse 
så tidligt som 8. juni 1918, skyldes det naturligvis, at kontrakten mellem ham 
og Revisionsbanken må være indgået allerede i april måned, hvor kommunen 
modtog de første ansøgninger, således at tegningerne kan have ligget så godt 
som klar på det tidspunkt sidst i maj, hvor A/S “Rosbæk”/Revisionsbanken 
erhvervede matr. 4824 ved Ove Ringbergs mellemkomst. 
 I umiddelbar forlængelse af eller måske endda sideløbende med arbejdet 
med beboelseshuset på Rosbæksvej gik Poul Holsøe så i gang med at tegne den 
bankbygning på Kongens Nytorv, som var det egentlige formål med samarbej-
det mellem Holsøe og Revisionsbankens ledelse.
 I den forbindelse kom det ikke til at spille nogen praktisk rolle, at Revi-
sionsbanken fra 1919 blev en del af Diskontobanken, for såvel overretssag-
fører Becker som Revisionsbankens topdirektører fik jo lov til at blive på deres 
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Arkitekten Poul Holsøe 1873-1966 hører 
til blandt de arkitekter, der i årene om-
kring 1910 lagde grunden til den re-
formbevægelse, der kom til at gå under 
betegnelsen “Bedre Byggeskik”, og som 
satte normen for de følgender årtiers 
danske enfamiliehus. Gode materialer, 
og enkle udsmykninger karakteriserer 
disse huse; selv blev Holsøe præget af 
nyklassicismen, som huset på Rosbæks-
vej 2 er et glimrende eksempel på. Senere 
ses indflydelse fra funktionalisme, f. eks. 
Den hvide Kødby. Som stadsarkitekt i 
København fra 1925-1943 kom han til 
at præge byens design på afgørende vis. 
Billedsamlingen, Det Kongelige Bibliotek.

poster efter fusionen, og det, der oprindelig var tænkt som Revisionsbankens 
nye hovedsæde, fik i stedet Revisions- og Diskontobankens navn på facaden.
 Den pågældende bygning er, som det hedder i Dansk Biografisk Lek-
sikon, tænkt som “en parafrase over det klassicistiske københavnske borger-
hus” og afspejler altså de samme stilstrømninger som ejendommen på Ros-
bæksvej. Men ikke nok med det: Indgangsportalerne til Kgs. Nytorv 20 og 22 
fremtræder som en tro kopi af beboelseshusets indgangspartier, hvoraf des-
værre kun det ene, Rosbæksvej 2, er bevaret, idet den oprindelige indgang til 
Strandvejen 97 blev nedrevet i forbindelse med en ombygning af huset i 1965.  

En bygning skyder op 

Den 17. juli 1918, knap halvanden måned efter at ansøgningen var mod-
taget, udstedte Magistraten sin byggetilladelse, hvilket i sig selv vidner om et 
tempo i den kommunale sagsbehandling, som må få nutidige bygherrer til at 
ryste vantro på hovedet.
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Grundplan af stueetagen, ejendommen Rosbæksvej 2. Byggesagen, Københavns Kommunes 
Byggesagsarkiv.

Men så længe havde bygherren ikke engang kunnet vente, og det vidste 
Magistraten udmærket, for den havde allerede 10. juni givet tilladelse til at 
påbegynde støbningen af fundamenter, “selv om hverken Bygningskommis-
sionens eller Magistratens Bestemmelser”, dvs. specifikke krav til materialer 
og stilladser m.m., forelå.
 Disse krav fik Holsøe i hænde halvanden uge senere, hvor der formentlig 
allerede var hektisk travlhed på byggepladsen, og sådan gik det slag i slag i 
de følgende uger, hvor stadsbygmesteren udstedte en yderligere række be-
tingede tilladelser som svar på specifikke andragender fra arkitekten ved-
rørende tekniske aspekter af byggeriet.



En særlig udfordring ved netop dette byggeri var det vandløb, Rosbækken 
(eller Vilhelmsdalløbet), som fra gammel tid havde forbundet Søborg Sø (den 
nuværende Utterslev Mose) med Øresund ved Svanemøllebugten. Indtil 1621 
havde Rosbækken fungeret som bygrænse, og der var blevet etableret fiske- og 
mølledamme i ådalen, hvilket stadig kan aflæses af terrænforskydningerne på 
Rosbæksvej 4 og 6. 
 Bækken løb mellem Rosbæksvej og Gammel Vartov Vej, men foretog så 
et knæk ind under Rosbæksvej tæt på bygningens vestgavl, og selv om den 
var blevet lagt i rør i 1890’erne, risikerede den stadig at gøre fundamenterin-
gen ustabil. 
 Holsøes ingeniør ansøgte derfor midt i juli om tilladelse til at bygge en 
interimistisk spunsvæg langs Rosbækken ved Rosbæksvej 2. Denne ansøg-
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Øverst: Opstalt af sydsiden af 
ejendommen Strandvejen 97/
Rosbæksvej 2. I nyere tid er der 
kommet altaner til lejligheder-
ne på 1. og 2. sal. Byggesagen, 
Københavns Kommunes Bygge-
sagsarkiv.

Opstalt af gavlpartiet på 
ejendommen Rosbæksvej 2. 
Byggesagen, Københavns Kom-
munes Byggesagsarkiv.



ning blev straks imødekommet, dog på betingelse af at væggen gjordes per-
manent. Først da varmeingeniøren sidst i september bad om tilladelse til at 
installere et koksfyret varmeanlæg med kedel og åben ekspansionsbeholder, 
som skulle levere varmt vand til haner og radiatorer i husets otte badeværel-
ser, synes kommunen at have følt behov for en længere betænkningstid. Men 
mon ikke blikkenslagermester Andersen og hans folk for længst var i gang, 
da der godt to måneder senere omsider blev givet grønt lys for det avan-
cerede anlæg?
      Byggeriet nærmede sig på det tidspunkt sin endelige færdiggørelse. 16. de-
cember 1918 godkendtes afløbsinstallationerne, herunder afløbene fra husets 
vandklosetter, og knap en uge senere udstedte Magistraten en midlertidig ind-
flytningstilladelse. Præcis hvornår huset fik sine første beboere er uvist, men 
det står fast, at syv ud af de otte lejligheder var udlejet pr. 1.5.1919, og samtidig 
fremgår det af “Rosbæks” regnskab fra efteråret 1919, at der blev vasket trap-
per og fyret op under varmtvandskedlen fra februar måned, hvilket tyder på, 
at indflytningen allerede var i gang.  
      Og hvordan skal man tolke det blyantsnotat, som den byggetilforordnede 
midt i januar 1919 efterlod på den kommunale eftersynssattest: “der er spansk 
Syge i Huset, Eftersyn må vente nogle Dage i den Anledning”? Var det husets 
håndværkere, som var ramt af den ondartede influenzavirus, eller måske nogle 
af de nye beboere?
      Et par uger senere blev eftersynet genoptaget, og punkt for punkt på den 
kommunale tjekliste blev krydset af, uden at det tilsyneladende gav anledning 
til indsigelser. Under alle omstændigheder koncentrerede arkitekt Holsøe sig 
på dette tidspunkt om bygningens udenværker, og navnlig om den udendørs 
retiradebygning med aflukker til husets skarnkasser, som tænktes placeret 
ud for køkkentrappen på hovedbygningens bagside. Disse gårdtoiletter var 
primært til brug for de tjenestepiger, som der var afsat et separat værelse til i 
hver enkelt lejlighed.
 Fordi lejlighederne hver især desuden var udstyret med vandkloset, havde 
Holsøe i januar 1919 opnået betinget tilladelse til kun at installere ét gård-
lokum (også i form af et vandkloset) i retiradebygningen i stedet for de to, som 
normalt var påkrævet i en beboelsesejendom af den størrelse.
 Tegningerne blev efterfølgende godkendt og retiradebygningen opført 
i behørig afstand til skellet mellem matr.nr. 4824 og den bagvedliggende 
parcel. Da Holsøe samtidig havde opnået tilladelse til “på grund af den frie 
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Beliggenhed” ikke at brolægge rundt om bygningen, men i stedet at beplante 
helt ind til huset, var den sidste knast fjernet for byggeriets endelige godken-
delse, som blev meddelt af Magistraten den 5. april 1919.
   

En magnet for det bedre borgerskab

Den bygning, som i 1919 stod færdig på hjørnet af Rosbæksvej og Strandvejen, 
var ikke den første etageejendom i Ryvangskvarteret. Den ære tilfaldt de tre 
herskabsejendomme i starten af Strandvejen (nr. 59, 61 og 63), som var blevet 
opført i 1908. Også beboelsesejendommen på hjørnet af Norgesmindevej var 
nogle år ældre, men der gik til gengæld mere end ti år, før disse ejendomme 
blev overtrumfet af kvarterets største udlejningsbyggeri. Det skete i 1930’ernes 
begyndelse, hvor det karakteristisk gulpudsede ejendomskompleks opførtes 
på parcellen mellem Gammel Vartov Vej og Strandagervej, dér hvor 1700-tals 
ejendommen Lille Tuborg oprindelig havde ligget. 
 Alligevel må Holsøes klassicistiske bygning i fire etager have vakt opsigt 
efter færdiggørelsen. Hvad der i forvejen fandtes af villaer på Rosbæksvej, og 
hvad der efterfølgende blev opført på vejens nordside, der som nævnt havde 
været helt ubebygget, indtil Holsøes håndværkerne gik i gang i 1918, var nem-
lig alt sammen beregnet til én enkelt familie. 
 Og det gik hurtigt i starten af 1920’erne: I 1921 fik teaterdirektør Adam 
Poulsen bygget en villa i nr. 16; i 1922 lod direktør Oluf Olsen en tidligere 
staldbygning omdanne til beboelse i nr. 22; i 1924 flyttede direktør I.P. Lund 
ind i en nybygget villa i nr. 14; året efter fik “Rosbæk”s ejendom Amalie Lud-
vigsen som nabo i nr. 4; og i 1926 opførte arkitekt Emanuel Monberg en villa 
til sig selv i nr. 8.
 Naturligvis kunne lejlighederne i “Rosbæk”s hjørneejendom hverken kon-
kurrere med disse villaer i størrelse eller udstyr, men med deres hver ca. 180 
m2 var de ikke desto mindre tilpas rummelige og desuden forsynet med alle 
for den tid moderne bekvemmeligheder, herunder ikke mindst badeværelser 
med radiator og varmt vand.
 Mod nord, altså ud mod husets bagside, lå en stor entré; en spisestue; et 
badeværelse med kar og WC og adgang fra en mellemgang med indbygget 
linnedskab; samt et køkken med spisekammer og gasbord. Mod syd, ud mod 
haven, viste arkitektens tegninger et herreværelse; en dagligstue; et sovekam-



mer; samt et pigeværelse med adgang fra en lille korridor, der førte fra køk-
kenet ud til bagtrappen. 
 Sådan var grundplanen i hvert fald tænkt fra starten, men på en tegning 
fra juni 1918 har arkitekt Holsøe foretaget nogle blyantsrettelser, som kunne 
tyde på, at lejlighederne på 2. sal har været indrettet mere individuelt: I Ros-
bæksvej 2, 2. er køkkenet byttet om med et soveværelse uden angivelse af, hvor 
køkkenet så skulle placeres, mens spisestuen i Strandvejen 97, 2. er opdelt af en 
skillevæg i to mindre værelser med adgang fra endnu en lille mellemgang.
 Om disse blyantsrettelser nogensinde er blevet ført ud i livet, foreligger der 
intet om, men det ekstra værelse på 2. sal i Strandvejen 97 kunne have været 
særdeles gavnligt i årene efter 1925, hvor netop denne lejlighed husede et pen-
sionat med op til tolv pensionærer plus to tjenestepiger og værtinden selv.
 Og hvem var de så de mennesker, der valgte at slå sig ned i den nye udlej-
ningsejendom? De fleste hørte hjemme i den højere middelklasse, og det 
hvad enten de beklædte lederstillinger i det private erhvervsliv, arbejdede i 
statsadministrationen eller udøvede liberale erhverv: Grosserere, prokurister 
og butiksindehavere eller -bestyrere er stillingsbetegnelser, man ofte møder. 
Men også lægestanden er pænt repræsenteret, og man støder også jævnligt 
på pensionerede embedsmænd fra militæret og fra post- og politietaten, lige 
som huset sjældent har været uden en mere eller mindre velsitueret enkefrue 
eller to. 
 Dermed synes ejendommen i høj grad at have levet op til kommunens 
ambition om at gøre det nye Ryvangskvarter til et attraktivt alternativ til Gen-
tofte og Frederiksberg for københavnere med pengepungen i orden, og ind-
trykket bekræftes ved et hurtigt blik ned i de kommunale skattebøger, som var 
offentligt tilgængelige til og med skatteåret 1923.
 I Rosbæksvej 2, 1. sal, sad enkefru Ragna Døcker eksempelvis i 1920 med 
en renteindtægt på 16.700 kr. om året og en formue på 190.800 kr. Til sam-
menligning møder vi samme år på 3. sal i Strandvejen 97 vingrosserer Helge 
Wandel med en indtægt på 63.850 kr. og en formue på 43.200 kr., mens hans 
underbo, Ritzau-direktøren Christian Gamst, figurerer i skattebogen med en 
indtægt på 41.550 og en formue på 94.700 kr. 
 Ingen af disse tal lyder selvfølgelig specielt imponerede, men i vore dages 
penge repræsenterer de mindst det tyvedobbelte, og lige så vigtigt er det at 
huske, at der i 1920 kun blev opkrævet en minimal indkomstskat. Ingen af 
husets beboere behøvede derfor at vende femører, og det var intet problem 
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for dem at aflønne deres tjenestepiger, hvis løn det pågældende år svingede 
mellem 1.000 og 1.250 kr., hvilket selv justeret efter pristallet er noget mindre 
end au pair-piger kan regne med at få udbetalt som lommepenge i København 
anno 2017.
 På den anden side lå huslejerne i ejendommen også på et niveau, som 
forudsatte en mere end gennemsnitlig indkomst: Hvor Danmarks Statistik I 
november 1919 opgjorde den gennemsnitlige årlige lejeværdi for 5-værelses 
lejligheder på Østerbro (7. politikreds, hvorunder også bygningen Strand-
vejen 97/Rosbæksvej 2 sorterede) til 892 kr., altså ca. 75 kr. om måneden, 
har A/S “Rosbæk” i sit første årsregnskab (1921) anført 30.000 kr. som samlet 
lejeindtægt, svarende til en gennemsnitlig månedlig husleje på over 300 kr. 
 Kan det tal have været korrekt, eller indgik der et element af ønsketænkning 
i det? De følgende årsregnskaber er i hvert fald mere nede på jorden. Over de 
næste ti år svinger den bogførte lejeindtægt således mellem 24.500 og 18.072 
kr., med et gennemsnit på 22.500 kr. Fordelt per lejlighed var det stadig et be-
tragteligt beløb efter tidens målestok, men dog mere troværdigt. 
 At lejeindtægten varierede fra år til år, er der ikke noget mærkeligt i. 
Selv om ejendommen normalt var fuldt udlejet, forekom det trods alt, at 
lejligheder stod tomme i kortere eller længere perioder. Det var noget, man 
må formode gav anledning til bekymret panderynken hos “Rosbæk”s ejere 
og aktionærer, for byggeriet havde været dyrt, og årsregnskaberne demon-
strerer tydeligt, at det var sin sag at gøre udlejningen til en overskudsgivende 
forretning. 
 Ejendomsværdien på 390.000 kr. afspejlede nogenlunde summen af de 
byggeomkostninger, som “Rosbæk” havde indberettet til Aktieselskabsregis-
teret i efteråret 1919, og til finansiering heraf var optaget lån i Diskontobanken 
og Husejernes Kreditkasse på tilsammen 340.000 kr., hvortil selvsagt kom den 
indskudte aktiekapital på 70.000 kr.
 Det løb rundt, men også kun lige, og med årlige udgifter til lånene på ca. 
20.000 kr. og en række andre driftsudgifter oveni, kan en huslejeindtægt på 
30.000 kr. meget vel have været, hvad selskabet havde forstillet sig ville være 
forudsætningen for et acceptabelt afkast. Så meget kom der dog som nævnt 
aldrig i kassen med det resultatet, at et overskud i 1921 forvandledes til et 
mindre underskud året efter.
 Men endnu engang greb udviklingen i den store verden dramatisk ind i 
den lille, og “Rosbæk”s bestyrelse fik pludselig andet at tænke på end de trods 



Harry Jacobsen og hans familie var 
eneaktionærer i A/S Rosbæk fra 
1931 til 1942, og det lykkedes ham 
at drive ejendommen, så aktiesel-
skabet gav et vist overskud. Foto-
grafi, Hobro Lokalhistorske Arkiv.

alt små beløb, der udgjorde forskellen på plus og minus i ejendomsaktieselska-
bets årsregnskab. 

A/S “Rosbæk” får nye ejere     
 
I starten af 1920’erne gennemrystedes den danske bankverden nemlig for 
alvor af den krise, som havde ulmet lige siden Verdenskrigens afslutning i 
1918. Ikke alle nåede at opleve konsekvenserne i fuldt omfang. Allerede i 
1921 havde Ove Ringberg af helbredsmæssige grunde måtte udgå af Land-
mandsbankens daglige ledelse, og hen mod årets slutning overlod han pas-
ningen af den store villa på Rosbæksvej 1-3 til sin stab af tjenestefolk, mens 
han selv rejste sydpå med sin familie.
 Lige lidt hjalp det dog. I april 1922 døde Ove Ringberg kun 39 år gammel 
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af nyresvigt i Vallauris nær Cannes ved den franske Middelhavskyst og gik 
derfor personligt fri af det retslige efterspil efter Landmandsbankens krak 
samme år. 
 Andre af bankverdenens hovedaktører var imidlertid knap så heldige, 
og fx fik Diskontobanken kun kortvarig fornøjelse af Poul Holsøes nyklas-
sicistiske domicil på Kgs. Nytorv. Som den fjerde største hovedstadsbank 
havde Diskontobanken allerede i 1922 været tæt på at drukne i tvivlsomme 
engagementer, og den overlevede kun, fordi storbankerne ydede finansiel 
førstehjælp.
 Men Diskontobanken levede på lånt tid, og da problemerne vendte til-
bage med fornyet styrke i 1924, var der absolut ingen hjælp at hente. Land-
mandsbankens sammenbrud to år tidligere havde sat en helt ny pengepoli-
tisk dagsorden. Dén bank, der var Nordens største, havde man ikke turdet 
lade sejle sin egen sø, men fra da af var det slut med at smide gode penge 
efter dårlige. Diskontobanken fik, som en iagttager har udtrykt det, lov at gå 
ned med brask og bram, så både aktionærer og indskydere tabte penge.
 Blandt ofrene var selvsagt bankens direktører, men også ejendomsaktie-
selskabet “Rosbæk”. Det tager lang tid at rydde op efter et bankkrak, og likvi-
dationen af Diskontobanken blev faktisk først afsluttet i 1931, men allerede 
i maj 1924 overtog den reorganiserede Landmandsbank skødet på matr.nr. 
4824, og i 1926 fratrådte Christian Fabricius, Jørgen Klerk og Carl Becker 
“Rosbæk”, og selskabet fik en helt ny ledelse. 
 Fra nu af var Diskontobanken alene repræsenteret ved kontorchef Olaf 
Hedegaard, som ved sin side fik Albert Fugmann, en af Københavns mest 
kendte murermestre og byggeentreprenører, mens direktørposten blev over-
taget af administrator Carl Poulsen. 
 Opgaven for denne nye bestyrelse kunne kun bestå i at træde vande og 
i videst muligt omfang beskytte Diskontobankens økonomiske interesser i 
ejendommen, mens likvidationen af banken skred frem. Men det var be-
stemt ikke noget guldæg, man havde fået betroet, og efter et beskedent over-
skud i 1926 førte øgede renteudgifter i de følgende år til et stadig voksende 
underskud, som i 1929 androg over 12.000 kr.
 Samme år udtrådte O. Hedegaard af bestyrelsen og erstattedes af likvi-
dator Henning Haugen-Johansen, vel nok et tegn på at afviklingen af Dis-
kontobanken sang på sidste vers. For A/S “Rosbæk”s vedkommende faldt 
afgørelsen sidst i 1930, hvor en personkreds helt udefra viste sig parat til at 



overtage aktierne i A/S “Rosbæk” og drive ejendommen videre i Diskonto-
bankens sted.
 Ejerskiftet blev officielt den 9. januar 1931, hvor Aktieselskabsregisteret 
bekendtgjorde, at de tre bestyrelsesposter i selskabet nu var overgået til køb-
mand Harry Jacobsen, cand.mag. Inga Jacobsen og Harry Jacobsens nevø, 
højesteretssagfører Poul Jacobsen, altså et rent familieforetagende med den 
63-årige Harry Jacobsen i spidsen, idet han sad på hele aktiekapitalen bortset 
fra én enkelt aktie på 1.000 kr., som formentlig har tilhørt hans ugifte og på 
det tidspunkt hjemmeboende datter Inga.
 Harry Jacobsen havde indtil 1930 ejet og drevet Magasin du Nords 
afdeling i Adelgade i Hobro, og måske var familieoverhovedets mangeårige 
købmandserfaringer forklaringen på, at familien Jacobsen havde mere suc-
ces med at drive udlejningsvirksomhed, end Diskontobanken nogensinde 
havde haft det. Det havde de på trods af, at den årlige lejeindtægt holdt sig 
på et forbløffende ensartet niveau mellem 18.000 og 20.000 kr. helt frem til 
starten af 1950’erne, bl.a. i kraft af det huslejestop som blev indført ved lov 
i 1939. Derfor nåede lejeindtægten først midt i de boomende 1960’ere op 
på de 30.000 kr., som “Rosbæk”s stiftere optimistisk havde sat sig som mål 
tilbage i 1921. 
 “Rosbæk”s nye ejere havde dog også sikret sig en fordelagtig udgangs-
position ved overtagelsen af selskabet, idet Diskontobankens tilgodehavende 
i forbindelse med ejerskiftet blev nedskrevet til 36.300 kr. Så selv om gælden 
i Husejernes Kreditkasse i 1931 stadig androg op mod 144.000 kr., var der nu 
så meget luft i budgettet, at A/S “Rosbæk” som noget helt nyt kunne operere 
med begreber som udbytte til aktionærerne, henlæggelser til reservefonden 
og ekstraordinære afdrag på lån i årsregnskaberne. 
      Hvorfor A/S “Rosbæk” i oktober 1942 valgte at afhænde ejendommen 
til en privat køber, er det umuligt at sige noget sikkert om, men familien Ja-
cobsen var jødisk, og halvvejs gennem den tyske besættelse af Danmark har 
Harry Jacobsen måske anet, hvad der ventede forude. Under alle omstæn-
digheder flygtede hele familien til Sverige i 1943 og opholdt sig der indtil 
krigens ophør i 1945. På Harry Jacobsens foranledning og som en naturlig 
konsekvens af salget af ejendommen fik den nye, midlertidigt indsatte be-
styrelse i 1944 ændret selskabets navn fra A/S “Rosbæk” til “Aktieselskabet 
af 30. December 1920” og formålsparagraffen til: “Kapitalanbringelse i faste 
Ejendomme og på anden Måde.”
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Som sådan spekulerede selskabet i en kortere årrække i aktier, obligationer 
og pantebreve for et beløb, der cirka svarede til aktiekapitalen, men nogen 
større forretning blev aldrig udviklet, og sikkert som en konsekvens af Harry 
Jacobsens død i februar 1955 blev selskabet endeligt hævet senere samme år 
med en slutudlodning til aktionærerne på 96.450 kr. 
      I samme periode nåede ejendommen på hjørnet af Rosbæksvej og 
Strandvejen at skifte ejer hele tre gange. Anna Grugni, som købte huset af 
A/S “Rosbæk” for 219.500 kr. i 1942, flyttede året efter ind i stuelejligheden i 
Rosbæksvej 2 sammen med sin mand Eugen Otto Grugni. Han døde i 1947, 
men hun blev boende i lejligheden indtil 1956, siden 1945 dog kun som 
lejer, for allerede efter tre år solgte hun ejendommen videre for 228.000 kr. 
til husejer Peter Wm. Christoffersen med bopæl på Nørrebrogade. 
 Heller ikke han synes dog at have været tilfreds med kapitalanbrin-
gelsen, for igen gik der blot tre år, før ejendommen blev videresolgt, nu for 
252.000 kr. Og den nye ejer, en direktør Michael Andersen fra Rønne, viste 
sig endnu mere utålmodig. Kun knap et år gik der, før han valgte at afhænde 
ejendommen, og det endda til en pris, der var et par tusind kroner lavere end 
han selv havde givet, til købmand Poul Randrup Christensen.
 64-årige Randrup Christensen, som på købstidspunktet i 1949 var inde-
haver af herremagasinet “Bristol” i Rudkøbing på Langeland, kom til at af-
sætte et mere markant aftryk på husets historie, da han som pensionist i 1952 
valgte at flytte hele vejen fra Rudkøbing til København og ind i lejligheden på 
1. sal i Strandvejen 97 sammen med hustruen Johanne og datteren Conny.
 Formentlig har det været helt efter planen, at Randrup Christensen i 1960 
solgte ejendommen videre til højesteretssagfører Ole Gangsted-Rasmussen. 
Han var da midt i 70’erne og sikkert helst fri for besværet med at admini-
strere husets syv andre lejemål. Tilmed var den nye ejer villig til at betale hele 
340.000 kr. for ejendommen, en gevinst på næsten 100.000 kr. i forhold til den 
pensionerede købmands egen købspris elleve år tidligere.
 Og én gang købmand, altid købmand: Ole Gangsted-Rasmussen gik 
med til, at lejemålet på sælgerens førstesalslejlighed i Strandvejen 97 blev 
gjort uopsigeligt i Randrup Christensen og hans hustrus levetid, og samti-
dig bevarede sælger retten til den garage i jern og eternit, kommunen havde 
givet ham lov til at opføre i et hjørne af grunden i 1957, lige som han fik ene-
ret på brug af hele husets have, så længe den nye ejer ikke selv flyttede ind i 
ejendommen.



Matrikelkort 1:2.000 over området omkring Strandvejen/Rosbæksvej i 1948. Udsnit af kort-
blad 6 fra Kortlægningsafdelingen, Stadskondukørens Direktorat.

Med en så fordelagtig lejekontrakt havde Randrup Christensen vel bare at læne 
sig tilbage og nyde sit otium sammen med familien? Nej: Noget så prosaisk 
som den trafikale udvikling kom i vejen, eller rettere: Paul Holsøes helstøbte 
bygningsværk på hjørnet af Rosbæksvej og Strandvejen kom i vejen for den 
trafikale udvikling.
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De nye tider kræver deres pris

Egentlig var problemet ikke nyt: Behovet for en udvidelse af vejforbindelsen 
nordpå fra København var blevet mere og mere mærkbart med den vok-
sende trafik op gennem 1950’erne, og emnet blev drøftet af Borgerrepræsen-
tationen allerede i 1957/58 og sat på budgettet året efter. 
 Projektet blev dog udskudt, og der kom først for alvor gang i tingene i 
juni 1961, hvor Magistraten forelagde byens politikere et oplæg om “ompro-
filering af Strandvejen fra Strandøre til kommunegrænsen” med sigte på at 
skaffe bedre plads til både sporvogne, cyklister og fodgængere.
 Der var imidlertid en del hindringer, som skulle ryddes af vejen, før en 
sådan omprofilering kunne gennemføres, og navnlig påpegede Magistraten, 
at der “(fra) ejendommen matr. nr. 4824, Udenbys Klædebo Kvarter, hvorpå 
der findes en beboelsesejendom med 3 etager og mansardetage, må erhverves 
– eventuelt ved ekspropriation – areal med påstående bebyggelse i fornødent 
omfang.” 
 Sagen blev henvist til Byplanudvalget, som afgav betænkning i oktober 
1961, og det fremgår heraf, at der havde været flere løsninger i spil. Bl.a. var 
det blevet drøftet, om kommunen skulle erhverve ejendommen til hel eller 
delvis nedrivning, og Magistraten havde på sin side overvejet at lægge en 
kolonnade ind i bygningen. 
 Så drastisk var det dog efter Byplanudvalgets mening ikke nødvendigt 
at gå til værks. Det ville simpelthen blive for dyrt at flytte bygningen eller 
forsyne den med en søjlegang. I sin indstilling, som blev tiltrådt af Borger-
repræsentationen, foreslog udvalget derfor en ulige mere skånsom løsning, 
hvor den projekterede vejbredde blev reduceret en anelse, så gaden kunne 
føres tæt forbi huset med den konsekvens, at der kun skulle ændres en smule 
ved indgangen til Strandvejen 97. 
 Det skulle dog vise sig, at sagen langtfra var afsluttet dermed, for da Bor-
gerrepræsentationens vedtagelse blev sendt videre til ministeriet for offentlige 
arbejder med henblik på at opnå tilskud til vejudvidelsen fra den statslige vej-
fond, stillede ministeriet som betingelse, at der blev gennemført en mere om-
fattende udretning af gaden mellem Rosbæksvej og Gammel Vartov Vej.
 Dette krav til linjeføringen betød, at den meget begrænsede ekspropriation 
af matr. nr. 4824, som betænkningen fra oktober 1961 havde lagt op til, ikke 
længere ville være tilstrækkelig. Magistraten påpegede endda, at “i givet fald 



må ejendommen erhverves i sin helhed.” Det var nedrivningen, der spøgte 
igen, for Magistraten udelukkede definitivt muligheden af en tilbagerulning 
af bygningen, fordi noget sådant ville kræve en ekspropriation af en del af 
nabogrunden, som der ikke var juridisk belæg for. 
 Magistraten afstod dog fra konkrete anbefalinger og nøjedes med at 
anføre, at der var overvejelser i gang, og at en forhandling med ejeren var 
påkrævet, men ministeriets “diktat” skabte under alle omstændigheder irri-
tation i Borgerrepræsentationen. Bl.a. blev det påpeget, at det med den aktu-
elle boligmangel var en dårlig idé at rive beboelseshuse ned på Strandvejen, 
men realiteten var, at kommunen ikke havde råd til at sige nej til statslige 
midler, og derfor endte Borgerrepræsentationen den 27. maj 1963 med at 
bemyndige Magistraten til at gennemføre en mere vidtgående ekspropria-
tion af matr. nr. 4824.     
 Kommunens embedsmænd tyggede længe på sagen, men i sommeren 
1964 fremlagde Stadsingeniørens Direktorat så omsider et forslag til, hvor-
dan bygningen med færrest mulige omkostninger kunne tilpasses den nye 
vejføring. Gavlen måtte nødvendigvis indrykkes, men det kunne trods alt 
ske på en måde, så hovedtrappen til Strandvejen 97 blev bevaret.
 Husets ejer, Ole Gangsted-Rasmussen, havde imidlertid også haft tid til 
at tænke sig om. En ombygning var uundgåelig, men hvorfor ikke forene 
det nødvendige med det fremtidigt profitable og benytte anledningen til 
at foretage en bygningsmodernisering, så huslejerne efterfølgende kunne 
sættes i vejret? Udelukkes kan det vel heller ikke, at den udstykning i ejerlej-
ligheder, som blev en realitet i april 1967, allerede var inde i overvejelserne 
på dette tidspunkt.
 Sidst i november 1964 ansøgte Gangsted-Rasmussen derfor om tilla-
delse til at afkorte bygningen med seks meter samt foretage en række andre 
bygningsforandringer i begge ender af huset. Dermed foregreb han den of-
ficielle ekspropriationsskrivelse fra april 1965, som inddrog 217 m2 af ejen-
dommens areal.
 Byggeomkostningerne blev anslået til 605.000 kr., og ekspropriations-
godtgørelsen oplyses oprindelig at være 172.000 kr., men efter forhandlinger 
mellem kommunen og husejerens sagfører blev der i marts 1965 indgået et 
forlig i taksationskommissionen, hvorefter Gangsted-Rasmussen modtog en 
erstatning på 250.000 kr. for ombygning, hegning, haveomlægning m.v. og 
yderligere 95.060 kr. for arealafståelse og “ændring af lejlighedernes karakter.” 
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Huset Strandvejen 97/Rosbæksvej 2 (ved pilen) med omgivelser 2017. Af markante fikspunkter 
ses Carolineskolen (Heymans Villa) nederst til venstre, øverst til højre ses “Tuborg-Flasken” og 
nederst til højre krydset Strandvejen/Strandøre/Scherfigsvej. Kbhkort.dk



Forinden, 1.2.1965, var den første byggetilladelse blevet givet, og senere 
fulgte yderligere seks ansøgninger om byggetilladelser, hvoraf dog kun de 
fem blev imødekommet. Under henvisning til tidens boligmangel afviste 
Magistraten nemlig ejerens ønske om et indrette Strandvejen 97, stuen, til 
kontorlokaler med adgang fra udvendig trappe. 
 De bevarede tegninger afslører i det hele taget, at Gangsted-Rasmussens 
projekt undergik væsentlige ændringer undervejs. Oprindelig var det hen-
sigten, at begge de to hovedtrapper skulle sløjfes og erstattes af én ny brand-
sikker trappe til afløsning for køkkentrappen af træ, og det var tanken at 
indrette altaner af loggia-typen i begge ender af husets sydside. Senere blev 
det besluttet at bevare hovedtrappen Rosbæksvej 2 og kun indrette altaner i 
Strandvejs-enden, men også de altaner endte med at blive ofret.
 Det havde desuden været hensigten at flytte køkkenet i Rosbækslej-
lighederne hen i den nuværende spisestue, som så blev reduceret til et kam-
mer, ligesom der ved siden af badeværelset med toilet og bidet skulle ind-
rettes et separat WC-rum, men planen blev udskudt og senere opgivet. Det 
skete måske ud fra en erkendelse af, at det uundgåelige huslejetab i forbin-
delse med en midlertidig fraflytning af samtlige husets lejligheder risikerede 
at overstige den potentielle gevinst. 
 Det almindelige byggerod, som prægede tilværelsen i huset fra maj 1965 
til april 1966 kunne ingen slippe for, men ellers blev den eneste praktiske 
konsekvens for beboerne i Rosbæksvej 2, at samtlige pigeværelser blev ned-
lagt og det samlede areal tillagt Strandvejs-lejlighederne, som jo mistede 
mange kvadratmeter ved afkortningen af huset. Samtidig blev den udendørs 
retiradebygning nedrevet og erstattet af et kælder-WC, alt sammen i pagt 
med den nye tid, hvor husassistenterne forsvandt ud af billedet, og der heller 
ikke længere var behov for at stille særskilte, udendørs toiletfaciliteter til 
deres rådighed.
 Således havde der i 1919 været ansat elleve kvinder i huset, med stillings-
betegnelser som tyende, kok, husbestyrerinde, tjenestepige eller husassistent, 
men antallet blev gradvis reduceret over de følgende årtier, så der i 1960 kun 
var to tilbage, og den allersidste flyttede ud i 1965 i forbindelse med den 
midlertidige rømning af lejlighederne i Strandvejen 97 og kom aldrig siden 
tilbage.
 Magistraten gav ibrugtagningstilladelse til den ombyggede ejendom 
i januar 1967, men dermed var sagen alligevel ikke helt ude af verden for 
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kommunens vedkommende. Det er således ikke noget tilfælde, at lægget om 
ekspropriationen af matr.nr. 4824 i Byplankontorets arkiv er blevet forsynet 
med blyantspåtegningen “Randrup Christensen”, for det er unægteligt køb-
mand Poul Randrup Christensen, lejeren i Strandvejen 97, 1., der fremtræder 
som hovedpersonen i det bevarede materiale, og ham sluttede kommunen 
først fred med i april 1967, nogenlunde samtidig med at huset blev gjort klar 
til udstykning i ejerlejligheder.
 Randrup Christensen var op mod 80 år gammel, da ekspropriations-
sagen for alvor tog fart, og han havde næppe forestillet sig, at der kunne ske 
større ændringer i den rolige pensionisttilværelse, han indtil da havde ført 
sammen med sin lidt yngre hustru Johanne og datteren Conny, som var midt 
i 40’erne, men stadig boede hjemme.    
 Beslutningen om at udvide Strandvejen og ekspropriere en del af matrik-

Husets klassicisme fornægter sig ikke. Her ses opgangen Rosbæksvej nr. 2. Fotografi, 2017



len vendte imidlertid op og ned på alting, og den fordelagtige lejekontrakt 
fra 1960 viste sig pludselig at være alt andet end fremtidssikret. Som Ran-
drup Christensen så det, ville ombygningen af huset ud over alle de prak-
tiske problemer resultere i en permanent forringelse af hans lejlighed, og så 
tillod Gangsted-Rasmussen sig tilmed at hævde, at lejemålets uopsigelighed 
bortfaldt med ekspropriationen, og at der dermed også var åbnet op for en 
lejeforhøjelse.
 Måske gik det først nu op for købmanden fra Langeland, at han havde 
ladet sig besnære af den smarte københavnersagfører og solgt huset for bil-
ligt. Til gengæld lå det ham fjernt bare at lade sig løbe over ende, og By-
plankontorets arkiv bugner med dokumentation for det komplicerede ju-
ridiske slagsmål, som gennem næsten tre år udspillede sig mellem på den 
ene side den hårdt prøvede lejer i Strandvejen 97, 1., og på den anden side 
dels Københavns Kommune og dels højesteretssagfører Ole Gangsted- 
Rasmussen. 
 Var det umagen værd? Både ja og nej. Gangsted-Rasmussen gik til By-
retten for at tvinge Randrup Christensen til at fraflytte lejligheden, men sagen 
endte i Østre Landsret, som i september 1965 fastslog, at lejemålet forblev uop-
sigeligt, og at huslejen ikke måtte hæves, fordi Gangsted-Rasmussens ombyg-
ning af huset gik videre end til det, der var en uomgængelig konsekvens af 
ekspropriationen.
 Men det var ikke nok for Randrup Christensen at få fastslået lejekon-
traktens uopsigelighed: Han ville også have en kontant erstatning. Gangsted- 
Rasmussen nægtede konsekvent at betale så meget som en krone til sin 
kværulantiske lejer for udgifter, som alene var en følge af den kommunalt 
dekreterede ekspropriation, og kommunen mente på sin side ikke, at der 
var juridisk grundlag for at betragte ekspropriationen af en del af Randrup 
Christensens lejlighed som forringelse af et “formuegode”.
 Det var ellers argumentet fra Randrup Christensens sagfører, da han i 
februar 1965 på sin klients vegne krævede en erstatning af kommunen på 
85.000 kr.: 20.000 kr. for varig ulempe og 65.000 kr. for midlertidig ulempe, 
det sidste til dækning af udgifterne til genhusning i ombygningsperioden, og 
beregnet ud fra værelsespriserne på hoteller i den pænere ende af skalaen.
 Kommunen afviste kravet, men det affandt Randrup Christensen sig 
bestemt ikke med, og det kan være svært at holde masken, når man følger 
sagens behandling i kommunens taksationskommission, som det påhvilede 
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at udmåle erstatningsbeløbet i forbindelse med ekspropriationer, og som 
trods alt var interesseret i at opnå en form for forlig med den vrede lejer.
 Familien Randrup Christensen fraflyttede lejligheden i maj 1965 og 
vendte tilbage i starten af april året efter, og for faktisk afholdte udgifter i den 
periode præsenterede Randrup Christensens sagfører i oktober 1966 kom-
munen for en regning på 50.326 kr. Stakken af bilag var enorm. Indtil de-
cember 1965 havde de forviste lejere haft ophold i deres sommerhus i Lohals, 
godt 30 kilometer fra købmandsfamiliens gamle bopæl i Rudkøbing, men på 
turene frem og tilbage mellem Lohals og København var hustruen Johanne 
to gange blevet ramt af ildebefindender, som krævede hotelophold i byer 
undervejs.
 Efter sin tilbagevenden til hovedstaden havde familien så indlogeret sig 
på Gentofte Hotel til en samlet udgift på 10.707 kr., men hertil kom selvføl-
gelig de utallige måltider, som havde måttet indtages på restauranter, og som 
hver især blev nidkært dokumenteret. Det overvejede taksationskommis-
sionen nøje gennem flere måneder, inden den i april 1967 tilbød at udbetale 
Randrup Christensen 34.619, 35 kr., med den tilføjelse, at man ikke havde 
ment at kunne godtgøre udgiften til vinterklargøring af sommerhuset og i 
øvrigt ikke havde fundet det formålstjenligt at gennemgå hver enkelt restau-
rationsregning.
 Randrup Christensen accepterede forliget og blev boende i lejligheden 
sammen med sin familie, selv om hans frygt for drastiske huslejestigninger i 
den moderniserede del af ejendommen viste sig ganske velbegrundet: Hvor 
den månedlige husleje i begge husets opgange i 1960, året hvor Randrup 
Christensen solgte til Gangsted-Rasmussen, lå på ca. 300 kr. i snit, havde den 
i 1970 foretaget et hop til over 1200 kr. i Strandvejen 97, mens huslejerne i 
Rosbæksvej 2 samme år kun var steget til godt 700 kr.
 Ikke desto mindre forblev familien Randrup Christensen som lejere i 
Strandvejen 97, 1., i årtier, også efter at Ole Gangsted-Rasmussens sønner 
havde overtaget ejerskabet til lejligheden efter deres far, og et egentligt fra-
salg fandt først sted efter Connie Randrup Christensens død nogle få år efter 
år 2000.
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Spredte minder fra 
1860’erne og 1870’erne
n  Af Victor Krohn

Bladrer man i ældre årgange af Historiske meddelelser om København, støder 
man frem til 1946 ofte på forfatternavnet Victor Krohn (1859-1946). Krohn 
mødte militærlivet som rekrut i Kastellet i 1880 og selvom han allerede forlod 
sin militære karriere i 1906, glemte han aldrig det gamle fæstningsværk, og i 
talrige artikler beskæftigede han sig med alle mulige facetter af Kastellets lange 
og brogede historie, hvoraf monografien “Kastellets Volde og Udenværker” fra 
1917 står som hovedværket.
 Han nåede ikke at skrive sine erindringer, men blandt hans papirer i Rigs-
arkivet findes ti maskinskrevne ark med den lidt omstændelige titel “Spredte 
personlige københavnske Minder fra Tresserne og Halvfjerdserne i forrige Aar-
hundrede af fhv. Oversergent Victor Krohn”. Forfatterangivelsen antyder, at de 
var beregnet til publicering, men fremlægges nu her for første gang i den årbog, 
som han så flittigt skrev til i mange år.1  
 Ved transskriptionen er Victor Krohns ortografi nøje fulgt, idet dog enkelte 
stave- og trykfejl m.v. er rettet.

Selvom jeg var kommet til Verden allerede i Slutningen af 1859 i Dronnin-
gens Tværgade 11, Hjørnet af Store Kongensgade, vaagnede min Hukom-
melsesbevidsthed dog først, da mine Forældre et Par Aar senere flyttede til 
den endnu eksisterende Ejendom, Nørrevoldgade 52 paa 1. Sal. t.v., hvor hele 
Etagen nu er omdannet til Kontorer og Stuen til Butikker.2  
 Som en karakteristisk Levning fra den Gang, eksisterer dog endnu (1939) 
Ejendommens gamle Port, der mest af alt minder om en landlig Ladeport. 
Denne Port tjente dog ikke som Opgang til Ejendommen, idet der ogsaa 
fandtes en Gadedør paa Bygningen. Ved Siden af Gadedøren var der her som 
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ved alle andre Porte og Gadedøre et Metalhaandtag, der ved Hjælp af Staal-
traade stod i Forbindelse med en Klokke, der var anbragt paa en Spiralfjer på 
Gaardsiden, saaledes at man, hvis man havde glemt sine Nøgler efter Lukketid, 
ved at trække i Haandtaget kunde faa Klokken til at ringe det Antal Gange, 
der svarede til Etagen; men da det for hver Gang varede en Rum Tid, forinden 
Fjeren atter faldt til Ro, lykkedes det som Regel at faa vækket samtlige Beboere 
i Ejendommen og i begge Sideejendommene, inden man blev lukket ind. 
Var der ingen i Lejligheden, havde man kun den Udvej at hidkalde Vægteren 
ved at slaa med en Metalgenstand paa den nærmeste Lygtepæl. I øvrigt an-
vendtes samme Slags Klokker ved Butiksdøre, og var det en Kælderbutik, stod 

Victor Krohn (1869-1946) i underofficeruniform efter tildelingen af Dannebrogsordenen i 
1916. Fotografi, Kastellets Venner og Historiske Samling.
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Klokken i Forbindelse med det nederste løse Trin, saaledes at man ved at 
træde paa det satte Klokken i en langvarig Bevægelse.
 Den Grund, paa hvilken Ejendommen stod, havde tidligere være en 
Baghave til et Bryggeri, der havde ligget ud til Nørregade, hvor Folketeatret 
allerede den Gang fandtes. (Se en paa “Bakkehuset” ophængt Grundtegning). 
Antagelig har man gennem Ejendommens Port kunnet komme til Teatret ad 
en Bagvej.3 
 Af vor Lejlighed mindes jeg kun de to Værelser til Gaden, et paa to 
Fag, mine Forældres Soveværelse, hvor ogsaa min Seng stod, og saa et Tre-
halvefagsvindue over Porten. Liggende paa Knæ paa en Stol har jeg fra dette 

Ejendommen Nørre Voldgade 52 blev opført 1853/54 som bagbygning til den store grund, hvor 
Folketeateret senere blev placeret mod Nørregade. Familien Krohn boede på 1. sal til venstre. 
Portpartiet, der i Krohns barndom førte ind til teateret, er senere blevet ændret. Fotografi, 
BWD 2017.
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Vindue set, at der visse Aftener blev bredt et rødt Klæde ud over Fortovet fra 
Porten til Rendestenen, og jeg mindes tydeligt, at der her er kommet konge-
lige Vogne, fra hvilke Personer steg ud for gennem Porten at komme ind i 
Teatret; men hvem det kan have været, har jeg ingen Forestilling om.
 Paa den anden Side af den meget smalle og lidet befærdede Voldgade laa 
Nørrevold, hvis Ride- og Kørevej omtrent laa i Højde med vore Vinduer; her 
saas ofte kongelige Vogne og enkelte Ryttere, særlig Officerer; særlig fangede 
det min Interesse, naar større eller mindre Afdelinger af Livgarden til Hest 
red forbi med deres blanke, straalende Kyradser; desværre var vi jo for fattige 
til at bevare dette flotte Korps, der blev nedlagt den 31. Maj 1866. Omme paa 
den udvendige Side af Volden i den saakaldte “Kirsebærgang” fandtes der 
Valnøddetræer, og Politibetjentene var stadig paa jagt efter de Drenge, der 
havde ranet Valnødder, hvilken Jagt sædvanligvis sluttede med, at Drengene 
maatte tømme Lommerne, hvorefter Betjentene spiste Valnødderne. Den 
mod Gaden vendende Voldfod bestod i Mandshøjde af uensartede og util-
huggede Kampestene, og langs hele Volden stod lange Rækker af Møllesten, 
der hørte til Voldmøllerne, af hvilken Skt. Peders Mølle paa Helmers Bastion 
ud for Skt. Pederstræde var den nærmeste. I Møllehuset havde Mølleren sit 
Udsalg, og i Voldgaden, der her slog et brat Knæk, laa Gamst’s store Jern-
støberi, hvor bl. a. Kastelskirkens Klokke er blevet støbt.4  
 Paa Hanens (Hahns) Bastion ud for Larslejsstræde var der ingen Mølle 
paa den tid, hvorimod var der et ret højt og meget stort Tremmehus med Tag 
over, hvorom det hed, at det tjente som Luftventil til et i Bastionens Indre 
værende hult Rum, hvor et Bryggeri havde Lagerkælder, og fra Voldgaden 
førte der da ogsaa paa dette Sted en Port ind i Volden.5 Fra Helmers og Hanens 
Bastioner førte der paa den udvendige Side af Volden skraanende Spadsere-
stier ned til den mellemliggende Kurtine [voldstykke mellem to bastioner, 
red.], fra hvis Midte der førte en Træbro – “Teglgaardsbroen” – over Vold-
graven, saaledes at man kunde skyde Genvej gennem Glaciet ud til det, der 
nu kaldes Gyldenløvesgade samt til Nord- og Klampenborgbanegaardene. 
I Ahlefeldts Bastion ud for Nørregade fandtes der paa den Tid ingen Mølle; 
men i 70’erne fandt man i dens Indre den oprindelige Nørreport; dvs. dens Til-
stedeværelse skal allerede være konstateret her ved en mindre Udgravning, 
der skal have fundet Sted allerede i 1854, og saa lidet vidste man paa et saa sent 
Tidspunkt om Byens gamle Porte, at en Forfatter som G.F. Lassen i sin Bog: 
“Documenter og Actstykker til Kiøbenhavns Befæstnings Historie” fortæller, 
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at de offentlig fremsatte Meninger varierede mellem, at det var Rester af Ser-
ritslev Kirke, af Kongsgaarden i Serritslev, af et eller andet ukendt Kloster, 
eller at det endelig var en tilbageværende Del af Jarmers Taarn.6 Den første 
Mølle til den Side stod i Stadsoberstens Bastion ud for Gothersgade.
 Byens gamle Porte var desværre blevet nedbrudt allerede før min Tid; 
sørgeligt at man har kunnet gøre det; hvor vilde de have egnet sig som Midt-
punkt for den moderne Rundkørsel. De Aabninger med de skraanende Vold-
stykker, der var opstaaet efter Portens Nedbrydning, blev kaldt henholdsvis 
for Nørre- og Vesterportsgab; men da det hed sig, at Kong Frederik d. VII var 
misfornøjet med at ride ned ad den ene Rampe og op igen ad den anden (ved 

Ved sløjfningen af Nørrevold i årene 1873-78 dukkede rester af den middelalderlige Nørreport 
op, og som 14-15 årig fik Victor Krohn mulighed for at se dets indre. Tegning af C.O. Zeuthen, 
1874. Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv.
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Nørreport) for at kunne fortsætte sine Rideture paa Volden, blev der anbragt 
en Jernbro over Nørreportsgab, saaledes at man nu atter kunde gaa, ride 
og køre langs hele Volden fra Øster- til Vesterport.7 Da Voldene i 1873 helt 
skulle fjernes, blev Broen jo overflødig her, og vi ser den derfor nu anbragt i 
Ørstedsparken, hvor den fører over en lille Rest af den gamle Voldgrav uden 
om Hahns Bastion. 
 Paa den anden Side af Vesterportsgab kunde man fortsætte enten af Fi-
losofgangen til ud for Ny Kongensgade, hvor den militære Rideskole laa, eller 
ad selve Vestervold ud til den gamle Langebro, hvor Druknehuset laa.8
 Da Livgardens Vagtparade under Kong Frederik VIII marcherede gen-
nem Byen til Amalienborg, hed det i Pressen, at det var første Gang, at den 
gik gennem Byen;9 men det er ikke Tilfældet. I min Barndom marcherede 
den ligesom nu fra Kasernen; men fortsatte saa hen til Nørregade for ad 

Druknehuset ved Langebro var en skummel og uhyggelig bygning, hvor druknede fra havnen 
blev ført hen. Den oprindeligt præsentable bygning var ved nedrivningen i 1902 i en stærkt 
forfalden tilstand. Fotografi ved Chr. Neuhausen, ca. 1890. Nationalmuseets Antikvarisk- 
Topografiske Arkiv.
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Et eksemplar af Krohns “merkurstav” eller det “tyrkiske klokkespil”, der brugtes i Livgarden, 
fandtes – og findes endnu – på Tøjhusmuseet. Fotografi, Tøjhusmuseet.



denne, Gammel- og Nytorv, Raadhusstræde og Frederiksholms Kanal at naa 
til Marmorbroen, over hvilken den passerde for ad den nordre Ridebane-
gade at marchere op til Slottet, hvor der saa blev spillet under Vagtafløsnin-
gen. Hvad der særlig fangede min Interesse under Marchen var det “tyrkiske 
Klokkespil” eller “Janitscharklokkespillet” – populært betegnet som “Halv-
maanen”. (I en Roman: “Erik Gudmand” af Alexander Svedstrup kalder 
Forfatteren den for “Merkurstangen med Hestehaler og Klokkespil”, og da 
Forfatterens Fader var den fra Guldkysten bekendt sergent Johan Vilhelm 
Svedstrup, død som Løjtnant, der i 1844 havde taget “Negerkongen” Adum og 
hans “Minister” Sabah-Akim til Fange, hvilket sad fængslet i Kastellet 1846-
1850, kunde det tyde paa, at ogsaa denne Betegnelse har været anvendt, skønt 
Merkurstangen intet kan have mod Militærmusikken at gøre.10 Da jeg – selvføl-
gelig langt senere – indberettede dette til Tøjhuset, kendte dette mærkelig nok 
ingen af Betegnelserne). Den bestod af en lang Stang, foroven paa hvilken der 
var anbragt en blank Metal-Halvmaane, medens der paa en Tværstang var an-
bragt Hestehaler i det paagældende Regiments Farver, Livgarden blaa og hvid. 
Iøvrigt var den behængt med Klokker og Bjælder, der ringlede, naar Stangen 
stødtes op og ned. Eksempler findes paa Tøjhuset.11 
 Saa lille jeg har været – jeg maa vel være blevet baaret – husker jeg at 
have set Kong Frederik VII med sin Stab staaende paa den indtil Branden 
1884 eksisterende Kolonnade for at høre paa Musikken.
 Vi kom ret ofte i Folketeatret; et Utal af Stykker har jeg set her; Orphæus 
i Underverdenen, Rejsen til Kina, Den sidste Nat og mange, mange flere.12  
Ganske særlig mindes jeg en uforglemmelig Aften i dette Teater, antagelig i 
Tiden 1868-1873. Det var en Forestilling, der blev givet af Foreningen “Frem-
tiden”; den blev indledet med Hostrups lille morsomme: “En Børnekomedie”, 
hvorefter der blev opført “Jeppe paa Bjerget” med selveste Phister som Jeppe; 
det maa sikkert være den eneste Gang, at jeg har set Phister paa Scenen, der-
imod har jeg ofte set Fru Phister bl.a. som Dronning Dido i “Ulysses von 
Ithacia”.13 Langt senere har jeg erfaret, at Kong Christian IX var tilstede ved 
Phisters Forestilling, og det er blevet mig fortalt, at da Kongen i Mellemakten, 
hvor Jeppe ved Aktens Begyndelsen skal ligge i Baronens Seng, vilde hilse paa 
Phister, var det paa et hængende Haar nær sket, at Tæppet var gaaet op, før 
Kongen var naaet ud af Scenen. Da jeg mange Aar senere under en fortrolig 
Samtale med Provst Fenger fortalte om denne Forestilling, udbrød han glad: 
“Men der var jeg jo ogsaa med, jeg var jo den ene af de to Doctores!”14 
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Her ved Nørrevold mistede jeg desværre min højtbegavede Fader, der havde 
været Præst; han afgik ved Døden den 4. Januar 1865 i en alder af 41 Aar, 
medens jeg lige var fyldt mit 5. Aar.15 
  Kort efter flyttede vi ud i Frederiksberg Allé i et af de senere saakaldte 
“Havehuse” paa det østlige Hjørne af Nyvej.16 Vejens Navn er mere berettiget, 
end man skulde tro; thi uagtet den først er anlagt saa sent som i 1851, er det 
dog den første Sidevej, der blev anlagt paa Frederiksberg til Alléen, hvilket 
giver et overbevisende Indtryk af Byens – in casu Frederiksbergs – enorme 
Udvikling siden da.
 Frederiksberg Allé saa anderledes ud den Gang end nu, hvor en ny Gene-
ration af Træer forlængst har erstattet de gamle store Træer, og af høje Huse 
havde den, saa vidt jeg husker, kun to:17 en grim Kasse med Gavlen ud imod 
Alléen, der laa omtrent der, hvor nu Skt. Josephs Søstrenes franske Skole er, 
medens det andet var den endnu eksisterende smukke Ejendom i Rosenborg-
Stil, der nu ligger paa Hjørnet af Kingosgade, der ikke eksisterde den Gang;18 
ellers var det altsammen store parklignende Haver, i Baggrunden af hvilke der 
laa idylliske og landlige Villaer med franske Navne. Ved at nævne dette med 
de mange franske Navne, fristes jeg til at gøre et Spring frem til Nutiden, hvor 
jeg endnu var i Stand til at “stravre” lidt i Alléen og slikke Solskin paa en Bænk. 
Meget ofte mødte jeg der det herlige Menneske, Generalmajor Knudsen af Ar-
tilleriet, der da slog sig ned hos mig paa en Bænk og næsten glemte baade 
Officersforeningen og sin Tur paa Strøget.19 En Dag kom vi netop til at tale om 
de mange franske Navne, og saa fortalte han, at da han i sine unge Dage havde 
gaaet paa Officersskolen, var der en af hans Kammerater, der havde beklaget 
sig over, at han ikke kunde finde et fransk Ord i sit Leksikon. Hvad det da var 
for et Ord? Ja, det var da “Angrøm”. Hvor har Du da set det Ord? Det staar paa 
en af Villaerne. Dit Fjols, der staar jo paa godt Dansk: “Enrum”.
 Paa begge Sider var der dybe Muddergrøfter, over hvilke der førte 
Gang- og Kørebroer ind til de forskellige Ejendomme. Hestesporvognen 
kørte den Gang gennem Alléen, den havde ogsaa Siddepladser ovenpaa, til 
hvilke der førte en temmelig aaben Vindeltrappe af Jern, og da Damerne 
ogsaa den Gang var besjælede af den feminine Trang til at være på Højde 
med det andet Køn, forcerede de modigste af dem disse luftige Trapper, og 
da det var i de lange vide Kjolers og Krinoliners Tid, kunde det let blive et 
Syn for Guder, hvorfor “Gudepladsen” bag paa Sporvognen altid var meget 
eftertragtet.



 Victor Krohn  •  “Spredte minder fra 1860’erne og 1870’erne” 71

Naar man i vore Dage klager over, at alt bliver saa dyrt, fortjener det at siges, 
at det den Gang var langt dyrere at køre med Sporvogn end nu. Fra Rund-
delen til Tivoli kostede det 4 Sk. (10 Øre), ligesaa derfra til Kongens Nytorv, 
til Trianglen og til Hellerup; med Pengenes nuværende Værdi har det vel 
svaret til 50-60 Øre for hele Turen.
 Selvfølgelig har jeg mange Minder fra Søndermarken, hvor der endnu 
paa den Tid var Ræve – Valbygæssene har vel fristet dem, – og fra Frederiks-
berg Have; men jeg skal indskrænke mig til at udtale min Forbavselse over 
– Idéen er dog maaske af en senere Dato – at man har givet Frederik VI Uni-
form paa og Sabel, men ingen Hat hverken paa Hovedet eller i Haanden; det 

Osbornbygningen i vejgaflen mellem Vesterbrogade (til venstre) og Frederiksberg Allé (til højre) 
var en markant bygning, der lå som point-de-vue for den indre del af Vesterbrogade. Her ses 
bygningen, der havde sit navn efter en kendt restauratør, i festskrud i anledning af Christian IX’s 
og Dronning Louises guldbryllup i 1892. Bemærk i alléen den nyplantede række af træer, der nu 
er forsvundet. Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv.
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vilde være en Utænkelighed i vor Tid, men var det endnu mere paa hin Tid 
og særlig da i fri Luft.20 
 Paa Alléens søndre Side fandtes der umiddelbart efter Kirkegaarden en 
Sporvognsremisse, og derefter kom “Morskabsteatret”, nu “Betty Nansens 
Teater”, hvor der var Varieté; men hvor jeg ogsaa har set Holbergs lille Perle, 
“Julestue”, opført.21 Mellem Skt. Thomas Plads, der den Gang kun kaldtes for 
“Runddel” og Vesterbrogade ligger der endnu en forholdsvis lav og lang Byg-
ning, hvori der er Møbeludstilling; her var en Sangerindepavillon, og her var 
det, at “Frelsens Hær” langt senere afholdt sine første Møder, der vakte meget 
Mishag hos Gadens Bærme, uagtet det jo netop var den, Hæren først og frem-
mest vilde støtte og hjælpe. Endelig var det endnu [1939] eksisterende Hjørne-
sted, hvis populære Navn er “Strygejernet”.22 
 “Jernporten” tværs over Indgangen til Alléen var blevet fjernet 1862; men 
er jo langt senere genopstaaet ved Indgangen til Søndermarkens nordøstligste 
Hjørne.
 Paa Alléens nordlige Side omtrent paa Hjørnet af Værnedamsvejen laa 
Sangerindepavillonen “Schweitzerpavillonen” i en stor Have, der strakte sig 
hen forbi, hvor Posthuset nu ligger, et Stykke Terræn, der skammeligen er 
blevet ranet fra Københavns Kommune ved en Tankeløshed,23 og paa Styk-
ket hen til nuværende Skt. Thomas’s Plads fandtes der en Ejendom med en 
meget stor Have, i hvilken flere Paafugle gik frit omkring. Skt. Thomas var 
en Restaurationspavillon med Have; men Skt. Thomas’s Allé eksisterede ikke 
den Gang. 
 Og saa naaede man til “Alhambra”, der nu kun er foreviget i “Alhambravej”. 
Anlægget var jo blevet projekteret af Tivoli’s Grundlægger Georg Carstensen, 
der dog var afgaaet ved Døden, forinden det blev aabnet i 1857, og det kom 
kun til at eksistere i 12 Aar. Der har jeg været flere Gange. Hvor langt det strak-
te sig i Alléen, skal jeg ikke med Sikkerhed udtale mig om; antagelig vel dog fra 
Hauchsvej til lidt forbi Münstersvej; derimod vendte det i Dybden helt ud til 
Gammel Kongevej, der den Gang var en ret ubefærdet og støvet Landevej med 
Gartnerier og Marker samt enkelte betydelige Ejendomme, hvis Navne nu er 
bevarede i nogle af Sidevejene. Hovedindgangen var ud til Alléen, og paa beg-
ge Sider af Indgangen var der en sammenhængende Række Lysthuse af Træ, 
hvis Vinduer var et Mosaikarbejde af forskelligtfarvede Glasstykker i Lighed 
med de nu snart forsvindende Glarmesterskilte; udenfor løb den dybe Mud-
dergrøft. En bred Vej, mulig den, der nu er blevet til Alhambravej, førte i lige 



Linie gennem omtrent hele Anlægget. Til venstre for denne laa først “Plænen” 
og længere inde Teatret, der spillede samme Rolle som Pantomimeteatret i 
Tivoli; omtrent helt ude ved Gammel Kongevej fandtes den “russiske Karus-
selbane”, der, da intet er nyt under Solen, ganske svarende til de senere “Bal-
longynger”, men selvfølgelig uden Balloner. Koncertsalen, der ogsaa her var i 
maurisk Stil, forekom mig meget stor. Selvfølgelig fandtes der ogsaa Gynger, 
Skyde-, Karussel- og Keglebaner m.m.m.
 Vest for Amicisvej, opkaldt efter Tivoli’s daværende Fyrværkermester, 
begyndte de to folkelige Forlystelsessteder: “Alléenberg” og “Sommerlyst”, 
der begge havde den Behagelighed, at Adgangen altid var gratis; de strakte 
sig helt op til Frederiksberg Runddel, der jo i længst forsvundne Dage havde 
været Ridebane. Ud imod Alléen var ogsaa her Trælysthuse som ved Al-
hambra, og inden for var der snart sagt alle Verdens Herligheder for gamle 
og unge. Paa Teatret, der laa længst mod Øst, har jeg set noget, som jeg vil 
betegne som levende Skyggebilleder; bl.a. mindes jeg Historien om Mand-
en og Konen, der bliver bænket ved et overdaadigt Bord med Besked om, at 
de maa spise af alt; men ikke taget Laaget af den paa Bordet tronende terrin; 
men ligesom deres Stammeforældre, Adam og Eva, kan de selvfølgelig ikke 
dy sig for at lette bare lidt paa Laaget, og ud farer der en mægtig Rotte. Karus-
selbanen laa højt oppe paa et Træskur, hvorfor der førte brede Trapper op til 
den. Grunden hertil var, at den underste Del tjente som Skjulested for den 
drivende Kraft, der bestod af en Hest, der løb rundt som i en Cirkus. Hvor nu 
“Frederiksberg Teater” ligger, var der en stor og efter mine Begreber meget 
smuk Sal, der blev baaret af slanke Jernsøjler, paa hvis Midte der var anbragt 
Grupper af dansende eller spillende Kvindeskikkelser. Tribunen var ud imod 
Alléen, hvor nu Indgangen til Teatret er, medens der i den modsatte Ende var 
en Buffet. Om Aftenen var der Optræden af diverse Kunstnere; men om Da-
gen sad der en enlig Herre og spillede paa Flygel, medens der paa Kanten af 
Tribunen var stillet en Tallerken og en Plakat med: “Efter Behag!”
 Paa den Tid maatte Slagterne ikke handle fra andre Steder end fra 
Boderne Øst for Nikolaj Kirkes Taarn og midt paa Graabrødretorv. De første 
kendte jeg bedst; men i Realiteten har de vel alle været ens. De var af Jern, 
og der var Butikker baade ud imod de sideløbende Gader og indad til “Ma-
ven”, som den indre Del kaldtes. Min Moder købte sit Kødforbrug hos en 
Slagter Peder Juul ud imod Nikolajgade. Boderne var om Dagen helt aabne 
ud til Gaden, men Størstedelen af Aabningen var dog spærret af en løs men 
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solid Disk, hvorpaa det udskaarne Kød laa, medens der til de større Stykker og 
hele Kreaturer var Jernkroge inden og uden for. I Baggrunden til venstre førte 
nogle Trin ned til et Kælderrum, medens der til højre førte nogle Trin op til en 
lille Forstue, hvorfra man kom ind i “Kontoret”, der var forsynet med et større 
Vindue ud imod Butikken, saaledes at Indehaveren, særlig om Vinteren, her 
fra kunde se, hvis nogle købelystne begyndte at kikke paa Varerne. Det inte-
resserede mig meget, at der i en tid, hvor man vel næppe har kendt til Gasappa-
rater, her havde et Gasrør, der endte i en Ring med Huller i, medens der fra 
en Krog i Loftet førte en Stang eller Kæde ned med en Krog, paa hvilken man 
kunde hænge en Kedel tæt over Gasringen, og paa denne primitive Maade fik 
tilberedt sig en varm Drik.

“Maven” var den populære betegnelse for de slagterboder, der i 1846 blev opført på Nikolaj Plads. 
Arkitekten var P.C. Hagemann, der benyttede en let gotiserende stil, der skulle svare til tårnets 
kreneleringer. Fotografi ca. 1880. Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv.
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Juul’s boede paa “Sorte Hest”, der i Folkemunde var det almindelige Navn paa 
Vesterbrogade fra Værnedamsvejen og til Pilealléen. Huset, der endnu ligger 
bag Nr. 144, havde til Gaden et Havestykke, som altsaa nu er bebygget, og i 
Haven var der i det ene Hjørne et dejligt Lysthus, medens Kvartmilepælen 
regnet fra Vesterport stod i det vestlige Hjørne. Hvor nødig jeg vil, maa jeg 
desværre gaa lidt let hen over dette Sted, hvorfra jeg, takket være den elske-
lige Familie, har saa mange smukke Barndomsminder. Jeg vil dog i denne 
Forbindelse udtrykke min Glæde over, at Ejeren af det nyopførte Sted har 
besiddet saa megen Pietetsfølelse, at han i Facaden har ladet indmure en 
Metalplade i Form af et Skjold, der angiver sig som Afløser af den gamle 
Kvartmilepæl.24 

 Man har altid saa travlt her hjemme med at faa det gamle revet ned, og vi 
har nu kun en eneste af Byens rigtige gamle Kvartmilepæle tilbage i Nørreallé 
bag Epidemihospitalet [Blegdamshospitalet, red.], selv den høje og dekorative 
Halvmilepæl ved Linie 6’s Endesløjfe fik man fjernet, uagtet den ved en ubety-
delig Flytning ikke vilde have generet Færdslen.25 
 Fra Frederiksberg Allé flyttede vi til Dannebrogsgade Nr. 21. Paa den 
Tid var Nr. 23 og 26 Gadens to sidste Ejendomme; et Par Hundrede Alen 
længere fremme var der et af de gamle Fælledled, uden for hvilket Vester 
Fælled strakte sig med græssende Kreaturer helt over til den gamle Jern-
banevold, der laa dér, hvor nu Sønder Boulevard løber. Indtil Kødbyen blev 
opført, stod her en lille Række smukke Popler, der ved Jernbanevoldens Fod; 
men ogsaa dette lille Minde maatte ofres;26 hvor Kvægtorvet ligger, laa de 
militære Skydebaner. Stod man oppe paa den ret betydelige Vold og saa ind 
imod Vesterbro, var det Gavle, Gavle og atter Gavle af de ufuldendte og saa 
sørgeligt smalle Gader, der i vor civiliserede Tid fik Lov til at strække sig 
her ude som et Fattigdommens Eldorado. Ingen Gade burde være smallere 
end en Fireetages Ejendom er høj. Paa den anden Side af Volden var der et 
næsten utilgængeligt Strandparti, gennemskaaret af talrige Kloakgrøfter og 
naar man i vor Tid staar ude paa Kalvebod Brygge og ser ind imod Byen, 
er det vanskeligt at forstaa, at alt dette, hvor nu Dybbølsbroen fører over et 
Mylder af Jernbaneskinner, for saa forholdsvis faa Aar siden har været et 
utilgængeligt Terræn. 
 Fra vores Vinduer til Gaarden kunde man den Gang se hele Terrænet 
bag den kgl. Skydebane, hvis Papegøjemast stod midt ude paa Vesterfælled. 
For mig var det selvfølgelig en Fest fra denne Sideloge at følge Opmarchen 
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og Skydningen, og morsomt nok smittede Eksemplet, idet Gadens større 
Drenge ogsaa etablerede en Art Skydefest, uden at jeg dog aner, hvad de 
skød med eller efter; jeg var jo for lille til at blive regnet med, eller maaske 
har jeg ubevidst været i Besiddelse af lidt honnet Ambition; jeg ved kun, at 
“Fuglekongen” blev baaret i Guldstol til sit Hjem og fik et Hurra med paa 
Vejen.
 Jo mere Jernbanevolden nærmede sig Valby Bakke, des mere opgav den 
Rollen som Vold og blev til den dybe Slugt, som den endnu er, og gennem 
hvilken Bakke [Togene] nu atter farer afsted mellem de mægtige Skrænter.27 
Fra Carlsbergs Bryggeri førte der den Gang en massiv muret Bro, der var nok 
saa smuk som den nuværende Jernbro. Mange Aar senere, naar jeg sad som 
Vagtkommandør paa Skydebanevagten paa Amager, laa denne Bro lige i Syns- 
linien fra mit Vindue og dannede i mine Tanker et fuldstændigt italiensk 
Landskab. Hvor Vestre Kirkegaard nu ligger, var der tæt op ad Banelinien et 
meget kuperet Terræn med Bakker og Smaasøer, et helt Eldorado for en Dreng 
til at lege – og svine sig til i.
 En kort Tid gik jeg i et Asyl i den gamle Ejendom “Bjørnsdal” paa Vester-
brogade mellem Victoriagade og Vesterbros Torv. Det saa for mig ud, som 
var det en Vognmandsgaard; Kørebanen i Porten skraanede stærkt ned, og 
Brolægningen var frygtelig. Paa den anden Side af Gaden, hvor nu Stenosgade 
ligger, løb “Rosenaaen”, der løb ind under Vesterbrogade, og hvis Lugt absolut 
intet havde at gøre med Roser. Hvor “Valencia” nu ligger, laa det den Gang saa 
berygtede “Figaro”, hvis gamle Facade endnu kan ses fra Sideejendommens 
Gaard, idet “Figaro” havde en lille aaben Plads ud til Gaden.28 
 Vor Vært var Tømmerhandler og havde sit Kontor i et Træskur paa Tøm-
merpladserne, der laa Syd for Vesterbrogade mellem Frihedsstøtten og Kalve-
bod Strand, altsaa hvor den ældste Jernbane havde og vor nuværende har sit 
Udgangspunkt. Ad en ret smal og daarlig Vej kom man til Pladserne, hvor 
der var store Vandhuller, hvori Tømmeret laa, og naar man havde passeret 
en Bro over et Vandløb og svingede til venstre, kom man ud paa en vid-
underlig eventyrlig Vej, et idyllisk Stykke “Langelinie”, hvor man til den ene 
Side havde Kalvebodstrand og til en anden den brede Voldgrav; hvor Vejen 
endte ved Rysenstens Badeanstalt, kom man gennem en rød Port, drejede 
til venstre ad en smal Sti og stod i Vestervoldgade ved den gamle Langebro 
og Druknehuset. Man mødte næsten aldrig et Menneske paa denne natur-
skønne Vej.
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Vest for Langebro og ud til havnen lå Tømmerpladserne, hvor et brogen leben udfoldende sig. De 
var oprindeligt anlagt i 1755, da de gamle tømmerpladser ud for Frederiksstaden måtte opgives. 
Fotografi ca. 1874, Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv.

Selvfølgelig har jeg ofte været i Tivoli, hvor man efter min Formening den 
Gang fik mere for sine Penge end nu; thi den første Optræden paa Teatret be-
gyndte vist allerede Kl. 4½; det var som Regel Akrobater, der optraadte, og jeg 
mindes endnu Brødrene Scheiding, af hvilke Louis endnu i sin høje Alder har 
været knyttet til Tivoli som “General” for Tivoligarden.29 Saa gik det Slag i Slag, 
indtil Fyrværkeriet havde knaldet sit sidste Kanonslag af. Plænens Tribune var 
den Gang i den modsatte Ende, og foran denne var der en Cirkus-Manege, 
hvor der blev givet Rideforestillinger. Senere søgte min Moder og jeg altid ned 
i Koncertsalen (Glassalen), hvor H.C. Lumbye spillede for paa sin Violin. Vi 
var meget for Musik begge to. – Straks til højre for Indgangen til Etablisse-
mentet laa den ældste “Labyrint”, hvor C.C. Møller senere spillede;30 saa var 
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der den gamle Rutschebane, der hverken var saa fin eller saa indviklet som 
den nuværende, men hvor der blev hvinet lige saa kraftigt. Til “Øen” førte 
der en Pontonbro, men selve Øen var efter Moders Begreber for uanstændig 
at komme paa, hvorfor vi kun tillod os at gaa rundt om den paa den nederste 
Spadseregang.
 Hvor Scala i sin Tid laa, var Vestervolds Glacis, og her laa “Kongens 
Klub” inde mellem Træerne; senere blev den benyttet som et Forlystelsessted 
med Varieté.
 Jeg var kommet til at gaa i Schneekloths Skole, hvor jeg dog kun gik et 
Aar, eftersom Moder flyttede helt ud i den nordligste Ende af Borgergade 
(Nr. 140).31 I Schneekloths Skole var der to Legepladser, en for de smaa og 
en for de store; jeg naaede selvsagt kun den første, og naar jeg den Dag i Dag 

Kongens Klub var en net bygning, der lå lige uden for Vesterport på den grund, hvor de såkaldte 
“Axel Towers” netop har rejst sig. Fotografi ca. 1880, Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske 
Arkiv.
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gaar ind gennem Porten til Værnedamsvejen Nr. 11, staar jeg paa min første 
Legeplads med sit enlige Træ. Derfra kom jeg i Frisch’s Latin- og Realskole 
(det senere “Lyceum”), Store Kongensgade Nr. 55 i Baggaarden. Det vilde 
føre for vidt at komme ind paa Skoleminder; lad mig dog af mine Lærere 
nævne J. G. E. Baruël i Fransk, Hjalmar Kiærskou i Botanik og i Dansk min 
Navner [d.v.s. Navnebroder, red.] Forfatteren til den udødelige “Peters Jul” 
[Johan Krohn], samt – for Kammeraternes Vedkommende Brownerne fra 
Kastelsvejen, Rahlff, Kontorchef Axel Mÿhlertz og min Ven den Dag i Dag, 
Provst M. F. Høfler.32 
 I 1874 blev jeg konfirmeret i Slotskirken, hvor jeg var blevet døbt; – i 
Grunden er det jo ganske taabeligt at lade et Menneskebarn konfirmere i en 
saa ung en Alder; man skulde vente til man blev 30 eller 50 Aar; men saa var 
der vel ikke mange, der vilde.
 I Borgergade boede Moder i 17 Aar til 1886, medens jeg, som gift, flyt-
tede derfra i 1884.
 I vore Dage kendes Rendestene jo næsten kun af Navn; den Gang var de 
ikke alene ret dybe, men de var meget daarligt brolagt, og med Afløbet var 
det kun skralt; naar man derfor [af den grund, red.] vaagnede en Vintermor-
gen, arbejdedes der paa Kraft med de saakaldte “Koben” for at faa fjernet 
Isen, og da hver Husejer havde Ansvaret for sit Stykke og det halve af Gadens 
Bredde, var hele Gaden et klingende Jern mod Sten. Om Sommeren under 
stærke Regnskyl blev Kloakristene hurtigt tilstoppede, og jeg har ofte oplevet 
at se Borgergade staa under Vand, medens Drengene sejlede ned imod Store 
Kongensgade paa de store og svære Rendestensbrædder, der førte over Ga-
dernes Udløb. Et andet Gadebillede, som nu ikke kendes mere, var Barken 
uden for en fornem Persons Lejlighed under Sygdom.33 
 Hvorvidt Betegnelsen “Skraldemand” skal udledes af “Skrald” (Fejeskarn) 
eller af et Redskab, en Skralde, hvormed han anmeldte sin Ankomst, skal jeg 
ikke kunne afgøre;34 men ogsaa paa dette Område vilde Nutidens “Husas-
sistenter” næppe ønske sig tilbage til hin Tid; vel har man, mulig af Pietet, 
bevaret de ældgamle aabne Skraldevogne, men Skralden, der larmede langs 
Gaden og inde i Gaardene, er dog forlængst borte og med den Tjeneste-
pigernes Optropning om Skraldevognen hver med sin Bøtte eller Spand, ved 
hvilken Lejlighed der ofte udspandt sig en ret drastisk og slagfærdig Udveks-
ling af Repliker mellem Skraldemændene og Pigerne, uden at de sidste tog 
det for andet end et lille Lyspunkt i Dagliglivets Slid. Mærkeligt nok er det 
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forøvrigt, at en Biskop, en General etc. nu betegnes som Tjenestemand, me-
dens en Tjenestepige absolut skal betegnes som “Husassistent”. Moder havde 
kun sjelden Pige, og hendes maanedlige Løn var da 5 rdlr. (10 kr.). Det Rum, 
man bød hende, var utilladeligt lille, og Kakkelovne var en ren Undtagelse; 
men Forholdet, i hvert Fald hos os, var da ogsaa mere patriakalsk, idet Pigen 
kunde opholde sig inde i Dagligstuen.
 Saa var der et Forhold, som ikke heller kan tænkes i vore Dage. Mange 
købte Brænde i Favnevis; om Morgenen kom en Arbejdsvogn fuld af Favne- 
stykker; samtidigt mødte der 3 Mand op med Savbuk, Sav og Økser; Favne-
stykkerne blev læsset af og lagt paa tværs af Rendestenen, et enkelt Stykke 
blev anvendt som Huggeblok, og saa gik Saven Dagen lang, medens Savjer-
net blev smurt med et Stykke Flæskesvær, og Halsene med Øl, indtil det hele 
var savet, hugget og baaret ned i Kælderen. Flere købte ogsaa Tørv i Læsse- 
vis, som Landmændene kom kørende ind med. Solgtes de Snesevis ved 
Vognen, blev der holdt Regnskab paa Vognfjælen med Kridt, det saakaldte 
“Tørveregnskab” med fire Streger og en paa tværs.
 Meget ofte mødte man den Gang Præster paa Gaden i Ornat; jeg husker 
det saa tydeligt, fordi det var mig paalagt at hilse dem; i det hele taget blev 
man den Gang opdraget til den yderste Grad af Høflighed; saa snart man 
var inden for en Port eller Gadedør, hilste man paa dem, man mødte, og 
jeg gør det selv den Dag i Dag. Dette var Aarsag til, at jeg er i Besiddelse 
af et uforglemmeligt Minde, hvorved jeg kommer til at strejfe lidt ind på 
det rent personlige. I samme Ejendom boede den den Gang unge Emma 
Lange, senere Skuespillerinden Fru Emma Thomsen, der var 4 Aar yngre 
end jeg, jævnligt hilstes vi paa Trapperne, eller jeg holdt Gadedøren aaben 
for hende, naar Vognen hentede hende til Teatret.35 Mange Aar senere, da 
hun var blevet en stor og beundret Skuespillerinde, mødte jeg hende en Dag 
paa den gamle Strandpromenade nord for Kastellet; jeg kom som Under- 
officer lige fra Øvelse med opsmøgede Benklæder og med Støvler, der bar 
spor af adskillige Pløjemarker, hvorfor jeg søgte at undgaa hende; men med 
det sødeste genkendende Smil hilste hun mig næsten demonstrativt midt 
i Menneskevrimlen, og det kan nok være, at jeg hurtigt fik hilset og følte 
Glædes Rødme i mine Kinder. Der er saa mange, der har skrevet om Fruens 
Kunst og hendes Skønhed; jeg har her kun villet skildre hendes naturlige 
personlige Elskværdighed.
 Saa var der de smaa fikse “Doktorvogne” med Kusk i Liberi og med en 



 Victor Krohn  •  “Spredte minder fra 1860’erne og 1870’erne” 81

eller to Heste for; bl. a. kom Moders Huslæge, Professor Matthias Saxtorph 
kørende saadan;36 men det var meget almindeligt. Saa var der Badevognene 
med to Kar oven paa Vognen, og der var de store Begravelser med Ligvogn 
og et Følge enten til Fods eller i et Utal af Vogne; særlig maatte man jo med, 
naar det drejde sig om en højtstaaende Officer, hvor der var alle Vaabenarter 
med, og hvor der blev skudt baade med Geværer og Kanoner over Graven. 
Jeg er blevet opdraget til fra Barn at blotte mit Hoved for et Ligtog; men i en 
langt senere Alder mødte jeg en Jødebegravelse med et meget langt Følge til 
Fods, og da alle efterhaanden kvitterede ved at hilse, maatte jeg selvfølgelig 
blive staaende med blottet Hoved, indtil den sidste var passeret mig; iøvrigt 
en smuk Skik, særlig naar den ses paa Baggrund af de moderne Begravelser 
paa Forbrydervis: “Bisættelsen har fundet Sted!”
 Der var et andet ret trist Gadebillede, der heldigvis er gaaet i modsat Ret-
ning. Naar en Mand ude paa Holmen var kommet til Skade, blev han lagt ned i 
en lukket, grønmalet Kassebaare, hvor Laaget over Hovedet dog var lidt højere 
og var forsynet med en Glasrude foran Ansigtet. Saaledes blev han baaret fra 
Ulykkesstedet ud ad den lange Hønsebro ved Flaadens Leje, bragt ned i Færge-
baaden for at blive roet over til Toldboden, atter bragt op paa Toldbodbroen, 
og saa gik det ad Toldbodvej, Gernersgade og Kamelgade, hvis Brolægning var 
et helt Alpelandskab en miniature, til Garnisonssygehuset i Rigensgade.37 Man 
undres, naar man sammenholder det med Nutidens lynsnare Ambulancer.
 Paa tilsvarende Maade var det med Brandvæsenet, indtil man ved Chris-
tiansborg Brand vaagnede op og fik taget alvorligt fat paa en Forbedring af 
de forældede Forhold. Man kendte kun til Haandkraft, og kun i sjeldne Til-
fælde var det tilladt at standse den første den bedste Vogn paa Gaden for 
at spænde Hesten for Sprøjten; i et enkelt Tilfælde har jeg set, at en Dros-
che med Karnevalsgæster til en Kasinomaskerade er blevet standset i Store 
Strandstræde, medens de ulykkelige Damer og Herrer maatte vade videre 
til fods gennem Snedriverne. Den nærmeste Brandstation laa i den nordlige 
Ende af Adelgade. Blev Sprøjten her kørt ud, var den i samme Øjeblik om-
givet af en Sværm af Gadens Ungdom, der fulgte den med den kendte Op-
sang: “Paa’en, paa’en, paa’en igen, nu kommer Nybo’rs Sprøjte hjem!” selv om 
den kørte ud; flere og flere sluttede sig til, og som en levende Lavine gik det 
i Luntetrav gennem Gaderne, hvor det gjaldt for almindelige Mennesker om 
at se at faa bjerget sig ind i Porte eller Gadedøre for ikke at blive revet over-
ende.
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Nyboders Vagt eksisterer endnu i den sidste stump af den ydre Adelgade, der nu bærer navnet 
“Gammel Vagt”. I vore dage er huset smukt restaureret og benyttet som privat beboelse. Da 
billedet her blev taget omkring. 1880, lå huset hen i en noget forsømt tilstand. Nationalmuseets 
Antikvarisk-Topografiske Arkiv.

Da min Moder var en Nybodersdatter, kunne jeg fortælle mangt og meget 
om denne Bydel;38 men jeg maa holde mig til min egen Tid. Nyboder var 
den Gang en By i Byen med sin egen Kommandant og eget Politi, der udgik 
fra den endnu eksisterende Nybodersvagt i den lille skæve Del af Adelgade. I 
Vagtens Gaard var opført et højt Træstillads men en stor Klokke, med hvilken 
der blev ringet hver Morgen i den halve Time, der var beregnet for Holmens 
Folk at komme ud paa Holmen. Naar det om Vinteren havde frosset saa 
stærkt, at Flydebroen i Havneindløbet ikke kunde drejes paa Plads og skaffe 
den fornødne Forbindelse mellem Toldboden og Holmen, blev der hejst et 
Flag eller et vist Antal Lygter paa en Stang paa Stilladset som Tegn til, at 
Vejen maatte lægges over Christianshavn, hvorfor der blev ringet ½ time 
senere.
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Ved at tale om Vinter, Frost og Is vil jeg minde om, at det var paa en Tid, 
hvor Isbrydere var ukendt, hvorfor Havnen var som en lukket Bog, indtil der 
enten kom Varme i Vejret, eller Strømforholdene brød Isen op. I saadanne 
Perioder blev Vejen fra Toldboden eller Langelinie og ud til Trekroner som 
en Alfarvej; et helt lille vinterligt Dyrehavsbakke-Billede med Karusselbaner 
(Slæder), Kagekoner og andre Handlende og en sort Strøm af Mennesker, 
medens Langelinie næsten laa tom. Hele tre Gange i min Drengetid har jeg 
gaaet ud til Trekroner. Naar saa en Skude absolut skulde ind eller ud, fik 
Fiskerne fra Skovshoved det Job at save en Rende, og saa gik Langsaven gen-
nem den tykke Is, medens de afskaarne Stykker blev skubbet ind under den 
faste Is. (En Langsav anvendtes til at gennemsave store Bjælker, der da blev 
lagt op paa to høje Bukke; den ene af to Mænd gik oppe paa Bjælken, den 
anden under den; den sidste havde en Maske med Glasøjne for Ansigtet for 
ikke at faa Øjnene fyldt med Savsmuld. Man vil saa formentlig bedre kunne 
forstaa Vittigheden i det Svar en af disse Issavere en Gang gav en ung Dame, 
der deltagende sagde til ham: “Det maa være et forfærdeligt anstrengende 
Arbejde.” Han svarede nemlig: “Aa, skidt, det er sku meget værre for ham, 
der haler i den anden Ende, for han faar vaade Fødder.”). Disse Isninger fandt 
som Regel Sted under en Opsang, hvor een sang for, medens alle de andre 
sang Omkvædet; da Sangen ikke lød kønt hen over Isen, drog den mange 
Folk der ud; men – Teksterne var ikke altid for høviske Ører.
 Inden fra Gaarden bag Kadetskolen i Borgergade var der rejst en Mast, 
i hvilken Kadetterne indøvedes i Manøvrering med Sejl; det tog sig meget 
morsomt ud, særlig naar man saa det oppe fra vor Kvist. 
 Der var den Gang langt mere Raaben paa Gaderne end nu, eller maa-
ske lagde man mere Mærke til det, fordi de Handlende drog op og ned ad de 
tætliggende Nybodergader; alt blev der raabt med: “Sild aa godt!”, “Jordbær 
en Mark!”, “Muslinger!”, “Tørv!”, “A-gurger, Agurk-gurger, A-gurger, Agurk!”, 
Fiskeren med sit store Net paa Skulderen fuldt af “Rejer aa godt!”, og i sene 
Aftentimer lød Aalemandens monotone Raab med Aal, der bares i Bundter.
 Ligesom det havde været Tilfældet paa Vesterbro laa ogsaa her Drengene 
fra de forskellige Gader ofte i Totterne paa hinanden; men hvorfor skulde Børn 
være klogere end os Voksne? Den Gang eksistererde endnu de gamle Gade-
navne: Hoppenslænge, Kaninstræde, Bjørne, Ulve-, Enhjørnings-, Ræve-, Ka-
mel-, Hare-, Elefant-, Leopard- og Tigergade m.m.fl., medens Blomsterpartiet 
fra Lavendelstræde til Tulipangade laa mellem Rigensgade og Adelgade.
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Naar et Orlogsskib den Gang vendte hjem fra Langfart, blev det modtaget 
med Salut (det har man ikke Raad til nu mere), og saa var der en Folkevan-
dring fra Nyboder ad Toldbodvejen for at være de første til at modtage de 
hjemvendende Sømænd.
 Saadan noget som Andelsmejerier var den Gang noget ukendt; Bønderne 
kom enkeltvis kørende til Byen (om Vinteren i Kaner, eftersom Sneen den 
Gang fik Lov at ligge, indtil den forsvandt af sig selv) med Mælken, der op-
bevaredes i nogle mærkelige større eller mindre Tøndelignende Trækar med 
Spuns, der for Tæthedens Skyld var ombundet med Klude. Disse Kar var 
mærkede med Ejermandens Initialer, og da den “Mælkebonde”, der bragte 
Mælk til Spækhøkeren i Stuen under os, formentlig maa have heddet Peter 
Jensen, hvilket i Virkeligheden betød Peter, Jens Søn, var hans Kar mærket 
med P. I. S., og da Sproget i vort Hjem heldigvis altid havde været frit og 
naturligt, sagde Moder for Spøg, naar hun saa ham komme: “Naa, der er han 
med sit P..”.
 Datidens Flyttedagssvineri er saa ofte blevet beskrevet, bl. a. ogsaa af H. 
C. Andersen, at en Skildring heraf kun vilde blive en Gentagelse;40 Gaderne 
var een stor Mødding. Derimod vil maaske en Tur til Skoven ad Strand-
vejen kunne have sin Betydning. Paa den store Plads “Grønland” mellem 
Nyboder og Østervold holdt Kapervognene med deres 5-6 Sæder bag hver-
andre. Allerede ved det saakaldte “Skarpe Hjørne”, hvor Borgergade stødte 
til Store Kongensgade, men som i vor Tid er blevet lidt afrundet af Hensyn 
til Færdselen, mødte man de første Kaperkuske, der hver for sig paastod, 
at de netop kun manglede det Antal Personer, som Familien bestod af, for 
straks at kunne køre; man gjorde dog bedst i at se Tiden an, indtil man havde 
faaet Øje paa Vognene, hvor man da selvfølgelig valgte den, hvor de fleste 
Pladser alt var optaget;41 men man maatte bevæbne sig med Taalmodighed; 
thi selv om den paagældende Kusk fik kapret flere efterhaanden, gjorde man 
den triste Opdagelse, at der samtidigt forsvandt nogle af de yngre Passagerer, 
der roligt satte sig over paa andre Vogne, og efterhaanden blev man jo klog 
paa, at det var Vognmændenes yngre Slægtninge, der var “Lokkefugle” for 
at trække Folk til, og det kunde vare en rum Tid, før “Ferdinand la’e op”, hvis 
ikke en eller anden mandlig Passager tog saa kraftigt til Orde, at Vognman-
den maatte krybe til Korset. 
 Strandvejen begyndt den Gang ved Trianglen; paa den østre Side laa 
nogle enkelte spredte Villaer og store Gartnerier; men var man naaet ud til, 
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hvor Jagtvejen stødte til Strandvejen ved “Lille Vibenshus”, var Udsigten over 
Sundet fri paa næsten hele Vejen; det var en pragtfuld Køretur med landlige 
Parker til venstre og frodige Marker med græssende Kreaturer og den dejlig-
ste Søluft til højre. Langs Vejens østlige Side var der med passende Mellem-
rum rejst Stilladser, paa hvilke der var anbragt store Trækar, som ved Hjælp 
af en Mand og en Pumpe blev fyldt med Vand fra en Brønd; fra Karret blev 
Vandet saa ledet over i en Vandvogn, der derefter spredte det ud over den 
meget støvede Vej.42 
 For Drengene i Skovshoved var det en yndet Sport at følge Vognene paa 
lange Strækninger, medens de slog Kraftspring og Vejrmøller, indtil der blev 
kastet Smaapenge til dem fra Vognene. En Uskik, som Tiden først fik Bugt 
med i 1915, var Bommene, hvor der maatte gøres Holdt for at betale Bom-
penge af Kørende og Ridende.
 Byen havde endnu paa den Tid en Del af sine gamle Smaagader som 
Holmensgade, Bag Hovedvagten, Didrik Badskærs Gang, Smedens- og Peder 
Madsensgang samt Gaasegade; Jeg har været inde i eller gennem de fleste, kun 
Peder Madsensgang har jeg med Skam at sige ikke vovet mig ind, dels fordi 
den var ret lang og smal som en Vognport og saa slog en Bue, saa at man ikke 
kunde overse den i hele dens Længde. Den løb som bekendt mellem Grønne-
gade og Østergade, hvor den mundede ud i Svaneapotekets Port. Den blev i 
1873 afløst af Ny Østergade; men der findes dog endnu en lille Stump af dens 
eneste Sidegade: Pistolstræde, der mundede ud i et lille Torv, Pistoltorvet, nu 
en Gaardsplads.
 Mine Tumlepladser, medens jeg boede i Borgergade, var Kvæsthusbroen, 
Amalienborg, Toldboden, Kastellet og Langelinie; Minderne fra disse Steder 
er talrige. Jeg skal kun fra Kvæsthusbroen nævne noget, der vilde være gan-
ske utænkeligt i vore Dage. Man trak den Gang med alle mulige Kreaturer 
gennem Gaderne; medførte et Skib saaledes en Lammeflok, blev den – efter 
at den ved Landgangen var blevet gennet ind i en Fold, ført gennem Gaderne 
ved, at en af Driverne tog fat i Øret paa et af de større Lam og trak af med 
den, med hele Flokken efter sig og efterfulgt af endnu et par Drivere, der 
med Hujen og Svingen med Armene fik de bageste drevet efter, og saa gik 
det ad Toldbodgade, Amaliegade, Toldbodvejen, Østerbrogade og videre ud 
over Trianglen og Øster Allé ud ad Landet til.
 Hvad der i Tiden omkring 1872-74 i en ganske særlig Grad optog min 
Interesse, var Voldenes Sløjfning fra Helmers Bastion til Sølvgade, hvilket 
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Arbejde jeg fulgte i den Grad, at det 
desværre gik ud over Skolelæsnin-
gen. Naar man nu tænker paa, at det 
jo i Virkeligheden var opkastet Jord, 
der atter blev jævnet ud, vilde man 
have kunnet forstaa, at man, om man 
da havde kendt til de nu saa moderne 
Gravemaskiner, ved en saadan Lej-
lighed havde anvendt dem; men for 
mig er det uforstaaeligt, at Anven-
delsen af disse Uhyrer ikke ved Lov 
forbydes anvendt paa vor gamle Bys 
Grund; graves der i Kæmpehøje ude 
paa aaben Mark, sker det ved Hjælp 
af smaa Haandspader, ligesom da 
Rosenkjær gravede i Slotsruinerne 
ved Christiansborg Slot; men graves 
der i den historiske Jordbund, op ad 
hvilken vor gamle By er vokset, saa 
bruges der Gravemaskiner, forstaa 
det hvem der kan.43 Hvorledes vilde 
det være gaaet med den stensatte 
Munkegrav, der fandtes paa Skt. Kle- 
mens Kirkegaard, da man gravede 
Grunden ud til det nuværende Pa-
ladshotel, hvis man ogsaa her havde 
anvendt Uhyret.44 
 Det morede mig at se disse lange 
Rækker paa op imod 50 Mand med 
deres Trillebøre arbejde i Etager 
over hinanden med Bortkørselen af 
Jorden, skønt jeg dog ogsaa mener at 
kunne mindes, at der blev anvendt 
Tipvognstog med Dampkraft. Jeg 
har set Hanetaarnet og den gamle 
Nørreport blive gravet ud, jeg har 
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Det hele store ind- og udskibningsted var i ældre tid Kvæsthusgade og Kvæsthusbroen, og derfor 
samtlidigt en herlig tumleplads for børn fra de nærliggende tætbefolkede kvarterer. Fotografi ca. 
1880, Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv.
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staaet inde i dem begge, og jeg ved, at jeg til Trods for min unge Alder har 
betragtet dem med den største Pietetsfølelse. Desværre blev de jo begge helt 
fjernede, kun for Hanetaarnets Vedkommende er der endnu Rudera af Murer- 
nes Tykkelse afsat i Brolægningen omtrent ud for H. C. Ørsteds Statue; men 
– hvor mange Københavnere aner noget herom?

Fra vinduerne i Nørre Voldgade kunne man følge sløjfningen af Nørrevold i årene efter 1873. 
Her ses et udsnit af et xylografi, hvor man fornemmer den livlige færdsel til og fra Nørrebro med 
sporvognen i forgrunden. Bagved ses rækken af arbejdere med trillebører i det område, hvor der 
snart efter rejste sig huse i Linnésgade og Gothersgade. Helt i baggrunden anes arbejdet med 
omformningen af fæstningsværkene til Botansk Have med J.C. Jacobsens palmehuse, og øverst 
til venstre ses en stump af Kommunehospitalet. Xylografi i Illustreret Tidende 1873 på basis af 
tegning af Bernhard Olsen, 1873.
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Den 1. Januar 1875 traadte vort nuværende Møntsystem i Kraft, hvad der 
voldte stort Besvær for den ældre Generation, og i flere Aar derefter var det 
et staaende Spørgsmaal, naar en Pris blev opgivet: “Ja, men hvor meget er det 
i Daler, Mark og Skilling?”. Selv har jeg følt noget lignende ved Overgangen 
til de nye Metermaal og senere igen til Klokkeslettene;45 men i min Hjerne 
spøger det stadig med Mil og Alen, og jeg skal tænke mig meget nøje om, før 
jeg benytter mig af de nye Klokkeslæt, ihvorvel jeg selvfølgelig erkender, at det 
nye er langt mere praktisk. Af Moder blev jeg sendt op i Nationalbanken for at 
faa vekslet gammel Mønt med ny; det kriblede mig ned ad Ryggen ved at staa 
der med en skildvagt paa hver side og se Læder- eller Træbægere staa fulde 
af blanke Guld-, Sølv- og Kobbermønter. Følgen af Møntændringen blev en 
Fordyring af næsten alt; 1 og 2 Skilling blev til 5 Øre, 4 Skilling blev til 10 Øre, 
1 mark blev til 50 Øre og saaledes fremdeles.
 Hvor gammel jeg kan have været, da jeg for første Gang var i det kgl. Tea-
ter, mindes jeg ikke; men det maa i hvert fald have været før 1874; thi det var 
i det gamle Teater, at jeg gjorde min Éntre. Jeg maa sikkert have været meget 
ung, og det første Stykke jeg saa, var “Genboerne”;46 men da jeg har seet det 
saa ofte siden, tør jeg ikke give nogen Karakteristik af denne min “Debutaften”; 
derimod husker jeg min Moders ord: “Nu i Aften skal du faa Lov til at komme 
i det kgl. Teater; det er et Sted, hvor Din Fader og jeg elskede at komme, og 
hvorfra vi har saa mange smukke Minder; det er det bedste jeg kan byde Dig, 
saa faar du senere selv vælge, om Du vil følge samme Vej!”. Omtrent de samme 
Ord har jeg udtalt over for mine egne Børn, naar jeg saa tidlig, som det var 
tilladt, har ladet dem lære at kende de kræfter, hvis Navne lyser med Glans fra 
denne Scene.47 
 Der kan vel næppe have været Tvivl om, at det har været den gamle Kr. 
Mantzius, der har været Løjtnant von Buddinge og Hultmann som Klint;28  
men det eneste, der gjorde Indtryk paa mig, og som jeg derfor har opbeva-
ret i min Hukommelse, var dog, at da man jo ikke den Gang raadede over 
Nutidens Lyseffekter, der skulde til for at fremkalde den rette Illusion ved de 
Sceneforandringer, der fremkaldtes ved Lykkens Galoscher, saa man Arme i 
Skjorteærmer, der ved Hjælp af Stænger med Kroge paa fra Kulisserne halede 
Møbler ind eller skød dem ud paa Scenen.
 Jeg vilde gerne vie det kgl. Teater en længere Omtale; men det ligger vel 
uden for Emnet. Der har jeg siddet paa 5. Række i Galleriet for 70-80 Øre, 
men er gaaet hjem aandelig talt med en pose fuld af Guld; der har jeg hørt 
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Den ældre Victor Krohn fra 1939 eller kort derefter. Foruden Dannebrogsordenen bærer han 
Fortjenstmedaljen (1929) og Ridderkorset, som han fik i 1939. Kastellets Venner og Historiske 
Samling.

Stemmen: Drag Dine Sko af, thi det Sted Du staar paa er helligt; der har jeg 
tilegnet mig den Smule Kultur, jeg er i Besiddelse af, og der traf jeg, der ikke 
tror paa nogen Gud, den Guddom, som jeg forgæves søgte i en Kirke. Det kgl. 
Teater har været som et Tempel for mig, og Minderne derfra er legio.
 Jeg var der, da “Don Juan” gik for 200. Gang;49 medens den geniale Kunst- 
ner, Skuespiller og Sanger Peter Schram sang Leporello for 116. Gang;50 jeg har 
hørt “Faust” over 15 Gange;51 jeg har siddet der oppe med fugtige Øjne, naar 
jeg hørte en Emil Poulsen, en Jerndorff, en Fru Hennings og Hundreder andre 
lade vort skønne Sprog lyde som Musik fra den for mit Begreb hellige Scene.52 
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Dets Ydre har jeg ofte kritiseret. Man har stillet Oehlenschläger til venstre og 
Holberg til højre;53 man læser dog fra venstre til højre i en Bog, og Holberg 
er den ældste, Oehlenschläger den yngste; rent meningsløst er det, naar det 
ældste Aarstal – 1722 – staar øverst oppe over Oehlenschlager, medens Aaret 
1874 staaer over Holberg.
 Lad mig saa slutte med at fortælle, at jeg paa en solskinsstraalende Foraars-
dag den 25. April 1880 mødte som en 20-Aarig halvfærdig Dreng i Kastellet for 
at melde mig som Rekrut ved 1. Bataillon. Naar jeg ved at kaste Blikket tilbage 
kan takke det kgl. Teater for min aandelige Kultus, bringer jeg Militæretaten 
min Tak for min legemlige Kultur; thi her lærte jeg at blive Mand gennem de 
tre militære Grundregler: Ubetinget, nøjagtig og villig Lydighed. Ganske vist 
siger min meget daarlige Forholdsattest det stik modsatte; men – der kom jo 
senere onde Tider for en Idealist. Det var at ønske, at alle Danmarks sunde og 
raske unge Mænd (og for den Sags Skyld ogsaa Kvinder) maatte komme til at 
gennemgaa denne Skole, da vilde sikkert meget blive anderledes.
 Gennem hele mit lange Liv har to store Kræfter baaret mig over mange 
Genvordigheder: Musik og Poesi!

1. Rigsarkivet, V. H. V. Krohns Samling. Breve, 
personlige papirer, erindringer (1859-
1946).

2. Forældrene var Johan Theodor Sophus 
Krohn (1823-1865), fhv. provst i Nykirke 
ved Flensburg og Ane Marie Elisabeth 
Truelsen (1823-1910).

3. Der var bryggeri på den grund, hvor Folke-
teateret nu ligger (Nørregade 39). Den var 
ejet af Kamma Rahbeks far Hans Heger, 
hvilket forklarer, hvorfor der på Bakkehus-
museet tidligere har været en grundteg-
ning af området (venligst oplyst af Rikke 
Lagersted-Olsen, Bakkehusmuseet). Ejen-
dommen Nørre Voldgade 52 blev opført 
1853-54 af Hippodromselskabet.

4. Klokkestøberiet H. & H.C. Gamst, Vester-
vold 216-217 (nuv. Vester Voldgade 7-9); 
Den klokke, som Krohn nævner, stam-
mede fra 1826, ophængt i 1827, men 
blev omstøbt i 1962

 5. Brygger J. C. Jacobsen opførte ølkælder i 
Nørrevold i 1854, og som stod i forbin-
delse med resterne af den inderste af de 
to middelalderlige Nørreportbygninger.

 6. Omtalt hos G.F. Lassen: Documenter til 
Kjøbenhavns Befæstnings Historie. 1854, 
1.

 7. Historien om hensynet til Frederik VII’s 
rideture er ikke korrekt. Da porten for-
svandt tog Militæretaten selv initiativ til 
at forbinde de to afbrudte voldstykker 
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med hinanden af rent militære grunde.
8. Druknehuset fungerede som lighus for 

druknede.
9. Under ledelse af Kronprins Christian (X), 

der var garderofficer, påbegyndtes Liv-
gardens march gennem byen under 
musikledsagelse fra Regimentets kaserne 
i Gothersgade i 1907.

10. Alexander Svedstrup: Erik Gudmand 1. 
1923, 184-185.

11. Der findes tre “tyrkiske halvmåner” eller 
“tyrkiske klokkespil” på Tøjhusmuseet 
(inv. nr. M 516-M 518, venligst oplyst af 
museumsinspektør Karsten Skjold Pe-
tersen)

12. Orpheus i Underverdenen. Burlesk ope-
rette efter Hector Crémieux af H.P. 
Holst. Musik: J. Offenbach, med op-
førelser på Folketeateret 1860-1896; Den 
sidste nat. Vaudeville i 1 akt af Guillard 
og Decourcelle. Oversat af Ad. Recke. 
Musik: H.C. Lumbye, med opførelser 
på Folketeateret 1857-1922; Rejsen til 
Kina. Sangspil i 3 akter, bearbejdet efter 
Labiche og Delacour, med benyttelse af J. 
Offenbachs melodier til “Pariserliv” ved 
Ad. Recke, med opførelser på Folketeat-
eret 1868-1924

13. En Børnekomedie, skuespil af C. Holstrup, 
1865; Jeppe på Bjerget, skuespil af Lud-
vig Holberg, 1722: Ludvig Phister (1807-
1896), skuespiller; Louise Phister (1816-
1914), skuespiller; Ulysses von Ithaca, 
skuespil af Ludvig Holberg, 1724

14. Hans Mathias Fenger (1850-1930), Hol-
mens provst.

15. Faren Johan Theodor Sophus Krohn 1823-
1865) havde været præst i Nykirke (nu 
Neukirchen) lidt syd for Tønder.

16. Havehusene fik sandsynligvis deres navn, 
fordi Nyvej var den første vej i det 
tidligere demaraktionsterræn, der blev 
udbygget med villaer.

17. Frederiksberg Allé blev fornyet i årene 
efter 1925.

18. Frederiksberg Allé nr. 23-23A; Kingos-

gade blev ført igennem til Frederiksberg 
Allé ca. 1884. Den omtalte franske skole 
er tragisk kendt fra den fejlagtige bomb-
ning 21. marts 1945. 

 19. Peter Marius Knudsen (1858-1943), artil-
leriofficer.

20. Statuen ved hovedindgangen, udført 1855-
58 af billedhuggeren Herman Vilhelm 
Bissen.

21. Julestuen, skuespil af Ludvig Holberg, 
1724

22. Også kaldet “Osbornebygningen” i vejgaf-
len mellem Vesterbrogade og Frederiks-
berg Allé.

23. Posthuset lå i ejendommen Frederiksberg 
Allé nr. 6-6A. Schweizerpavillonen er 
omtalt og afbildet i Historiske meddelel-
ser om København 2016, s 63-64. Area-
let vest for Værnedamsvej blev overladt 
Frederiksberg omkring år 1800 på en 
ganske uformel måde.

24. Senere ejere har været mindre pietatsfulde, 
idet pladen tilsyneladende ikke findes 
mere.

25. Det kan være sket i forbindelse med Linje 
6’s forlængelse fra Haraldsgade til Vogn-
mandsmarken (nuv. Hans Knudsens 
Plads) 25.9.1909, hvor der indrettedes en 
sporvejssløjfe.

26. Den inderste del af jernbanevolden blev 
sløjfet i 1878.

27. Strækningen var ude af brug, så længe den 
2. banegård var i funktion (1864-1911), 
men blev taget i brug igen, da den nu-
værende hovedbanegård blev indviet i 
1911.

28. Vesterbrogade 32.   
29. Louis Scheiding (1857-1943), musiker, le-
  der af Tivoligarden; Charles Frederik. 

Scheiding (1850-1925), artist.
30. H.C Lumbye (1810-1874), komponist og 

dirigent; Carl Christian Møller (1823-
1893), komponist og musikdirektør.

31. Mellem Sankt Paulsgade og Gernersgade. 
Huset eksisterer endnu. Enkepastorinde 
Krohn boede på 1. sal.
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32. Jean Guillaume Euchaire Baruël (1849-
1901), cand.mag.; Hjalmar F. C. Kiærs-
skou (1835-1900), botaniker; Johan Ja-
cob Krohn (1841-1925); Rahlff: Måske: 
Christian Georg Mathæus Rahlff (1860-
?), fhv. proprietær; Axel Mühlertz (1860-
1941), kontorchef; Marius Frederik 
Høfler (1904-1925), provst i Hellum-
Hindsted Herred.

33. Bark eller grangrene blev brug for at 
dæmpe støj.

34. Ordet skraldemand kommer af instru-
mentet skralde.

35. Emma Thomsen, f. Lange (1863-1910), 
skuespillerinde.

36. Mathias Hieronymus Saxtorph (1822-
1900), læge.

37. Toldbodvejens forlængelse frem mod Ri-
gensgade bestod tidligere af Nygade (opr. 
Hundegade) Kamelgade og Meriangade, 
der mellem 1859 og 1893 blev omdøbt til 
Gernersgade; Garnisonssygehusets byg-
ninger ligger endnu i Rigensgade (nr. 9).

38. Moderen var datter af matros Jens Tru-
elsen (1779-1862) og født i Ulvegade 61.

39. Borgergade 111, nu Bygningskulturens 
Hus. Som nævnt i note 31 boede Krohns 
på 1. sal.

40. H. C. Andersen har omtalt den køben-
havnske flyttedag i det religiøse eventyr 
”Flyttedagen”, 1860.

41. De to Nyboderlænger på Elsdyrgades 
nordside og Delfingades sydside var op-
ført uden hensyntagen til fortsættelsen af 
Adelgade og Borgergade, og ved Borger-
gades udmunding i Store Kongensgades 
ydre, skrå del, var der derfor opstået et 
skarpt hjørne med et fremspring på fem 
meter, der generede venstresving ind i 
Store Kongensgade fra Borgergade (da 
førstnævnte endnu var dobbeltrettet), 
Reguleringen fandt sted i 1924.

42. For at hindre støvgener blev Strandvejen 
mellem Lille Vibenshus til Klampenborg 

regelmæssigt vandet i tørre perioder om 
sommeren fra 1843 frem til begyndelsen 
af 1900-tallet.

43. Rosenkjær udgravede ruinerne under 
Christiansborg Slot 1906-1907.

44. Enten den murstensatte stenoverdækkede 
grav, som N. Rosenkjær fandt i Frederiks-
berggade 25, eller den murstensatte grav 
med fagformet sammensatte mursten, 
spidst afhuggede i tagryggen, der blev 
fundet under udgravningen til Palace 
Hotel i 1907-08, jf. H.U. Ramsing: Kø-
benhavns historie og topografi i middel-
alderen, 2. 1940, 30-31.

45. DSB indførte 24-timers timeregistrerin-
gen fra og med 15.5.1927 (venligst oplyst 
af Michael Preben Hansen, Charlotten-
lund).

46. Skuespillet Genboerne af C. Hostrup, 
1844.

47. Krohns Børn: Charles Sophus Wilhelm 
(f. 1885); Alvilda Franciska Elisabeth (f. 
1887); Frits (f. 1891); Holger Emile (f. 
1895) og Kamma (f. 1897).

48. Kristian Mantzius (1860-1921), skue-
spiller; Fritz Wilhelm Hultmann (1860-
1894), skuespiller. De optrådte begge i 
Genboerne.

49. Don Juan eller Don Giovanni, opera af Mo-
zart, 1787. Den blev opført for 200. gang 
på Det Kongelige Teater den 27.1.1878.

50. Peter Ludvig Nicolai Schram (1819-1895), 
operasanger, har efterladt den ældste 
lydoptagelse fra en Mozartopera.

51. Charles Gournods opera Faust, 1859
   Emil Poulsen (1842-1911), skuespiller; 

Peter Jerndorff (1842-1926), skuespiller; 
Betty Hennings (1850-1939), skuespiller

52. Statuerne af henholdsvis Ludvig Hol- 
berg, udført af Th. Stein, 1875, og Adam 
Oehlenschläger af H. W. Bissen, opstillet 
på Sankt Annæ Plads 1861, flyttet til re-
posen foran teateret i 1875.
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Stadier på vejen frem 
mod politiloven 1863
n  Af Karl Peder Pedersen

Med enevældens ophør mistede Københavns Politi sin faste forankring hos den 
regerende monark, og man måtte opbygge en ny legitimitet baseret på alliancer 
med borgerne og de nye magthavere på Christiansborg. Det skulle i de første år 
efter 1848 vise sig at gå ganske nemt, og uden at organisatoriske ændringer pres-
sede sig på. Først da indførelsen af gasbelysningen i 1857 fjernede en vigtig del 
af vægternes opgavefelt, begyndte der at ske noget. Men det tog dog endnu seks 
år, inden det københavnske politivæsen fandt sin nye form med politiloven af 11. 
februar 1863. Det er denne historie, der her skal fortælles.

 
1848 – året med det store sceneskift

Christian 8.’s død den 20. januar 1848 indtraf uventet for alle, og endnu mere 
overraskende kom oprøret i Paris en måned senere, som fik den franske konge 
Louis-Philippe til at flygte til England, hvorpå den anden republik proklame-
redes den 26. februar 1848. Som i 1789 og 1830 holdt den revolutionære be-
vægelse sig heller ikke denne gang indenfor Frankrigs grænser, men spredtes 
omgående ud over det europæiske kontinent. Allerede i slutningen af februar 
1848 krævede vrede demonstranter i flere sydtyske stater politiske reformer, 
og i midten af marts meldtes om åbent oprør i München, Wien og Berlin. 
Da nyheden om Louis-Philippes flugt nåede den danske hovedstad, udløste 
den straks livlig aktivitet blandt byens liberale opposition, der øjnede en ene-
stående chance for at få afskaffet den hjemlige enevælde. Efter en uges hektiske 
protestaktiviteter følte den nye konge Frederik 7. sig den 21. marts 1848 pres-
set til at udnævne et folkeligt ministerium, der som en af sine store udfor-
dringer fik at forsyne landet med en forfatning. Umiddelbart skulle den mest 
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presserende opgave dog vise sig at blive af mere krigerisk art, idet der udbrød 
oprør i Hertugdømmerne.
 Den 22. marts 1848 ankom en slesvig-holstensk delegation til København 
som et sidste forsøg på at undgå borgerkrig, og den blev under sit korte ophold 
mødt med så stor fjendtlighed, at det foranledigede den nye krigsminister 
Tscherning til at indkalde Borgervæbningen til dens beskyttelse. Dette skete 
uden aftale med politiet, og dermed kom ministeren til – sikkert uden at vide 
det – at bryde den overenskomst, der var blevet indgået i 1821, hvorefter mili-
tærenheder kun måtte bruges til politimæssige opgaver efter aftale med politi-
direktøren, hvis ordre skulle adlydes under aktionen.1 Da Tscherning nogen 
tid senere via justitsministeren forhørte sig hos politidirektøren om, hvorvidt 
han var interesseret i at få stillet en fast borgervæbningsstyrke til disposition, 
henviste Bræstrup i sit svar til 1821-aftalen, som han bad respekteret. Samtidig 
gjorde han opmærksom på, at en politikommission, der var nedsat kort tid før, 
ville komme ind på spørgsmålet i sin betænkning.2 

Politiet – borgernes bedste ven?

Den netop nævnte kommission, bestående af politidirektør Bræstrup, vice-
politidirektør von Osten, borgmester Hermann Mollerup og borgerrepræsen-
tanterne Otto Frederik Müller og Andreas Hansen Bjerre, var blevet nedsat 
den 24. april 1848, og den afgav allerede den 20. maj 1848 betænkning. Med 
enevældens ophør havde politikorpset, som indledningsvist nævnt, mistet 

Ved reformen af Københavns Politi i 
1863 afskaffedes byens gamle vægter-
korps, der var grundlagt i 1683. Vilh. 
Pedersen har til H.C. Andersens even-
tyr “Lykkes Kalosker” fra 1838 tegnet 
en vægter, der ser længselsfuldt mod 
månen. Illustrationen udkom i en tysk 
udgave af forfatterens samlede eventyr i 
1849. Tegning Odense Bys Museum.
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sin gamle, umiddelbare rygdækning hos kongen, og konsekvensen syntes at 
kunne blive et alvorligt autoritetstab. Det var ikke alene et problem for politiet, 
men nok så meget også for københavnerne, som kunne frygte at miste den 
sikkerhed og garanti for opretholdelse af god ro og orden, som korpset hidtil 
havde stået for.3 
 Med henblik på at Københavns Politi kunne genvinde sin gamle slagstyrke 
foreslog kommissionen, at det “ved en nærmere tilknytning til borgerskabet 
kan forlenes [med] en fornyet kraft”, og hvordan dette konkret kunne ske, gav 
betænkningen flere bud på. Dels skulle politiet kunne rekvirere assistance fra 
Borgervæbningen, dels skulle der opstilles en 12-18 mands borgervagt, og 
endelig anbefalede man, at der udpegedes et antal “freds- eller politiborgere, 

Cosmos Bræstrup (1789-1870) 
var som vicepolitidirektør (1823-
33) og derefter som politidirektør 
indbegrebet af den gamle skole, og 
en af følgerne af politireformen i 
1863 var hans afgang, der fulgte 
straks efter lovens vedtagelse.
Fotografi, Billedsamlingen, Det 
Kongelige Bibliotek.
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hvis pligt det skal være, når de af den offentlige magt dertil opfordres, (…) at 
stå politiet bi til god ordens og roligheds opretholdelse. De bliver at forsyne 
med en stav (…) og at kendeliggøre ved et kendetegn såsom et hvidt bind om 
armen”. Sidst men ikke mindst opfordredes regeringen til at udstede en be-
kendtgørelse, “hvorved den enhver påhvilende pligt til at adlyde og respektere 
politiet på ny indskærpes”.4  
 For at indhente Københavns Kommunes officielle stillingtagen sendte 
Justitsministeriet betænkningen i høring på Rådhuset, og her fik forslagene en 
ublid medfart, eftersom kun fredsborgertanken fandt nåde for det kommunale 
blik. Hårdest gik Borgerrepræsentationen frem, idet man her ikke var bleg for 
at give politiledelsen skylden for den aktuelle misere “ved i dets virksomhed at 
have fulgt et system, der ikke lod sig bringe i harmoni med tidens fordringer, 
og hvortil vi fornemmelig regner, at dets kræfter kun alt for ofte var blevet 
misbrugt til at modvirke frie ytringer af det offentlige liv, og fordi det i utide og 
uden påtrængende nødvendighed brugte fysisk magt. Politiet vil derfor heller 
ikke kunne genvinde sin indflydelse på publikum uden (…) ved at afholde 
sig fra al utidig indblanding og ved i alle sine berørelser med publikum at be-
flitte sig på høflighed, sindighed og humanitet. Det vil således fornemmelig 
afhænge af politiet selv, hvilken stilling, det vil komme til at indtage”.5 
 Hvor alvorlig sikkerhedssituationen i København egentlig var, lod sig van-
skeligt lodde i de hektiske martsdage; ej heller i de følgende uger, hvor hæren 
mobiliseredes og gik til fronten. Der bølgede i denne tid over landet og gen-
nem byen en patriotisk bevægelse – ånden fra 1848 – som ikke viste sig at være 
det mindste revolutionær, og som derfor set med magthavernes og politiets 
øjne ikke var spor farlig. Når man sammenholder de folkelige aktiviteter i den 
danske hovedstad med de samtidige voldsomme uroligheder i Paris, Wien, 
Berlin, og ikke mindst også Stockholm, hvor hele 18 mennesker blev dræbt af 
militæret på en enkelt dag, må forklaringen på det fredelige forløb i Køben-
havn utvivlsomt findes netop i denne patriotiske drejning, som bevægelsen fik 
helt fra begyndelsen. Utilfredsheden med enevælden og de bestående forhold 
tog retning mod oprørere og ydre fjender, og derved slap Københavns Politi 
med skrækken. At det skulle gå sådan, havde ingen – selv ikke politidirektør 
Bræstrup – kunnet forudse.6 
 Heller ikke Justitsministeriet fandt hen over sommeren 1848 reformer 
af Hovedstadens politiforhold presserende, og først i oktober 1848 mente ju-
stitsminister Bardenfleth tiden inde til at orientere det øvrige ministerium. Det 
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skete i statsrådet den 14. oktober 1848, hvor han fremlagde en indstilling til 
kongen, som han få dage senere fik dennes underskrift på. Dokumentet rum-
mede ikke et eneste af Politikommissionens forslag, men gik blot ud på, at re-
geringen tillod Københavns Kommune og politidirektøren at opfordre køben-
havnerne til at melde sig til et nyt fredsborgerkorps, der skulle “virke til ordens 
og roligheds overholdelse”. Den 28. oktober 1848 orienteredes kommunen og 
Bræstrup om den trufne beslutning, men da ingen ønskede at benytte sig af 
bemyndigelsen, endte det hele med ingenting, hvilket passede alle ganske for-
trinligt. Lige præcis efteråret 1848 og foråret 1849 var det dårligst tænkelige 
tidspunkt for en politireform. Den 23. oktober 1848 var Den Grundlovgivende 
Forsamling trådt sammen, og her arbejdedes frem til sommeren 1849 på en 
forfatning, og før man vidste, hvilke forandringer denne på det retlige og for-
valtningsmæssige område ville medføre, var det halsløs gerning at tænke på 
politireform.7 

Den dyre 1857-politireform

Heller ikke efter at den nye grundlov var trådt i kraft i juni 1849, skete der 
noget med Københavns Politi, hvor alt gik videre i den gamle gænge frem til 
1856. I det år underskrev Københavns Kommune kontrakt med det engelske 
firma Cocrane & Co om opførelse af et gasværk, og godt et år senere strøm-
mede den nye lys- og energikilde ud til byen.8 Dermed bortfaldt vægternes 
lygtepasningsopgaver, og derved rykkede en politireform meget tættere på. 
Allerede i januar 1857 foreslog Borgerrepræsentationen, at der nedsattes en 
ny politikommission, og da Bræstrup fik forelagt dette, nøjedes han ikke med 
blot at svare positivt; han foregreb også dens arbejde ved selv at udarbejde et 
omfattende reformforslag.9 Bræstrup kom da også til at spille en hovedrolle i 
den kommission, Justitsministeriet nedsatte i juni 1857, og som den 19. no-
vember samme år afgav betænkning.10 Her var alle enige om at nedlægge væg-
terkorpset pr. 1. april 1858 og indføre et døgnpatruljerende ordenspoliti efter 
samme model som Metropolitan Police. Dette nye Londonpoliti havde siden 
oprettelsen i 1829 påkaldt sig stor international opmærksomhed, og det blev 
for alvor rollemodel herhjemme, efter at det i 1848 også var blevet indført i 
Berlin. Hertil skulle der for Københavns vedkommende bruges 220 mand og 
derudover kalkulerede betænkningen med yderligere 81 politibetjente, “dels til 
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at kommandere vagterne og at kontrollere patrulje- og gadetjenesten, dels til al 
den øvrigt forekommende tjeneste ved Københavns Kriminal- og Politiret, på 
Politikammeret og politiassistentkontorerne, ved forbrydelsers opdagelse og 
forfølgning og andre på disse steder behandlede sager eller til tilsyn med den 
offentlige orden”.11  
 Planens største problem var prisen. De hidtidige lønninger til politiets 
embedsmænd, de 59 politibetjente og 168 vægtere beløb sig til 64.000 rd., 
mens den nye ordning ville koste det dobbelte – 139.000 rd. årligt. Det kan 
næppe overraske, at Københavns Kommune ikke var til sinds at afholde 
denne store udgift alene. Staten skulle også punge ud, og gennem en række 
beregninger og sammenligninger med andre storbyer søgte Magistraten at 
godtgøre det rimelige i, at statskassen dækkede 60.700 rd. Når man betæn- 
ker, at det hidtidige årlige statsbidrag lå på 12.000 rd., er det ikke så mærkeligt, 
at der, med historikeren Jørgen Svane-Mikkelsens ord, nu blev “mærkeligt 
stille om sagen”.12 
 Da Politikommissionen i november 1857 indsendte sin betænkning syn-
tes medlemmerne ganske forvissede om, at den ville kunne træde i kraft den 1. 
april 1858 som foreslået. Da man imidlertid intet hørte, kontaktede Bræstrup 
mellem jul og nytår 1857 Magistraten for at erfare, om man nu også kunne 
regne med dette, idet han i så fald snart skulle i gang med at opsige vægterne.13  
Dette spørgsmål kunne Magistraten imidlertid ikke svare på, da Justitsmini- 
steriet havde videresendt sagen til Indenrigsministeriet, og her afviste man 
kort tid efter blankt at lade staten bidrage med over 60.000 rd. til hovedstads-
politiet. Man gjorde samtidig opmærksom på, at alle forhøjelser af eksisteren-
de bevillinger krævede Rigsdagens medvirken, og sluttelig udskød man en-
hver realitetsbehandling, indtil bystyrets officielle stillingtagen forelå. Derfor 
gik sagen nu til høring på Rådhuset, hvor den først behandledes langt ind i 
1858; for Borgerrepræsentationens vedkommende først på mødet den 4. 
oktober 1858, hvor der var stor opbakning til Magistratens fastholdelse af 
kravet om de 60.700 rd. I et forsøg på kompromis hørte Justitsministeriet 
efterfølgende Indenrigsministeriet, om man kunne acceptere et tilskud på 
50.000 rd., men også dette blev blankt afvist med en bemærkning om “det 
utilstedelige i, at der påførtes statskassen en så betydelig forøget udgift til 
politivæsenet i København”. Indenrigsministeriet fandt det i det hele taget 
urimeligt at sætte statskassebidraget til mere end 30.000 rd.14 
 For også at erfare kommunens holdning til de 50.000 rd. kontaktede 
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justitsminister Simony Rådhuset, hvor Magistraten – med håb om en snarlig 
løsning på sagen – blev bløde i knæene, mens Borgerrepræsentationen på sit 
møde den 6. december 1858 stod urokkeligt fast på kravet om 60.700 rd. fra 
statskassen, hvorefter Simony meddelte kommunen, at man så desværre måtte 
opgive reformen indtil videre.15 

Den billige 1860-politireform

Omkring nytåret 1859/60 oplevede København voldsomme uroligheder rettet 
mod regeringen Rotwitt, der var kommet til magten den 2. december 1859. 
Det nye bondevenneministerium var stærkt upopulært i den nationalliberale 
hovedstad, og bedre blev det naturligvis heller ikke af, at mange opfattede 
Rotwitt som manøvreret frem af grevinde Danner. Den katastrofale brand på 
Frederiksborg Slot den 17. december 1859, mens kongen og grevinden opholdt 
sig på stedet, gjorde kun stemningen yderligere dyster og dannede perfekt gro-
bund for allehånde konspirationsteorier. Derfor skulle der nytårsnat 1859/60 
ikke meget til, før opstemte københavnere begyndte at udtrykke deres mishag 
foran ministrenes boliger og på Slotspladsen. Kun takket være militærassis-
tance lykkedes det politidirektøren at bevare kontrollen over byen, men mange 
politibetjente og vægtere optrådte brutalt, og gadekampene bølgede frem og 
tilbage de følgende nætter, hvor politiets voldsomme ageren efterhånden efter-
lod indtryk af, at Bræstrup helt havde mistet kontrollen med sine folk.16 
 Politiets ageren under “nytårsrevolten” udløste voldsom kritik i den kend-
te nationalliberale redaktør og politiker C.St.A. Billes Dagbladet og i Fædre-
landet, der redigeredes af Carl Ploug. Den 3. januar 1860 påtalte Bille “den 
skammelige politivilkårlighed, som er aldeles uforenelig med borgernes ret i 
en fri stat”, og han opfordrede alle, der havde lidt overlast, til at indsende øjen-
vidneberetninger.17    
 Også Ploug var rystet over gadeurolighederne, og den 19. januar 1860 
rykkede han i Fædrelandet ud med denne kraftige anklage mod politiet: 
“Vort bestående politisystem kan bedst beskrives således: spioneri anvendt 
ikke blot mod forbrydere, men også mod hæderlige folk, f.eks. politiske 
modstandere; stokkeprygl anvendt ikke blot mod ulydige rolighedsforstyr-
rere, men mod alle uden forskel, der ved et opløb er så uheldige at komme 
inden for politiets rækkekreds, og hårdnakket fornægtelse, ligegyldigt om 
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Nytårsrevolten 1859/60 var en blanding af politisk demonstration og bølleoptøjer. Et lille hæfte 
med titlen “Hr. Sørensen som Ægtemand, Forbryder og Arrestant, 8 Skitzer, optagne efter 
“Dagbladets” Vidneforhør” udkom i 1860. Her ses i otte satiriske tegninger den gode spids-
borger Hr. Sørensen, der kom i klemme i systemet, da han blev antaget for at være en af hoved-
mændene i urolighederne. Tegningerne er anonyme, men de har i streg og tone en forbløffende 
lighed med Fritz Jürgensens lidt tidligere tegninger af den københavnske spidsborgers liv. Det 
Kongelige Bibliotek.
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det sker på sandhedens bekostning eller ikke, af enhvers ret lige over for poli-
tiet”. Ploug lagde ikke skjul på, at man blev nødt til at udskifte den 72-årige 
politidirektør Bræstrup med en yngre mand, der var i stand til at reformere 
politiet. Hvorvidt man fortsat skulle satse på den dyre London-politimodel, 
var Ploug ikke sikker på, og han foreslog i stedet et frivilligt borgervagtkorps, 
som havde den fortryllende fordel at være billig i drift, samtidig med at han 
betonede vigtigheden af “at skelne mellem det egentlige forbryderpoliti og 
ordenspolitiet”. 18

 På Borgerrepræsentationens møde den 30. januar 1860 stod nytårsuro-
lighederne naturligvis først på dagsordenen, og ikke overraskende kunne 
grosserer David Adler samle overvældende støtte til et forslag om at “opfordre 

Carl Steen Andersen Bille 
(1828-1898) var som redaktør 
af “Dagbladet” centralt pla-
ceret som kritiker af politiets 
vilkårlighed under nytårsre-
volten. Som nationalliberalt 
Folketingsmedlem gjorde han 
også sin indflydelse gældende 
i Rigsdagen og han var en af 
hovedmændene bag politire-
formen i 1863. Fotografi, Fol-
ketingets Bibliotek.
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Magistraten til uopholdeligt at sætte sig i forbindelse med regeringen, for at en 
fuldstændig omorganisation af politiet snarest kan træde i kraft”.19 
 Også den nye regering var meget bekymret, og derfor foregreb Rotwitt 
i sin egenskab af justitsminister udfaldet af mødet på Rådhuset og pålagde 
1857-politikommissionen at “tage under overvejelse på hvilken måde en 
væsentlig forbedring af stadens dag- og nattepoliti uden uforholdsmæssig 
forøgelse af de nuværende udgifter må kunne iværksættes”. Noget af det første, 
der nu undersøgtes, var muligheden for samarbejde med gasværkets lygtetæn-
dere, men den ide opgav man hurtigt til fordel for “den engelske politiindret-
ning, som nu også til almindelig tilfredshed er blevet indført i den norske 
hovedstad”. Bræstrup og resten af kommissionen mente dog nu at kunne nøjes 

Carl Ploug (1813-1894) var 
redaktør af den vigtige natio-
nalliberale avis “Fædrelandet” 
og som Carl Bille kritiserede 
han politidirektør Bræstrups 
håndtering af nytårsrevolten. 
Han var i 1860 tillige Lands-
tingsmand, og så kun en løsning 
på problemerne ved en udskift-
ning af politiets ledelse. Foto-
grafi, Folketingets Bibliotek.
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med en menig politistyrke på 231 mand, hvoraf de 192 skulle bruges til døgn-
patruljering.20  
 Ind under jul 1860 sendte Politikommissionen sin betænkning til Justits- 
ministeriet, hvor noget af det, man sikkert var mest spændt på, var bund-
linjetallet. Vel betød mandtalsreduktionen på 70 mand i forhold til det første 
udspil, at den årlige lønudgift lige akkurat nåede ned under 100.000 rd., men 
der var stadig tale om et projekt, der fordrede et betydeligt årligt statstilskud 
på 38.000 for at kunne realiseres. 
 Også dette nye projekt måtte gennem samme mølle som det foregående. 
Først Indenrigsministeriet, hvor man ikke fandt det blå stempel frem, men 
“dog af hensyn til Justitsministeriets indtrængende ønske om at se sagen 
bragt til endelighed på den foreslåede måde ikke vil modsætte sig sagens 
fremme”. Dernæst Københavns Kommune, der drøftede udspillet på flere 
møder i september 1861, hvorunder der fremsattes en lang række ændrings-
forslag; et af dem kom fra den tidligere omtalte grosserer David Adler, der 
foreslog, at der ved siden af opdagelsespolitiet også skulle oprettes et nyt op-
dagelsespoliti, dvs. kriminalpoliti.21 Selvom Adlers forslag forkastedes, følte 
Bræstrup åbenbart behov for at skyde det yderligere i sænk, da han kort 
tid efter kommenterede forløbet overfor Justitsministeriet. Ifølge politidi-
rektøren havde grossereren afsløret “fuldkomment ubekendtskab med disse 
forholds virkelige beskaffenhed her i staden”, idet det i en by som København 
“må stå politidirektøren frit at benytte personalet, således som han finder det 
hensigtsmæssigt”. Når Bræstrup reagerede som trold skudt op af en æske, var 
det sikkert fordi, Adlers forslag truede princippet om, at alle politifolk som 
generalister skulle kunne indsættes overalt, hvor det kunne vise sig nødven-
digt. Men man aner også bag ordene en gammel politichefs kamp for at fast-
holde sin magtposition. Dygtige, energiske, yngre afdelingschefer ville snart 
være i stand til at opbygge en ekspertise, der kunne udhule chefens magt og 
forvandle ham til festligt udklædt kransekagefigur, der måtte kæmpe med at 
holde trit med alt det, der skete under ham. At ende sådan var ikke Bræstrups 
stil; han var vant til, at intet blad vendtes på Politikammeret, uden at han vidste 
præcist, hvad der stod på begge sider, og sådan ønskede han også at slutte sin 
karriere.22 
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Den kuldsejlede politilov af 1861

Allerede i februar 1860 faldt regeringen Rotwitt, og den nationalliberale Hall 
kom til magten. Til justitsminister udnævntes Andreas Casse, der havde en 
lang karriere bag sig som dommer ved københavnske domstole og borgmester 
i København. Som nationalliberal lagde Casse stor vægt på at realisere Grund-
lovens løfteparagraffer om retsplejens adskillelse fra forvaltningen (§ 76) og 
gennemførelsen af offentlighed og mundtlighed i retsplejen (§ 79), og med sit 
indgående kendskab til københavnske forhold øjnede han her et oplagt pro-
jekt. Det gik ud på at få oprettet en offentlig politiret til at behandle de mange 
småsager, som primært politidirektøren hidtil havde afgjort ved inappellable 
kendelser. Til dette mente Casse at kunne hægte en ansøgning om flere penge 
til Københavns Politi, og den 1. november 1861 fremsatte han sit lovforslag 
“om nogle forandringer i forordningen angående Københavns Kriminal- og 
Politiret af 28. februar 1845 samt om fastsættelse af statens bidrag til Køben-
havns politivæsen”.23 
 Som det ses af titlen, var det alene meningen, at Rigsdagen skulle bevilge 
et driftstilskud til politiet, idet reformens konkrete indhold opfattedes som en 
sag alene for ministeriet, kommunen og politiet. Allerede før lovforarbejdet 
gik i gang, havde Bræstrup rundsendt en trykt udgave af 1857-kommissions-
betænkningen til samtlige rigsdagsmedlemmer, hvilket Casse tydeligvis var 
meget lidt begejstret for. Han frygtede givetvis, at den kunne forrykke debatten 
fra politiretten til politiorganisationen, og derfor pointerede han også i frem-
læggelsestalen, “at hvad der står i forbindelse med selve den nærmere indre 
organisation af politiet, var noget, der ikke var skikket til at være genstand for 
den lovgivende magts virksomhed, men at det helst må ordnes ad administra-
tiv vej” i form af et “af Justitsministeriet affattet [og] af kommunalbestyrelsen 
tiltrådt, regulativ”. Nådigt føjede han dog til, “at Rigsdagen har et fuldstændigt 
krav på at kende, hvorledes man da vil indrette denne organisation af poli-
tivæsenet”.24  
 Hvis Casse med disse formaninger havde troet at kunne styre debatten i 
Folketinget, blev han snart skuffet. Som første taler meldte sig nemlig redaktør 
Bille, der siden 1850’erne havde fulgt politiets gøren og laden med stor interes-
se. I 1856 havde han under et ophold i London studeret politiforholdene ind-
gående, således som det spændende beskrives i Skizzer fra England (1857). 
Bille var fuld af beundring både for Metropolitan Police og for de offentlige  
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engelske politiretter, og han ønskede begge dele kopieret i København. “Der 
må tages alvorligere fat for grundigt at reorganisere vort politi”, skrev han i rej-
sebogen og fortsatte, “men fuldstændig bliver reformen dog først, når det til-
lige lykkes at skabe en institution, der efter vore forhold svarer til de londonske 
politiretter: et af selve politiet uafhængigt forum, hvor politiforseelsernes store 
mængde afgøres simpelt, billigt, hurtigt [og] under kontrol af en fuldstændig 
offentlighed”.25 

 Ikke overraskende blev Bille medlem af det udvalg, der nedsattes til at 
gennemarbejde lovforslaget, og som den 9. december 1861 afgav betænkning. 
Heri anerkendtes behovet for en københavnsk politireform, men man fandt 
ministerens fremgangsmåde højst uheldig. Folketinget kunne under ingen 

Det faldt i A.L. Casses (1803-
1886) lod som justitsminister 
i C.C. Halls 2. ministerium at 
sikre den ny lov om Køben-
havns Politi. Vejen dertil var 
lang, men den garvede jurist 
og embedsmand fik efter-
hånden forhandlet reformen 
igennem, og den står som en 
af hans betydeligste politiske 
bedrifter. Fotografi, Folketin-
gets Bibliotek.
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omstændigheder acceptere at skulle bevilge penge til noget, man ikke præ-
cist vidste, hvad var. Diplomatisk udtrykkes det på den måde, at “det er frem-
deles formentlig klart, at lovgivningsmagten ikke kan lade den hele ordning 
af politivæsenet slippe af sin hånd, så vist som denne ordning, navnlig for så 
vidt angår det egentlige sikkerhedspoliti, i højeste måde er et statsanliggende, 
og derfor ingenlunde alene kan overlades til kommunen og regeringen”. Og 
videre pointeres det, “at lovgivningsmagten bør påse og ved lov søge sikret, 
at politiet overhovedet organiseres på en måde, der stemmer med dets egen-
skab at være et stats- eller sikkerhedspoliti”.26 Derfor anbefalede man at ud-
skyde lovforslagets sidste del, således at man alene vedtog oprettelsen af den 
offentlige politiret, og sådan blev det. Det var således kun et halvt forslag, der 
haltede videre til Landstinget, hvor det forhandledes lige før jul 1861, og fik en 
endnu mere krank skæbne, idet det nægtedes overgang til tredjebehandling. 
Dermed var hele Casses politipakke faldet til jorden med et brag.27 
 Under rigsdagsdebatterne var opdagelsespolitiet kun sjældent blevet 
nævnt, og det er for så vidt ikke mærkeligt, eftersom det altoverskyggende 
mål var at få indført døgnpatruljerende ordenspoliti. Denne store, dyre re-
form havde klar førsteprioritet, og derfor kunne enhver snak om, at der også 
burde gøres noget ved opdagelsespolitiet, set fra justitsministerens plads, 
nemt forplumre debatten og vanskeliggøre vedtagelse. Dette holdt dog ikke 
i længden, for allerede den 5. november 1861 tog Bille tråden op fra borger-
repræsentant David Adler og påpegede, at “opdagelsespolitiet bør organiseres 
på en fuldstændigere måde”. Også den forhenværende krigsminister Tscher-
ning fremhævede få dage senere, at “et sådant opdagelsespoliti kan ikke und-
væres, men det kan ikke blandes sammen med bevogtningspolitiet (dvs. or-
denspolitiet), og så snart man gør det, har man fordærvet begge dele”. Da også 
Tscherning blev medlem af folketingsudvalget, kan det ikke overraske, at man 
i betænkningen af 9. december 1861 forlangte det nye hovedstadspoliti “or-
ganiseret således, at opdagelsespolitiet kommer til at udgøre en egen afdeling 
deraf”.28 

Politidebatten på Rigsdagen 1862-63

Det første lovforslags sørgelige skæbne fik ikke justitsminister Casse til at give 
op. Snart gik han i gang med at udarbejde nye; det ene om Københavns Politi, 
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det andet om den offentlige politiret. Begge fremsattes i november 1862, hvor 
det denne gang blev Landstinget, der fik fornøjelsen at drøfte dem først.29  
 På en række punkter fulgte det første forslag slavisk Politikommissio-
nens udspil. Der kalkuleredes med 231 politibetjente og et årligt statsbi-
drag på 38.000 rd., men som noget nyt foreslog man normering af to politi- 
inspektørstillinger, hvilket tydeligvis var resultat af drøftelserne året før, hvor 
folketingsflertallet havde ønsket ikke alene opdagelsespolitiet, men også 
sundhedspolitiet, organiseret i egne afdelinger.
 Da Landstingets medlemmer ikke før havde haft lejlighed til at tage stil-
ling til sagen, anede ingen, hvordan det ville gå, men debatten godtgjorde 
snart, at man var helt på linje med Folketinget i støtten til døgnpatrulje-
ordningen, statstilskuddets størrelse samt til nu hele tre politiinspektører, 
der “under politidirektøren forestår et af polititjenestens tre hovedgrene: or-
dens-, opdagelses- og sundhedspolitiet”.30 
 Den 19. december 1862 fandt førstebehandlingen i Folketinget sted, og 
her var der som ventet fuld støtte til døgnpatruljeringsordningen, hvorimod 
der hos nogle var opstået tvivl om det fornuftige i at oprette et selvstændigt 
opdagelsespolitiinspektorat. Den centrale person var her den kendte bonde-
vennepolitiker Christian Rimestad, der slog tonen an med bemærkninger 
om, at han fandt “udskillelsen af opdagelsespolitiet, ordenspolitiet og sund-
hedspolitiet som tre adskilte brancher (…) henlagt hver især under sin sær-
skilte sideordnede inspektør” unødvendig og uheldig, bl.a. fordi det ville 
lægge gift for et godt samarbejde mellem områderne. Rimestad erkendte dog 
et klart behov for, at man på gadeniveau fik skabt et fuldtids kriminalkorps, 
men det behøvede blot ikke have nogen selvstændig chef, da der ikke ville 
være arbejdsopgaver nok til en sådan leder; eller som han selv udtrykte det: 
“Jeg tror virkelig ikke, at de 6 til 8 betjente som det omtrentlig vil blive, der 
kommer til at udgøre opdagelsespolitiet, må kræve en egen inspektør”.31 
 Som man vil erindre spillede Bille under folketingsdebatten i 1861 en 
central rolle, og derfor lyttede mange sikkert spændt, da han tog ordet den 
19. december 1862. På spørgsmålet om opdagelsespolitiet var han enig med 
Rimestad i, at der ikke var behov for noget stort korps, for det var nemlig 
“kun i sådanne ganske enkeltstående tilfælde, at der bliver tale om at anvende 
et særligt opdagelsespoliti, og jeg tror, at alle regner meget højt, dersom man 
sætter, at 5, 6, 7, højst 8 mennesker kan være beskæftiget her i København 
med funktioner af denne art. (...) Men der må dog nu være en autoritet, 
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Ved vicepolitidirektør von Ostens afgang i 1869 blev hele den københavnske politiledelse 
fotograferet for første gang. Bageste række. Politiassistent Søren Michael Thygesen (Station 
1, Gråbrødretorv 15); Fuldmægtig i Fogedprotokollen Nicolai Peter Emil Petersen; Politias-
sistent Carl Vilhelm Rantzau (Station 6, Fælledvej 13); Politiassistent Thor Thorsen (Station 
2, Børnehustorve, nuv. Christianshavns Torv 2); Fuldmægtig ved Journalen, Christian Anton 
Hansen; Politiassistent Henrik Thalbitzer (Station 2, Lille Kongensgade 18); Politiassistent 
Frederik Hjort (Station 3, Store Kongensgade 68); Politiassistent Ludvig Olrik (Station 5, 
Gasværksvej 11), Fuldmægtig ved Paskontoret Johan Christian Weisvoigt; Politilæge Frederik 
Frans Hecquet. Forreste række fra venstre 3. politiinspektør Carsten Peter Petersen;; 1. politi-
inspektør Carl Frederik Christian Clausen; Politidirektør Vilhelm Christopher Crone; vice-
politidirektør Jan von Osten; 2. politiinspektør Michael Hertz; Kontorchef Eduard Andreas 
Plenge. Fotografi, Politimuseet.



110         Historiske meddelelser om København 2017

 
hos hvem hele opdagelsesvirksomheden særligt samler sig, og jeg tror ikke, 
at der vil være synderlig fare ved, at man bestemmer, at en af inspektørerne 
særligt skal have dette hverv”.
 På trods af Billes beroligende bemærkninger fulgte folketingsflertallet 
Rimestad, og ville ikke gå længere end til at godkende tre inspektører, hvis 
indbyrdes ressortfordeling det overlodes til justitsministeren og politidirek-
tøren nærmere at aftale.32  
 Under andenbehandlingen den 12.-13. januar 1863 prøvede justitsmi-
nister Casse, der jo kendte Bræstrups negative holdning til selvstændige 
politiinspektorater, at lokke Folketinget til at støtte Landstingets ressort- 
inspektører med bemærkninger om, “at der fra ansvarets side vil vindes meget 
ved den foreslåede ordning, idet nemlig den fordeling, at en har ordens-, en 
anden har opdagelses- og en tredje sundhedspolitiet under sig, netop vil med-
føre, at enhver inspektør vil finde en stærk opfordring til at sætte sig godt ind i 
sine forretninger, thi han er udsat for (...) at blive betegnet som den, der bærer 
ansvaret”.33 Argumenterne prellede dog af på Folketinget, som den 20. januar 
1863 fra tredjebehandlingen sendte loven tilbage til Landstinget, og nu begynd- 
te det hele at udvikle sig farceagtigt: Den 23. januar genindsatte Landstinget 
med 32 stemmer mod 5 den gamle bestemmelse om ressortinspektører, og 
allerede næste dag vedtog Folke-tinget med overvældende majoritet, “at det 
fastholdes, (…) at der skal være tre inspektorater, men at man derimod ikke 
fastslår forretningernes fordeling mellem dem”.34 
 Hvis ikke det var fordi, tingene hastede både pga. lovens planlagte ikraft-
træden den 1. juli 1863 og Rigsdagens forestående hjemsendelse, kunne den-
ne pingpong måske være spillet videre, men når Ploug og resten af Lands- 
tingsudvalget alligevel den 27. januar 1863 valgte at sænke sværdene, skete det 
i erkendelse af, at “det dog nu er fastsat, at der skal være tre inspektører, og da 
vi tror at kunne forlade os på, at den nærmere ordning og organisation af poli-
tiet vil blive lagt i en forstandig mands hånd35 og foregå under Justitsministe-
riets tilsyn og vejledning, antager vi, at en sådan deling af forretningerne, som 
straks vil vise sig at være ganske naturlig, vil indtræde af sig selv, hvad enten 
den står i loven eller ikke”. Umiddelbart efter bekræftede justitsministeren, at 
“også denne indstilling tiltræder jeg,” og dermed vedtoges loven.36  



Den københavnske politilov af 11. februar 1863

Den 11. februar 1863 kunne justitsminister Casse fremlægge lovene vedr. of-
fentlige politisager og politiet i København i statsrådet til Frederik 7.s under-
skrift. Et par betydningsfulde reformer var dermed klar til at blive ført ud i 
livet. Politiloven var med sine 20 paragraffer tænkt som en rammelov, idet de 
mere detaljerede bestemmelser skulle udmøntes i et regulativ og en instruks 
udarbejdet af Justitsministeriet i dialog med kommune og politiledelse.37 
Dette arbejde var allerede gået i gang før lovens vedtagelse og færdigforhand-
ledes i løbet af få måneder, således at Casse i juni 1863 kunne underskrive 
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Vilhelm Christopher Crone 
(1813-1887) afløste i 1863 Cos-
mus Bræstrup på posten som 
politidirektør i København, og det 
skyldes ikke mindst hans admini- 
strative evner, at politireformen 
i 1863 blev gennemført på en 
yderst kompent vis. Hans ry har 
dog lidt skade ved hans forsøg på 
at hindre socialisternes møde på 
Fællederne i 1872. Han fratrådte 
sit embede i 1887. Fotografi, 
Billedsamlingen, Det Kongelige 
Bibliotek.
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de to dokumenter.38 Hvad angik spørgsmålet om opdagelsespolitiet, fastsloges 
det i instruksen, at “anden politiinspektør forestår under politidirektørens le-
delse det særlige opdagelsespoliti. (…) Han giver anvisning og vejledning til 
[kriminal]undersøgelsens drift, og våger over, at hans underordnede med iver, 
udholdenhed og forstand udfører de dem betroede undersøgelser, og at intet 
spor, der kan lede til oplysning, lades ubenyttet. Han skal dagligt modtage sine 
underordnedes rapport og drage omsorg for, at han til enhver tid er fuldstæn-
dig bekendt med enhver undersøgelses gang og alle under samme foretagne 
skridt, hvorom han jævnligt, og så ofte det forlanges, skal give politidirektøren 
nøjagtig meddelelse”.39 
 Som sidste led i politireformen indgik det tjenestereglement, som den nye 
politidirektør Vilhelm Crone satte i kraft den 26. juni 1863. Ikke overraskende 
blev ordenspolitiet langt det største med 23 overbetjente og 191 politibetjente, 
mens opdagelsespolitiet talte 2 overbetjente og 10 betjente og sundhedspolitiet 
2 overbetjente og 6 betjente. Med det nye døgnpatrulje-rende ordenspoliti og 
de tre opgavebestemte politiinspektorater havde den danske hovedstad fået et 
moderne politi, der kunne matche andre storbyers. Finansieringen var stadig 
blandet kommunal-statslig, men politibetjentenes og ikke mindst vægternes 
gamle mulighed for at opkræve drikkepenge direkte fra byens borgere for-
svandt, og således betalte københavnerne efter 1863 alene til politiet over skat-
tebilletten.40  

Fra enevældens til folkestyrets politi

For Københavns Politis vedkommende blev vejen ud af enevældens skygge 
kringlet og præget af overraskende tilfældigheder. I den første fase betød bor-
gerkrigen 1848-50 og den derved udløste voldsomme patriotisme, at al den 
kritik, der efter alle solemærker at dømme ellers ville være haglet ned over poli-
tiet, svandt væk som dug for solen og kun efterlod sig symbolske markeringer. 
 I 1850´erne begyndte de første røster at tale for, at København burde 
have et ordenspoliti som Metropolitan Police i London. At en døgnpatrulje-
rende politistyrke ville kunne yde en langt bedre sikkerhed, især om natten, 
kunne der ikke være to meninger om, men derimod var langtfra alle enige i, 
hvorvidt den var prisen værd. Den ville nemlig blive betragteligt dyrere end 
den eksisterende politi- og vægterstyrke. Først i 1857 blev der for alvor taget 



hul på debatten, efter at den nye gasbelysning havde fjernet en væsentlig 
del af nattevægternes eksistensberettigelse, men rigtig skred i tingene kom 
der først efter nytårsurolighederne 1860/61, hvor justitsminister Casse året 
efter fremsatte lovforslag. Ganske interessant er det her at bemærke, at han 
– utvivlsomt stærkt tilskyndet af politidirektør Bræstrup – mente, at Rigs-
dagens opgave alene skulle gå ud på at bevilge et årligt driftsbeløb til Køben-
havns Politi, idet organisation og drift opfattedes som rene professionelle op-
gaver, som parlamentarikerne ikke skulle blande sig i, underforstået: fordi de 
ikke havde forstand på dem. Det var forståeligt nok et synspunkt, der faldt en 
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En af de vigtigste elementer i 1863-loven var oprettelsen af faste politistationer. Her ses mand-
skabet ved Christianshavns politivagt opstillet foran hovedkvarteret ca. 1884-85. Man havde 
da til huse i den gamle Bastians Gård fra 1640’erne, som blev revet ned i 1892. Enkelte stuk-
lofter er bevaret til vore dage på Nationalmuseet. Fotografi, Politimuseet.
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del rigsdagsmedlemmer for brystet, og mon ikke vi her finder en god del af 
forklaringen på lovforslagets kranke skæbne i 1861? Langt bedre gik det i hvert 
fald i 1862, hvor justitsminister Casse accepterede Rigsdagens ret til også at 
lovgive om det nye politis opgaver og organisering. 
 1863-politiloven betød, som tidligere nævnt, en kraftig modernisering af 
det gamle hovedstadspoliti, idet det nye ordenspoliti øgede sikkerheden i byen 
samtidig med, at den kontinuerlige patruljering i høj grad havde præventiv 
virkning. Nok så afgørende var det også, at indførelsen af de tre inspektorater 
styrkede opdagelsespolitiet. Når man læser debatterne på Rigsdagen, var der 
bred enighed om, at de københavnske kriminalfolk var dygtige, og netop med 
selvstændiggørelsen af opdagelsespolitiet ønskede man at fastholde og ud-
bygge den effektive efterforskningsvirksomhed, ikke mindst også for at kunne 
overflødiggøre den brug af politiagenter, der navnlig under enevælden havde 
været anvendt i kriminalitetsbekæmpelsen.41  
 For andre spillede det afgørende ind, at der ville blive brug for et stærkere 
opdagelsespoliti i hele landet, når domstole og politi forventeligt snart ville 
blive adskilt, således som det var varslet i 1849-grundlovens § 76. Allerede 
i rigsdagssamlingen 1863/64 tog justitsminister Casse hul på dette med sit 
forslag om oprettelse af selvstændige rets- og politikredse udenfor Køben-
havn, og under denne debat pointerede bl.a. Hother Hage, hvor vigtigt det 
var med et dygtigt kriminalpoliti, når underretsdommernes muligheder for 
inkvisitoriske forhør forventelig ophørte inden længe.42 Selvom man i begyn-
delsen af 1864 faktisk var ganske tæt på enighed om denne reform, sluttede 
samlingen, inden forslaget nåede andenbehandling, og da Rigsdagen næste 
gang trådte sammen havde det katastrofale nederlag til Preussen og Østrig 
givet danske parlamentarikere vigtigere ting at tænke på. Først langt senere 
førtes § 76 ud i livet ved den store retsplejeform i 1919, og Københavns Politi 
fortsatte således mange år efter 1863 med at indtage en ganske særlig plads i 
det danske politilandskab – en position, der vel på mange måder varede helt 
frem til politireformen i 2007.
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J.L. Lunds malerier i Statsråds-
salen på Christiansborg Slot 
n  af Knud Børge Pedersen

I Statsrådssalen i de kongelige repræsentationslokaler på Christiansborg Slot 
findes en serie på fem malerier af Johan Ludvig Lund, der illustrerer religionen 
i forskellige tidsaldre i Danmark. Billederne blev malet til det andet Christians-
borg, der blev opført i perioden 1806-28, og de blev reddet ved slotsbranden i 
1884. Billedseriens midtpunkt er kristendommens indførelse i Danmark. Det 
store maleri er omgivet af fire mindre malerier, der skildrer tiden henholdsvis 
før og efter kristendommens indførelse. Her skal J.L. Lunds malerier analyseres 
i en kirkehistorisk og teologisk kontekst, men desuden dokumenteres også deres 
tilblivelse og anbringelse, og det vises, at kunstneren har tilstræbt at karakterisere 
de enkelte tidsaldre ved deres religiøse hovedtræk.  

Mange malerier gik tabt, da det første Christiansborg brændte i 1794, og der 
blev derfor brug for de kunstmalere, der var rejst til udlandet for at videreud-
danne sig i historiemaleri. J.L. Lund (1777-1867) og C.W. Eckersberg (1783-
1853) rejste begge til Paris for at lære denne disciplin hos tidens førende 
nyklassicistiske maler Jacques-Louis David. Det blev overladt til Eckersberg 
at udføre de profanhistoriske motiver, som Nicolai Abildgaard skulle have 
malet, medens Lund tog sig af de religionshistoriske. Denne fordeling var 
en naturlig følge af deres interesser. Malerierne blev udstillet på Charlotten-
borgs forårsud-stilling, efterhånden som de blev færdige. De anførte årstal 
angiver udstil-lingsårene, som ikke nødvendigvis dækker over fremstillings-
årene. Således blev bestillingen af det store maleri af kristendommens ind-
førelse i Danmark afgivet til J.L. Lund allerede i 1813, men var først færdig til 
udstilling i 1827. Malerierne blev ophængt i slottets første Kavalergemak, der 
var en del af kongens lejlighed, der lå på slottets første etage, kongens etage. 
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C.F. Hansens skitse til udsmykning af første Kavalergemak i det andet Christiansborg Slot 
(lokale c på plantegning). Mellem de to dørpartier ses udkast til J.L. Lunds store maleri af 
kristendommens indførelse i Danmark. Over dørene ses de forsvundne dørpartier, til venstre 
Troen og til højre Kærligheden. Udsnit af C.F. Hansens approberede interiørtegning fra 1822. 
Rigsarkivet. Fotografi, Bjørn Westerbeek Dahl.
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Billederne blev reddet, da Christiansborg Slot brændte for anden gang i 1884. 
Maleriernes motiver i religionshistorisk kronologisk rækkefølge er:

•  Solens tilbedelse, 1838
•  Nordisk Offerscene fra den Odinske Periode, 1831
•  Kristendommens indførelse i Danmark, eller Ansgar prædiker 
 Kristendommen i Danmark, 1827 
•   Processionen ved Kristi Legemsfest fra den katolske Tid i Danmark, 1834  
•   Luthersk Gudstjeneste, 1843

Med syvmileskridt gennemgås religionens udvikling i Danmark. Fra tider-
nes morgen hvor universet var Gud i solens skikkelse; til guderne i vikinge-
tiden blev tænkt som personer og selvstændige guddomme; til Ansgar i 
800-tallet bragte kristendommens budskab til danerne om den usynlige 
Gud, som åbenbarede sig for mennesker i skikkelse af Jesus Kristus, den 
levende Guds søn; hvis katolske kirke blev styret af paven; indtil Martin 
Luther i begyndelsen af 1500-tallet gjorde oprør og protesterede mod drej-
ningen af kirken væk fra, hvad han opfattede som den sande lære om Guds 
ubetingede nåde, og Christian 3. i 1536 indførte Reformationen i Dan-
mark. En historisk udvikling ikke efter menneskers vilje, men efter Guds 
forudbestemte plan, som det var opfattelsen under religionens genop- 
livelse og fornyelse i den romantiske periode af 1800-tallet. I begyndelsen 
af 1800-tallet blev kunsten set som et middel til at opdrage befolkningen 
til at være gode borgere og til at elske fædrelandet. Kunsthistorikeren Mo-
gens Nykjær har analyseret J.L. Lunds billedserie i sammenhæng med 
samtidens litteratur for at undersøge, om sproglige formuleringer heri kan 
bidrage til billedernes fortolkning.1 Læst således illustrerer J.L. Lunds re-
ligiøse billedserie romantikkens historiesyn som et begivenhedsforløb i en 
samlet guddommelig plan for nationens udvikling. Set i forlængelse heraf 
kan udsmykningens højdepunkt – Kristendommens indførelse i Danmark 
– ses som et forsøg på at vække tidens svage tro til live ved at henvise til 
tiden med Ansgar, “da den kristne ildhu var så stor, at et helt folk blev 
omvendt”.2   



120         Historiske meddelelser om København 2017

Johan Ludvig Gebhard Lund

J.L. Lund blev født i Kiel og indledte sin uddannelse på Kunstakademiet i 
København i 1797, hvor han blev elev af professor Nicolai Abildgaard. Han 
opnåede Akademiets lille og store sølvmedalje, men han tog ikke som ven-
tet del i konkurrencen om guldmedaljen. I 1799 rejste han til Dresden for at 
fortsætte sin uddannelse, muligvis tilskyndet af vennen Caspar David Fried-
rich, som havde slået sig ned dér. Lund faldt ikke til i Dresden og tog i 1800 
videre til Paris for at studere hos Jacques-Louis David. Fra Paris rejste han til 
Rom, hvor han opholdt sig fra 1802-10. Her knyttede han en nær forbindelse 
til Bertel Thorvaldsen og kredsen omkring forfatterinden Friederike Brun. I 
Rom udførte han sit første store historiemaleri Andromache i Afmagt ved Synet 
af Hectors Lig, der skulle kvalificere ham som historiemaler, samt et større antal 
kopier efter Rafael og andre af de tidlige italienske mestre. I august 1810 rejste 
han tilbage til København for at gøre sig gældende til det ledige professorat 
efter Abildgaard, der var død i juni 1809. Han blev tilknyttet Kunstakademiet 
i 1812 og medlem i 1814. Det var sædvane at male et særligt maleri for at 
markere medlemskabet, og Lunds var et motiv fra den nordiske sagnhistorie 
Habors Tilbagekomst fra Slaget, og hans Modtagelse ved Kong Sigars Hof, 1813. 
Da det imidlertid trak ud med besættelsen af professoratet, bl.a. fordi man 
ventede på Eckersberg, indledte Lund i september 1815 tilbagerejsen til Rom, 
hvor han ankom den 25. januar 1816. Han var på det tidspunkt indstillet på 
en fremtidig karriere i Italien. Under sit andet ophold i Rom knyttede han en 
nær forbindelse med de tyske malerkolleger i Sankt Lukasbroderskabet eller 
Nazarenerne, som gruppens modstandere kaldte dem, hvis stil var inspireret 
af Rafael og tidlig italiensk renæssance, som faldt i hans smag på grund af 
kunstens sandhed, ånd og hjertelighed.3 Fra Rom sendte han jævnligt breve 
til prins Christian Frederik, senere Christian 8., hvori han berettede om sit 
arbejde og sine oplevelser. Prinsen var i mange år præses for Kunstakademiet 
(1808-39) og en velynder for Lund, som har malet flere portrætter af prins 
Christian Frederik.4   

Den 18. april 1818 blev J.L. Lund sammen med C.W. Eckersberg udnævnt til 
professor ved Kunstakademiets modelskole. Det var dog ikke uden betænkning, 
at Lund vendte tilbage til København, og det var først efter pres fra prins Chris-
tian Frederik, han kom tilbage sidst på året i 1819. Rejsen til København skete 
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sammen med Thorvaldsen, der var blevet kaldt hjem for at bistå med de store 
genopbygningsarbejder i København. Eckersberg og Lund fik begge embeds-
bolig på Charlottenborg og havde, som det fremgår af Eckersbergs dagbøger, 
nære personlige relationer både arbejdsmæssigt og privat; men kunstnerisk var 
de meget forskellige.5 Lunds internationale orientering og optagethed af tidlig 
italiensk renæssance og gammeltysk malerstil kom til at præge hans under-
visning og kunst. Sammen fornyede de to nyudnævnte professorer undervis-
ningen, bl.a. ved at male efter levende model. J.L. Lund har spillet en stor rolle 
som lærer og formidler af udenlandsk kunst til sine elever. For de unge slesvig- 
holstenske kunstnere var han en slags faderskikkelse. Hans omfattende italien- 
ske studiesamling af senmiddelalderens og ungrenæssancens mestre, som i 
dag findes i Kobberstiksamlingen, har været vigtig i undervisningen.6 For J.L. 
Lund var altertavlemaleri en væsentlig aktivitet. Han har malet 21 alterbilleder, 
heraf to til kirker i Slesvig-Holsten. De fleste findes i sjællandske kirker (14), tre 
i Jylland og to på Fyn. Flere af alterbillederne er typisk nazarenske, herunder 
det store alterbillede i Sankt Johannes Kirke på Nørrebro i København.7   

Billedernes tilblivelse og anbringelse 

Allerede inden C.F. Hansen havde tegnet interiørerne til kongens lejlighed i 
det andet Christiansborg, havde Frederik 6. i 1813 uden om Slotsbygnings-
kommissionen bedt J.L. Lund om at male et stort billede af kristendommens 
indførelse i Danmark.8 Kommissionen var misfornøjet med ikke at have været 
delagtige i processen, og da man ikke mente at kunne bedømme kunstvær-
ket ud fra den fremsendte skitse eller vurdere den forlangte betaling på 3.000 
species, bad Kommissionen Kunstakademiet bedømme forslaget. Akademiet 
gav kompositionen sit fulde bifald og mente ikke, at den forlangte betaling 
var upassende, når figurerne blev malet i naturlig størrelse. Da kongen havde 
handlet på egen hånd, og der var sparsomme midler til rådighed for byggeriet, 
mente Slotsbygningskommissionen, at majestæten måtte betale af egen kasse 
og skænke billedet til slotsbygningen. Under sit 4-årige ophold i Italien mod-
tog Lund en forudbetaling på 300 Species pr. år, uden han i øvrigt fik noget 
malet på maleriet, hvilket således kom til at fungere som en økonomisk støtte 
til rejsen til Italien.9 I 1821 blev Lund bevilget yderligere 600 Species pr. år i tre 
år til det store maleri, der først blev færdigt i slutningen af 1826. 
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I 1820 bad Lund om tilladelse til at male to dørstykker forestillende “Dagen” og 
“Natten” uden hvilke, han angiveligt ikke kunne male det store billede.10 Imod 
Lunds sædvane blev de hurtigt færdige og udstillet på Charlottenborg i 1822 
som: “Tvende allegoriske Malerier: det ene forestillende Morgen, som Aurora 
med Lucifer, det andet Aften, som Luna med Hesperus; bestemte for Chris-
tiansborg”.11 I sammenhæng med det store billede med Ansgar kan “Dagen” 
ses som symbol på kristendommens morgenrøde og “Natten” som symbol på 
hedenskabets natmørke. De to malerier blev ikke anvendt som dørstykker i 
første Kavalergemak, men kom i stedet til at hænge i karnapperne i gemak-
ket.12 På et tidspunkt, formentlig i 1885 efter Christiansborgs brand, blev male-
rierne flyttet fra Christiansborg til Amalienborg, hvor de i en periode hang 
som dørstykker i Skilderigemakket i Christian 7.’s palæ.13 Herfra er de senere 
flyttet tilbage til Christiansborg Slot, hvor de i dag hænger som dørstykker i 
Fredensborgsalen i de kongelige repræsentationslokaler. I modsætning til de 
øvrige malerier af J.L. Lund er disse to malerier registreret i Den kongelige 
Malerisamling.14  

I juni 1826 indsendte Lund et forslag til Slotsbygningskommissionen om at 
male fire mindre malerier til første Kavalergemak, hvortil det store maleri af 
kristendommens indførelse var bestemt, og som han snart var færdig med: to 
forestillende “Danmarks religiøse Tilstand før Odins tid og i Odins Tid”, samt 
to andre forestillende “de første Christnes Daab og Reformationen”.15 Motivet 
til de første kristnes dåb foreslog Lund i 1829 at ændre til “En Procession ved 
Christi Legemsfest”, for at det ikke skulle ligne kristendommens indførelse for 
meget, og som i højere grad udtrykker den katolske forståelse af sakramentet 
og passer bedre i billedseriens tidsfølge. Denne ændring blev tiltrådt ved kon-
gelig resolution af 11. april 1829 efter indstilling fra Slotsbygningskommis-
sionen.16  

I Kobberstiksamlingen findes en tegning af J.L. Lund fra 1826 med titlen 
“Ansgar døber en kriger”, eller rettere “De første danske kristnes dåb”.17 Stedet 
hvor handlingen foregår ligner landskabet i baggrunden af Kristendommens 
indførelse i Danmark. Lunds tegning blev efterfølgende litograferet af C.E. 
Sonne.18 I dødsboauktionskataloget efter J.L. Lund i Danmarks Kunstbib-
liotek findes to tegninger med titlen “Biskop Popo døber danske Hedninger”, 
hvoraf den ene er dateret til 1826.19 Det er uvist, hvem der har identificeret 
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Plan af kongens etage i det andet Christiansborg Slot med første Kavalergemak (lokale c). 
Kongen bestilte i 1813 J.L. Lund til at male et stort maleri af kristendommens indførelse i 
Danmark. Inden det blev færdigt, foreslog Lund at lave en billedcyklus, som skulle skildre 
Danmarks religiøse tilstand i forskellige perioder fra de ældste dage. Foruden fem religions-
historiske billeder malede han to allegoriske malerier Dagen og Natten, samt fire dørstyk-
ker: Styrken, Troen, Kærligheden og Haabet, hvorved det endelige resultat blev en total rum-
udsmykning af første Kavalergemak. Fra Christiansborg Slot. Bd. 1, 1975.



124         Historiske meddelelser om København 2017

Ansgar døber en kriger eller De første danske kristnes dåb, 1826. Blyant, pensel, grå lavering. 
40,0 x 31,8 cm. Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst. Det var oprin-
deligt Lunds plan, at de første kristnes dåb skulle illustrere den katolske periode i Danmark. Da 
motivet imidlertid lignede kristendommens indførelse for meget, fik han tilladelse til at ændre 
det til Processionen ved Kristi Legemsfest. Herefter opgav Lund at arbejde videre med motivet. 
Fotografi, © Statens Museum for Kunst.
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biskoppen som Popo. Reformationsmotivet blev udmøntet i “Luthersk gud-
stjeneste” med fremhævelse af særlige karakteristika knyttet til lutherdom-
men. Selv om Lund fra begyndelsen mente, at han kunne levere et maleri hvert 
andet år, trak det ud, og det fjerde og sidste maleri blev først færdigt i 1843.20  

Edvard Sonne. De første danske kristnes dåb, 1826. Stregætsning. 21,6 x 18,3 cm. Udført efter for- 
læg af J.L. Lund med titlen Ansgar døber en kriger, 1826. Fotografi, © Statens Museum for Kunst.
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Ligeledes til første Kavalergemak fik J.L. Lund den 1. september 1827 god-
kendt et forslag, om at male fire allegoriske dørstykker forestillende: “Troen”, 
“Haabet”, “Kærligheden” og “Styrken”, der skulle ses i sammenhæng med de 
store billeder.21 De kristne dyder: “Troen” og “Kærligheden” forslog han at an-
bringe på siderne af det store billede og den kristne dyd: “Haabet” mellem 
de første kristnes dåb og reformationen, medens “Styrken” foresloges placeret 
mellem motiverne fra den hedenske tid.22 På en approberet interiørtegning af 
første Kavalergemak af C.F. Hansen fra 1822 ses tre dørstykker med motiver, 
der svarer til J.L. Lunds: “Troen”, “Kærligheden” og “Haabet”, hvilket tyder på, 
at Lund allerede på det tidspunkt har haft skitserne klar til de fire dørstykker. 
Vi kan dog ikke med sikkerhed vide, om skitserne i C.F. Hansens arkitekt-
tegning svarer til J.L. Lunds endelige malerier.23 Slotsbygningskommissionen 
ønskede, at dørstykkerne blev færdige til indvielsen af slottet i 1828. Det er 
ikke lykkedes at spore disse fire malerier af J.L. Lund, som kan være gået tabt 
ved Christiansborgs brand i 1884. Lund havde et godt samarbejde med C.F. 
Hansen, hvis talent som arkitekt han beundrede.24 Da udsmykningen af første 
Kavalergemak var færdig, hang hovedstykket forestillende kristendommens 
indførelse på sidevæggen, og de to billeder fra den hedenske periode på hver 
sin side af indgangsdøren fra Lakajgemakket, samt de to billeder fra kristen-
dommens periode flankerende døren til andet Kavalergemak.25 Den opmærk-
somme gæst, der skulle besøge kongen havde herved mulighed for på vejen til 
monarken at aflæse nationens religionshistoriske udvikling.

I det nuværende Christiansborg, det tredje Christiansborg, der blev opført i 
perioden 1907-28 er J.L. Lunds religionshistoriske malerier blevet anbragt i 
Statsrådssalen, hvor der under Dronningens forsæde holdes møder med rege-
ringen i statsråd. Rummet blev tegnet, så Lunds billedcyklus kunne indplaceres 
som en samlet rumudsmykning, som det var tilfældet i første Kavalergemak 
i det andet Christiansborg.26 Malerierne blev opsat i begyndelsen af 1925.27 
Hovedbilledet Kristendommens indførelse i Danmark hænger på sidevæggen 
over for vinduessiden mod Christiansborg Slotsplads. Luthersk Gudstjeneste 
til venstre for indgangsdøren, når man går ind i rummet fra Audienssalen og 
Processionen ved Kristi Legemsfest til højre for indgangsdøren. På salens mod-
satte endevæg hænger Solens tilbedelse til venstre mod Slotspladsen og Nordisk 
Offerscene fra den Odinske Periode til højre. Den kronologiske læserækkefølge 
bliver herved fra venstre mod højre set fra indgangen til rummet, eller set fra 
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Dronningens stol. Ved denne ophængning har man, ligesom ved den oprin-
delige placering i første Kavalergemak understøttet billedernes indre skygge- 
effekter af dagslysets indfald fra vinduerne i rummet. Lunds oprindelige 
dørstykker indgår ikke i udsmykningen. To nye dørstykker til Statsrådssalen 
er malet af Axel Hou.28  

Naturreligionens periode 

Den religiøse tilstand i den oprindelige befolkning antages at have været en 
naturdyrkelse. Det var den opfattelse, romantikerne havde i begyndelsen af 
1800-tallet. Som en livgivende kilde og et symbol på almagtens skaberkraft 
blev solen dyrket som en gud. Arkæologiske studier har bekræftet, at solen 
har været genstand for tilbedelse, inden den hedenske gudelære opstod blandt 
vore forfædre.29 Da konkret viden om forfædrenes religiøse forestillinger var 
begrænset i begyndelsen af 1800-tallet, var det kunstnerens opgave med sin 
fantasi at synliggøre, hvorledes religiøse ceremonier med solen som guddom 
kan have udfoldet sig blandt jægere og naturfolk. Som en samtidig anmelder 
skrev: “hvor Historien tier, maa Poesien tale”, et synspunkt som romantikken i 
begyndelsen af 1800-tallet så glimrende har givet eksempler på i digtningen.30  

Lund har sikkert også fundet inspiration i biskop Friedrich Münters bog fra 
1816 om Nordens religion i den før-odinske tid, hvoraf fremgår, at solen og 
månen har været genstand for tilbedelse.31      

Solens Tilbedelse viser en gruppe af mennesker, som i ærbødighed hilser den 
opgående sol som en guddom, der spreder lys og velsignelse over jorden. 
Scenen ses skråt bagfra og finder sted i et frodigt grønt, bakket, typisk dansk 
landskab med udsigt over havet. Et lille stykke af solen er synlig over havets 
overflade. Den spreder natteskyerne og morgendisen med sit lys. På himlen ses 
et morgentræk af fugle. Forrest i en gruppe af mennesker knæler en mand og 
hilser solen med løftede arme i henrykkelse. En anden ser ydmygt ned i jorden 
med udbredte arme. I billedets højre side set fra beskueren står en rygvendt 
ung mor med et spædbarn på armen, hun skærmer øjnene med hånden for at 
beskytte synet mod solens blændende lys. Barnet vender sig bort fra moderen 
og er optaget af at se på to større børn, der har front mod beskueren. Det ene 
barn holder en fugl i hånden, som det mindre nøgne barn rækker ud efter. De 
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Solens tilbedelse, 1838. 370 x 272 cm. Statsrådssalen. Christiansborg Slot. Naturdyrkelse var 
den oprindelige befolknings religion. En gruppe mennesker hilser solen som en guddom over 
havet. Kvinden med et spædbarn på armen skærmer øjnene for solens blændende lys. En ung 
jæger fortæller den blinde hyrde med staven, hvad han ser. Hyrdens forklarende gestus tyder 
på, at han udlægger solgudens varsel. Landskabet er typisk dansk med skov og grønne bakker. 
Fotografi, Ole Haupt.

er mere interesseret i de nære ting end i religiøse udfoldelser. I forgrunden i 
billedets venstre side sidder en gammel blind mand med langt skæg, der løfter 
den ene hånd i en forklarende gestus. I den anden hånd har han en hyrdestav. 
Ved siden af ham står en ung jæger med en bue, som med begejstring fortæller 
den gamle mand, hvad han ser. Måske er det oldingens rolle som seer at tyde 
solgudens varsler, som de seende ikke ser. Mellem to træer, hvoraf stammen af 
det ene er knækket, hænger et stykke klæde, der ser ud til at have fungeret som 
telt for en gruppe personer, der kommer frem for at prise lysets gud. Træerne 
i billedets venstre side bidrager til kompositionens perspektiv og dybde. Per-
sonerne er klædt i dyreskind og sparsomme draperinger. 

Billedet forestiller ifølge kunstnerens egen forklaring: “Naturdyrkelsen i Jagt 
og Hyrdelivet for vore Landes ældste Beboere”.32 J.L. Lunds fantasimaleri 
falder i tråd med den romantiske naturopfattelse i 1800-tallets begyndelse, 
hvor man dyrkede ånd og følelse, og kunstneren blev betragtet som et geni 
med særlig indsigt i det overnaturlige. Det skønne og smukke i naturen af-
spejler den bagved styrende guddom. I det på overfladen fuldkomne og idyl-
liske landskab er der dog noget, der ikke er perfekt, nemlig den knækkede 
træstamme i forgrunden. I religiøs sammenhæng kan den ses som et symbol 
på en ikke holdbar religion. Mesteren i 1800-tallets romantiske naturmaleri 
Caspar David Friedrich, som var J.L. Lunds ven, anvendte rygvendte perso-
ner, der skuer mod den storladne natur som symbol for længsel efter sam-
eksistens med universet. Det er denne teknik, Lund benytter i sit solbillede 
for at udtrykke den paradisiske stemning og forbundethed mellem natur, 
mennesker og gudsdyrkelse, som han forestiller sig har været gældende 
blandt den nordiske urbefolkning. Ved de livlige grønne farver skiller male-
riet sig ud fra de øvrige billeder i serien. Maleriet blev udstillet på Charlot-
tenborg i 1838.33 
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Den hedenske periode

Den hedenske periode i Norden forbindes med vikingetiden. Beretninger 
om nordboernes gudelære findes i de islandske sagaer, Saxos Danmarks- 
historie og andre overleverede kilder. Odin er hovedguden, og omkring ham 
findes en række underordnede guder, heriblandt Thor, som danerne elskede 
mest.34 Interessen for Danmarks oldtid og Nordens mytologi blomstrede i 
romantikkens gennembrud i begyndelse af 1800-tallet, som det bl.a. kom til 
udtryk i Adam Oehlenschlägers digtning og i “Nordens Mytologi” fra 1808 af 
N.F.S. Grundtvig. Også malere og billedhuggere brugte nordiske mytologiske 
og sagnhistoriske motiver i deres kunst. 

Nordisk Offerscene fra den Odinske Periode viser en religiøs ceremoni i en 
lund, hvor en bronzestatue af Thor med hammeren står på en stensætning 
ved siden af et alter. Guden hilses af en kultleder med højt løftede arme i 
spidsen for en menneskeskare. Han har langt hår og skæg og er iført en hvid 
kjortel og beige kappe. I skaren ses vikinger med hjelme og spyd. Ved siden 
af kultlederen står en dreng, der holder et offerhorn i hånden. Forrest til 
venstre ses en ung mand med en lur, og i billedets modsatte side sidder en 
gråhåret mand med stort skæg og spiller på en harpe. Ved siden af ham står 
en mediterende kvinde i en himmelblå kappe med en krave af pelsværk. På 
hovedet har hun en fornem dekoreret kyse. Under kappen har hun en grøn 
kjortel og et halssmykke, og i hånden holder hun en stor metalstav med en 
knop. Fra bæltet hænger en lille snøret pose. I mellemgrunden føres en hvid 
offerhest frem. Den er opskræmt af situationen og slår sig i tøjret. På jorden 
ligger stenøksen klar og et kar til opsamling af blod. I baggrunden er der ud-
sigt til et idyllisk landskab, der minder om Lunds skovpartier fra Frederiks-
dal og Bagsværd Sø. Farverne er domineret af gyldne rød-brunlige farver. 

T.v. Nordisk Offerscene fra den Odinske Periode, 1831. 370 x 272 cm. Statsrådssalen. Chris-
tiansborg Slot. Odin er den øverste gud i den nordiske gudelære, men der var også andre guder, 
herunder Thor. En kultleder hylder en statue af Thor til skjaldens harpespil. I forgrunden står 
en ung mand med en lur over skulderen. Den ældre mediterende kvinde i en blå kappe er Vøl-
ven med sin stav. I mellemgrunden føres en hest modvilligt frem som offerdyr. Scenen finder 
sted i en lysning i en lund med udsigt til skov og vand. Fotografi, Ole Haupt.
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Som forberedelse til motivet har J.L. Lund udarbejdet flere forlæg, således ind-
sendte han i 1826 en skitse til Slotsbygningskommissionen med titlen: “De 
indvandrede asiatiske Stammer; Odinske Offercultur”. Bedømt ud fra årstallet 
1826 kunne det være den, der i dag findes på Frederiksborg Slot.35 I forhold 
til det endelige motiv er der flere interessante forskelle. Thor er således ud-
styret med både hammer og tordenkile og en stjernekrans over hjelmen, og 
offerdyret er en okse. Vølven er ikke med. Der er således arbejdet videre med 
udformningen af Thor og personkredsen, og offerdyret er ændret fra en okse 
til en hest. Desuden er beskuerens vinkel ændret, så sceneriet i det endelige 
maleri ses lidt fra oven, også landskabet i baggrunden er ændret fra en vig 
med skibe og en gravhøj til et fredfyldt skovparti. J.L. Lund udstillede i 1830 
en tegning på Charlottenborg med titlen: “Ofring til Thor”.36   

Scenen viser den hedenske praksis med tilbedelse, ofring og spådom. Ved bil-
ledets komposition har J.L. Lund trukket på viden fra den spirende interesse 
for nordisk mytologi i begyndelsen af 1800-tallet. I religiøs sammenhæng har 
biskop Friedrich Münters bog fra 1821 om den hedenske religion utvivlsomt 
været en aktuel og autoritativ kilde.37 Lund opgiver selv, at billedet forestiller: 
“De indvandrede asiatiske Stammer; Odinske Offercultur”.38 Forestillingen om 
en asiatisk oprindelse af den odinske offerkult stammer fra den islandske saga-
forfatter Snorri Sturluson, der fortæller, at aserne kom fra Asien.39 Forrest i bil-
ledet ses en lurblæser. I 1797 blev der fundet seks danske bronzelurer i Brude-
vælte ved Hillerød, som Lund sikkert har set i Oldsagskommissionens samling, 
der i 1819 blev åbnet for offentligheden i Universitetsbiblioteket over Trinitatis 
Kirke.40 Den ældre kvinde i den himmelblå kappe med kyse på hovedet, som 
holder pegefingeren på hagen i fordybelse er meget iøjnefaldende. Ved den 
fornemme og eksotiske klædedragt skiller hun sig ud fra de øvrige personer, 
og hun ligner ikke en almindelig nordisk kvinde fra vikingetiden. Ikonografisk 
ligner hun en spåkvinde eller en vølve med en magisk tryllestav, hvis udseende 
i en fortælling fra Grønland i Erik den Rødes Saga beskrives således: “Hun bar 
en blaa Kaabe, besat med Stene fra överst til nederst, et Baand af Glasperler om 
Halsen, en Hue af sort Lammeskind, indvendig foret med hvidt Katteskind. I 
Haanden havde hun en Stav, forsynet med Messingbeslag og en Knap omsat 
med Stene. Omkring Livet bar hun et hunnisk Belte, hvorfra der nedhænge 
en stor Pung, eller Lomme, hvori hendes magiske Apparat forvaredes”.41 Der 
kan næppe være tvivl om, at J.L. Lund har kendt denne beskrivelse og er blevet 
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Vølven er en spåkvinde i den nordiske religion, som selv Odin måtte spørge til råds. Hendes at-
tribut er en magisk stav, som bruges ved udførelsen af sejd. Udsnit af Nordisk Offerscene fra den 
Odinske Periode, 1831. Fotografi, Ole Haupt.
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inspireret deraf. Vølven er kendt fra gudedigtet “Vølvens spådom” i den ældre 
eddadigtning. Odin opsøger Vølven og betaler hende med smykker for at få 
hende til i ekstase at fortælle om sine syner og få del i hendes kundskab om 
fremtiden.42 Skjalden med harpen har kunstneren måske tænkt som oldtidens 
skjald, en Ossian-skikkelse, der “digter og synger, store Kald! Skiönt gammel 
og sölvgraae Haar dog kraftigt Harpen slaaer”.43 Nogle år senere malede Lund 
“Den sidste Skiald”, der sidder ved foden af en gravhøj med en stendysse.44 
Ifølge biskop Münter hørte hesteofring med til Odin-kulten. 

Kristendommens indførelse i Danmark

Kristendommen kom til Norden fra det europæiske kontinent og De Britiske 
Øer. Ansgar (801-865) regnes for Nordens apostel, selv om hans mission til 
Danmark ikke var særlig succesfuld. Kejser Ludvig den Fromme ønskede Nor-
den kristnet, og den unge veluddannede frankiske benediktinermunk Ansgar 
blev udtaget som frivillig til i vikingekongen Harald Klaks følge at rejse op 
til det farlige nord for at missionere blandt danerne. Sammen med munken 
Ødbert begyndte Ansgar sin mission i Danmark, men da Harald Klak blev 
fordrevet, tog Ansgar videre til Sverige, hvor han fandt mere lydhørhed og fik 
grundlagt en menighed og bygget Nordens første kristne kirke i handelsbyen 
Birka. Efter at Ansgar var blevet ærkebiskop i Hamburg-Bremen Stift, der den-
gang omfattede hele Norden, vendte han i 848 tilbage til Danmark, men heller 
ikke den missionsvirksomhed gav stort udbytte.45 Den hedenske kong Horik 
(Erik) 1., der blev konge efter Harald Klak, gav Ansgar lov til at bygge en kirke i 
handelsbyen Hedeby i Slesvig. Kirken blev formentlig især benyttet af handels-
folk sydfra og næppe af mange af den lokale befolkning. Efter Horik 1.’s død 
blev det trange tider for kristendommen i Danmark, idet hans søn og efterføl-
ger, Horik 2. i begyndelsen ikke ville kendes ved den nye tro. Senere blev han 
dog venligere stemt og gav Ansgar lov til at ringe med kirkeklokken i Hedeby, 
hvilket ellers var forbudt af frygt for at skræmme vætterne væk. Ansgar døde i 
865 i Bremen, og hvad der skete med kristendommen i Danmark i de følgende 
hundrede år, ved vi kun lidt om. Efter indskriften på den store Jellingsten var 
det Harald Blåtand, der gjorde danerne kristne omkring 960, men det er mere 
sandsynligt, at trosskiftet fandt sted over nogle hundrede år. I middelalderen 
gled Ansgar i baggrunden, og der er ikke mange tegn på, at han blev dyr-
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ket som helgen i Norden, og først sent fik han kirker opkaldt efter sig. I Vor 
Frue Kirke i Skive findes et kalkmaleri fra 1522 af Ansgar og hans efterfølger, 
ærkebiskop Rimbert. Det var Rimbert, der skrev Ansgars levnedsbeskrivelse, 
“Vita Anskarii” og sørgede for, at han blev helgenkåret. Først i 1800-tallet blev 
Ansgar hyldet som Nordens apostel og kirkens grundlægger. I “Ansgars Efter-
mæle” fra 1817 priser Grundtvig hans navn og mener ikke, at der fra Ansgar 
til Luther findes en mand, ”hvis Minde maa være Christne saa dyrebart” som 
hans.46      

Hovedpersonen i kristendommens indførelse i Danmark er Ansgar, der står på 
en stor flad sten ved siden af et krucifiks bestående af et trækors med en metal-
figur af den korsfæstede Kristus. Kompositionen viser, at Ansgar er ankommet 
til stedet sammen med et gejstligt følge ledsaget af en deling soldater med en 
hærfører i spidsen. De har medbragt et enormt processionskrucifiks og taget 
opstilling ved et hedensk kultsted, hvor man er i færd med at rejse en kirke. 
Krucifikset holdes oprejst af en ung mand, der knæler ved siden af den sten, 
Ansgar står på og støttes af en ministrant, dvs. en messetjener, der står bag ved 
korset. Ansgar er afbildet som ærkebiskop med mitra, messehagel, pallium og  
hvide handsker. Under messehagelen bærer han en rød bispekjole og inderst 
en lang hvid alba. På stenens vandrette flade foran Ansgar er der udhugget en 
runeindskrift. Krucifikset viser Jesus med skæg og lukkede øjne, og hans hoved 
er omgivet af en korsglorie. Hovedet er sænket og hælder let mod Jesu højre 
side. Han hænger med udstrakte arme og kroppen har en svag bøjning og 
knæene er let bøjede. Korsets øverste ende og begge tværender er udsmykket 
med relieffer af den velsignende Gud Fader med korsglorie og sejrsfane øverst, 
og brystbilleder af personificerede sol- og månesymboler, som holder et stort 
klæde i armene og græder ved synet af den korsfæstede. Med den ene hånd 
peger Ansgar på Kristus, medens han med den anden peger opad mod himlen. 
Ved siden af korset står en tonsurklippet benediktinermunk med en stor bibel 
i hænderne og ved hans side en ministrant i hvide klæder med et røgelseskar. 
Bag krucifikset holder en ministrant et kranium på en blå pude, og på den an-
den side af Ansgar står en ministrant med ærkebiskoppens krumstav. Til højre 
for Ansgar, set fra beskuerens side, står en person med brynje og hjelm med 
et stort sværd i hånden, som med mistænksomt blik holder øje med de be- 
væbnede mænd i tilhørerskaren i billedets højre side, som just ikke ser overbe-
viste og venligstemte ud. Bag ham står nogle bevæbnede soldater og en soldat, 
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Kristendommens indførelse i Dan- 
mark, 1827. 370 x 570 cm. Statsråds-
salen. Christiansborg Slot. Kristen-
dommens indførelse er en begiven-
hed i Danmarks religionshistoriske 
udvikling, som sætter skel mellem 
den hedenske fortid og den kristne 
fremtid. Billedets hovedperson er 
Ansgar, der som ærkebiskop står på 
en sten ved siden af et stort krucifiks 
og taler til folkemængden om den 
korsfæstede Kristus, som er opstået 
og faret op til himlen og sidder ved 
Guds højre hånd. Ansgar og hans 
følge er ledsaget af en deling soldater 
med en hærfører i spidsen. På bak-
ken i baggrunden er man i færd 
med at opføre en stor romansk kirke. 
Fotografi, Ole Haupt.
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der holder en korsfane højt hævet. På den hvide fanedug anes Jomfru Maria 
med Jesusbarnet og en engel, der er ved at sætte en krone på hovedet af Maria. 
I behørig afstand fra Ansgar og hans folk ses en stor tilhørerskare i en kreds, 
der åbner sig foran mod beskueren. Tilhørerne repræsenterer alle aldersgrup-
per og sociale lag, mænd, kvinder og børn. Alle er fremstillet som individuelle 
personer med udtryk, der afspejler deres reaktion på Ansgars prædiken. Også 
en hund er kommet med til begivenheden. I billedets baggrund til højre ses 
opankrede langskibe og skibe for sejl i en vig, som skal forestille Hedeby Nor. 
Øverst i billedets venstre side arbejdes der ihærdigt på at opføre en stor kirke 
af kampesten på en høj bakke. Fire mænd og et spand af heste er i færd med at 
slæbe en stor kampesten til byggepladsen. Bygningen er omgivet af stilladser 
med hejseværk. Indgangen er flankeret af søjler med en romansk bue for oven, 
en kirkeportal, som er en domkirke værdig. På skrænten mod havet ses en 
træbevoksning, hvori der yderst mod havet findes et hedensk offersted med 
et væltet alter. På toppen af bakken til højre ses en stendysse. Billedet har en 
diagonal komposition med en opadgående bevægelse. Ved at åbne kredsen af 
mennesker foran ledes blikket mod billedets hovedperson, Ansgar, og beskue-
ren inviteres til at tage plads i kredsen.
 
Kristendommens indførelse i Danmark er midtpunktet i den religionshisto-
riske billedcyklus og er det største (370 x 570 cm) af malerierne. Begiven-
heden repræsenterer et afgørende vendepunkt i Danmarks religiøse og kul-
turelle historie. Billedets motiv med Ansgar som hovedperson blev bestemt 
længe inden fejringen af den danske kirkes tusindårsjubilæum blev besluttet 
i begyndelse af 1826. J.L. Lund og Grundtvig satte i begyndelse af 1800-tallet 
fokus på Ansgar som Nordens apostel i hhv. maler- og digterkunst.47 I billed-
kunsten blev Ansgar-motivet senere i århundredet fulgt op af den grundtvig-
ske maler Christen Dalsgaard såvel i kirke som i højskole.48 
 Kunstkritikeren Niels Laurits Høyen foretog, medens billedet var udstillet 
på Charlottenborg i 1827, en meget grundig gennemgang af billedets mange 
personer og beskrev de enkeltes psykologiske reaktioner på Ansgars præ-
diken, men gav ikke en samlet kunstnerisk bedømmelse af det gigantiske 
værk.49 Det teologiske indhold i billedet er Ansgars forkyndelse af den kors-
fæstede og opstandne Kristus, der er faret op til himlen og har taget plads ved 
Guds højre hånd. Billedet illustrerer et stykke religionshistorie, der rækker 
fra hedenskabet over den gradvise indførelse af kristendommen til kirkens 



 Knud Børge Pedersen  •  “J.L. Lunds malerier i Statsrådssalen på Christiansborg Slot” 139

etablering med de mange romanske stenkirker, der blev bygget i 1100- og 
1200-tallet. På billedet ses den historiske ærkebiskop i Hamborg-Bremen, som 
man fejrede ved 1000-års festen for kristendommens indførelse, og ikke den 
entusiastiske unge Ansgar, der med livet som indsats tog op til de vilde nord-
boer. Ansgar er malet i en stor størrelse, hvorved hans betydning fremhæves. 
Pallium bæres kun af paven og residerende ærkebiskopper. På billedet bæres 
palliet spejlvendt, idet den lange ende burde hænge ned over venstre skulder, 
hjertesiden. Palliet symboliserer hyrden, der lægger det forsvundne, men gen-
fundne får på sine skuldre.50 Indskriften på stenen Ansgar står på leder tanken 
hen på Jellingstenene og andre runesten fra vikingetiden. Ansgar står således 
på en sten, der refererer til den hedenske fortid og prædiker kristendommen 
som en ny og fremtidig religion. Stedet skal forestille Hedeby, hvorom Fried-
rich Münter skriver, at der fandtes et tempel for Thor.51 Munken på den anden 
side af krucifikset kan være Rimbert, der var benediktinermunk ligesom Ans-
gar. Den brynjeklædte person med det store sværd i hånden forestiller en hær-
fører, der skal beskytte Ansgar mod vold fra de krigeriske hedninger. Måske 
er det kong Horik, der i Hedeby har fået besøg af ærkebiskoppen. Lund viser 
et kirkebyggeri i kampesten, men der er næppe tvivl om, at kirken har været 
af beskeden størrelse og bygget af træ. Det monumentale kirkebyggeri i bag-
grunden skal ses som et symbol på det omfattende byggeri, som overgangen 
til kristendommen senere gav anledning til. Krucifikset er ifølge N.L. Høyen 
inspireret af Externstein klipperelieffet af korsnedtagelsen i det nuværende 
Nordrhein-Westfalen, som Goethe i et essay fra 1824 daterede til Karl den 
Stores tid.52 Specielt korsendernes tre relieffer og Kristi klædning på under-
kroppen ligner Externsteinrelieffet.53 Ligesom Goethe har Lund sikkert kendt 
det berømte relief fra afbildninger og stræbt efter at give det store krucifiks en 
udformning, som bringer beskueren så tæt på Ansgars tid som muligt. Her-
til kommer, at helligstedet Externstein ligger i nærheden af Corvey Klosteret, 
hvorfra Ansgar blev udsendt som missionær til Norden. Det vi ser er et ek-
sempel på et før-kristent billedsprog, der vokser ind i den kristne ikonografi. 
I nytestamentlig sammenhæng er Jesu død på korset en katastrofe af kosmisk 
natur, som solen og månen sørger over og et tegn på de sidste tiders komme 
og et varsel af Jesu genkomst. Den talrige personkreds, der omgiver den cen-
trale persongruppe repræsenterer alle sociale lag, aldersgrupper og tidsaldre. 
De yndefulde kvinder i forgrunden ligner nærmere figurer fra renæssancen 
end kvinder fra vikingetiden. Den unge jæger med bue og pilekogger virker 
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Ansgar stående på en stor sten med runeinskrift ved siden af et processionskrucifiks. Krucifiksets 
korsender er udsmykket med forskellige udskårne relieffer. Øverst Gud Fader med korsglorie og 
sejrsfane, der velsigner den korsfæstede Jesus. På enderne af den vandrette korsbjælke ses hhv. 
en personificeret sol og måne, som er draperet med et klæde og græder som tegn på al skabnings 
sorg over Jesu død. Udsnit af Kristendommens indførelse i Danmark, 1827. Fotografi, Ole Haupt.
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Der arbejdes ihærdigt på at opføre en stor romansk kirkebygning af kampesten. Indgangsportalen 
er i rundbuestil med søjler. Bygningen er omgivet af et stillads af træ. Flere arbejdsgrupper er 
beskæftiget med forskellige opgaver, herunder transport af kampesten med hestespand til bygge-
pladsen, tilhugning og ophejsning af stenene. Til venstre ses en gruppe, der udhugger træstolper til 
byggeriet. Udsnit af Kristendommens indførelse i Danmark, 1827. Fotografi, Ole Haupt.

skulpturel i nyklassicistisk stil. For at adsprede børnene har de fået kors ud-
leveret, som de kan lege med, som det ses af de to små børn i forgrunden, 
der vender front mod beskueren. Til højre for dem sidder en fiskerkone, der 
er blevet grebet af Ansgars prædiken, og har stillet sin kurv med fiskenet fra 
sig. Ministranterne i de hvide klæder kan være frikøbte trælle, der blev brugt 
til at udbrede budskabet om Kristus blandt lokalbefolkningen. Kraniet som 
en af ministranterne står med er et relikvie, som Ansgar bragte med sig til 
gudstjenesten i Hedeby. Betragteren ser sceneriet lidt ovenfra. Lysindfaldet 
kommer skråt ovenfra fra venstre og fokuserer især på Ansgar og gruppen 
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Externstein sandstensrelieffet i Nordrhein-Westfalen. Tegning af korsnedtagelsen fra Die Gar-
tenlaube 1862. J.L. Lund er tydeligt inspireret af relieffet, både hvad angår korsets form og dets 
udsmykning.

omkring ham samt på personerne i højre side af billedet. De lavere sociale 
grupper og de mere skeptiske tilkomne findes i billedets dunkle belysning 
neden for kirkebakken til venstre. Billedet tilstræber ikke at gengive en be-
stemt situation fra midten af 800-tallet, men virkningen af Ansgars mission 
over tid. 

Da Lund allerede fik bestillingen, inden han tog på sin anden rejse til Rom 
i slutningen af 1815, har han haft mange år til at gennemtænke komposi-
tionen. Under opholdet i Rom fik han kun udarbejdet skitser til maleriet, 
idet han prioriterede bestillingen af en altertavle til Frue Kirke højere.54 I 
et brev til prins Christian Frederik begrunder Lund det med, at han ved at 
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Ansgar prædikende, 1819. Blyant. 52,1 x 72,7 cm. Skitse til maleriet af Kristendommens ind-
førelse i Danmark, 1827. Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst. Skit-
sen er signeret og dateret J.L. Lund 1819 Rom. Lund har efter hjemkomsten til København 
arbejdet videre med motivet. I forhold til det endelige maleri er krucifikset og kirkebygningen 
ændret fra gotisk til romansk stil. Fotografi, Statens Museum for Kunst©.

vente til han kom hjem til København (1819) “vil opnå den fordel, at jeg kan 
tage hovederne fra livet selv, hvorved billedet opnår karakterernes nationale 
særkende, uden hvilket det kun vil være meget ufuldkomment”.55 Lund har 
udarbejdet flere skitser til kristendommens indførelse i Danmark. Således 
tilstillede han i 1815 Slotsbygningskommissionen en skitse til et maleri, som 
han uden kommissionens viden var blevet overdraget af kongen at male i 
Rom.56 Desuden omtales to skitser i en indstilling fra Slotsbygningskom-
missionen til kongen fra 1821.57 Heraf er det formentlig den ene, som i dag 
findes i Kobberstiksamlingen.58 Disse skitser satte C.F. Hansen i stand til 
at tegne en ret nøjagtig gengivelse af det endelige motiv i den approberede 
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Skitse af J.L. Lunds planlagte maleri af 
kristendommens indførelse i Danmark i 
C.F. Hansens interiørtegning af første Ka-
valergemak i det andet Christiansborg Slot, 
1822. Grundstrukturen til den endelige 
komposition med Ansgar som hovedperson, 
krucifikset og kirken er på plads. Efterlig-
ningen af Externsteinrelieffet fremgår ikke, 
antagelig fordi Goethes artikel om relieffet 
først udkom i 1824. Landskabets Hedeby-
lignende udseende er mere naturtro end i 
det endelige maleri. Rigsarkivet. Foto: Bjørn 
Westerbeek Dahl.

tegning fra 1822. I 1826 udstillede 
Lund en tegnet skitse på Charlot-
tenborg.59 Det sidste værk Lund ud-
stillede på Charlottenborg i 1861 var 
et af forarbejderne til Ansgar, der 
prædiker kristendommen i Dan-
mark. Det fremgår ikke, hvornår 
denne tegning er fremstillet.60 I 1819 
udstillede Lund to skitser i Palazzo 
Caffarelli, af hvilke den ene var “An-
sgar führt das Christentum in Däne-
mark ein”.61 I Roskilde Museum fin-
des en signeret og udateret tegning 
af motivet, som er tæt på den endeli-
ge komposition.62 Det gælder især 
korsrelieffernes udformning, som 
Lund har ændret fra tegningen fra 
1819 og fra C.F. Hansens skitse fra 
1822 til den endelige udformning 
efter Externsteinrelieffet, som også 
fremgår af det endelige maleri.
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Den katolske periode 

Kristi legemsfest (Corpus Christi eller Corpus Domini) er en katolsk minde-
fest for nadveren. Ved festen fejres forvandlingen af brød og vin til Jesu Kristi 
legeme og blod.63 Læren om den reelle forvandling af nadverens brød og vin 
til Jesu Kristi legeme og blod – transsubstantiationslæren – blev vedtaget på 
det 4. Laterankoncil i 1215. Grundlæggelsen af Kristi legemsfest begyndte i 
Liège, hvor en stærkt religiøs kvinde ved navn Juliana gentagne gange havde 
et syn af en måne med en defekt. Hun bad til Gud om at få synet fjernet, men 
en dag åbenbarede Kristus sig for hende og sagde, at månen symboliserede 
kirken og den lille defekt i månen fraværet af en fest, som hans troende på 
jorden skulle fejre.64 Det er almindeligt accepteret, at Thomas Aquinas har 
formet liturgien og skrevet nogle sakramentshymner til festen (Den Danske 
Salmebog nr. 458).65 Kristi legemsfest fejres typisk ved en procession, der 
udgår fra kirken og passerer forskellige stationer, hvor der er opstillet midler-
tidige altre. Ved processionens afslutning vender man tilbage til kirken. J.L. 
Lund har utvivlsomt overværet fejringen af Kristi legemsfest i Rom og der 
fundet inspiration til motivet. 

Processionen ved Kristi Legemsfest fra den katolske Tid i Danmark viser en 
katolsk sakramentsprocession med den hellige hostie. Processionen bevæger 
sig ud fra en stor klosterlignende bygning og passerer forbi de knælende 
tilskuere. Beskueren ser scenen lidt fra oven. I spidsen for processionen går 
nogle hvidklædte piger med lys i hånden. Bag dem følger en gejstlig delega-
tion med et højt hævet korsbanner med et billede af den velsignende Kristus. 
De to forreste præster bærer hver en opslået bibel i hånden. Bagest følger 
præsten under en rød baldakin, der i ærbødighed for sakramentet bærer 

Processionen ved Kristi Legemsfest fra den katolske Tid i Danmark, 1834. 370 x 272 cm. 
Statsrådssalen. Christiansborg Slot. Den romersk-katolske kirke var den første kristne kirke i 
Danmark. En katolsk procession bevæger sig gennem byen for at fejre nadverens indstiftelse. 
Forrest ses hvidklædte piger med lys i hånden. Bag dem følger en gejstlig delegation. Under en 
rød baldakin bærer en præst det indviede nadverbrød i et metalgemme (monstrans), som vises 
frem for de andægtigt knælende tilskuere. Roskilde Domkirkes tårne knejser i baggrunden. 
Fotografi, Ole Haupt.
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et metalgemme (monstrans), hvori hostien opbevares. Bag ham går en mini-
strant, der løfter præstens korkåbe. Ved siden af går en ministrant i hvid klæde-
dragt svingende et røgelseskar. Forrest i billedet blandt de knælende tilskuere 
ses en pilgrim med hat og vandringsstav. Personerne er organiseret i en u-
form, der åbner sig mod beskueren, og perspektivlinjen langs murfladerne i 
billedets venstre side leder blikket opad imod de knejsende kirketårne i bag-
grunden hjulpet af det højt hævede banner og den kamtakkede gotiske gavl i 
højre side. 

J.L. Lund har henlagt den katolske procession ved Kristi Legemsfest til Roskil-
de med domkirken som topografisk kendetegn i baggrunden. Såfremt pro-
cessionen er udgået fra domkirken, er den viste lokalitet en station på vejen. 
Ud over domkirkens tårne er den arkitektoniske ramme komponeret af kunst-
neren efter fantasien, idet sognekirker og flere klostre blev nedlagt og senere 
nedbrudt efter Reformationen. Som arkitektonisk kulisse for processionen har 
Lund sammenstillet store før-reformatoriske kirke- og klosterlignende byg-
ninger i gotisk stil, hvorved den katolske kirkes magtfulde fortid illustreres. 
Placeringen af en hjemvendt pilgrim med en påsyet muslingeskal i sin dragt 
i forgrunden viser pilgrimsfærdens betydning i den katolske kirke. Muslinge-
skallen viser helt konkret, at pilgrimen havde besøgt Sankt Jacobs grav i San-
tiago de Compostela. En anmeldelse i Kjøbenhavnsposten den 10. maj 1834 
kommenterer motivet, men ikke Lunds maleri som sådan: “En stor catolsk 
geistlig Slagorden rykker frem mod Synden og Mørkets Magt. Troens Avant-
garde, smaae hvidklædte Børn, lade de ærværdig fede Prælater gaae foran som 
Blinkere, idet de selv, som Corps de Bataille, følge med det høitragende Ban-
ner, og bag efter dem, under den røde Baldachin, den fromme Biskop, der 
bærer det Hellige, hvormed de stedse, som en stærk Reserve eller Arriere- 
garde, kunne oprette Nederlag og dække deres Tilbagetog. Det knælende Folk 
er Handlingens passive Tilskuer”.66 Tonen er typisk for en tid, da kunstnerne 
skulle beskæftige sig med det nationale, og hvor der ikke var overskud til at 
se på et historisk billede med katolske indslag uden at lade sig opildne. Den 
antikatolske stemning i første halvdel af 1800-tallet synes især at bero på en 
forestilling om katolikkernes manglende loyalitet mod fædrelandet, fordi 
de skulle tjene en fremmed fyrste, nemlig paven.67 Roskilde Domkirke var i 
1830’erne sammen med andre historiske bygninger genstand for forherligelse 
i nationalhistorisk sammenhæng. I 1833 udsendte Kunstforeningen de første 
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fire raderinger af Roskilde Domkirke til medlemmerne, herunder domkirken 
set fra nordøst.68 Det er tårnene af domkirken set fra den vinkel, J.L. Lund har 
indsat som topografisk markør i sit maleri. Maleriet blev udstillet på Charlot-
tenborg i 1834.69  

Den protestantiske periode

Reformationen i Danmark blev stadfæstet i 1536 af Christian 3. Grundlaget 
for kirken var Kirkeordinansen på latin af 2. september 1537.70 Der var ikke 
tale om en ny kirke, men om en fornyet kirke efter den evangelisk-lutherske 
lære. Gudstjenesten blev endeligt fastlagt i Kirkeordinansen på dansk fra 1539. 
En afgørende konfessionel forskel mellem katolicisme og protestantisme er 
forståelsen af nadveren. For katolikkerne sker der ved nadverens indstiftelse 
en reel forvandling af brød og vin til Jesu Kristi legeme og blod, som vedva-
rer også efter nadverens afslutning. Hos protestanterne er det Jesu nærvær og 
nadverens fællesskab med Kristus, der fejres. Når indstiftelsesordene har lydt, 
er Jesus tilstede i nadverens brød og vin, men når nadveren er slut, er nadve-
rens brød og vin fortsat brød og vin.

Scenen i Luthersk Gudstjeneste er koret i en kirke, hvor menigheden er sam-
let omkring alterbordet. Beskueren ser situationen fra siden fra en hævet po-
sition. Hovedmotivet er nadveren med vinens uddeling til nadvergæsterne. 
Vinen drikkes af en fælles kalk. Nadveren forrettes af to præster. Den ene står 
ved alteret med ryggen til, medens den anden skænker vin til de knælende 
altergæster. Præsterne bærer over albaen en rød skjoldmessehagel med et 
guldbroderet rygkors og kantet med guldgaloner som foreskrevet af Kan-
celliet ved cirkulære af 1841 til samtlige biskopper i Danmark.71 Kirkekoret 
i baggrunden viser salmesangen ved gudstjenesten.72 En person, der ligner 
Grundtvig, står med en opslået salmebog i hænderne og ser i modsætningen 
til drengene ikke ud til at synge med. I baggrunden står et brudepar, hvor 
brudgommen er præst. Bruden er i en hvid brudekjole med slør og hvide 
handsker. Hun har langt hår med krøller og en myrtekrans om håret. Den 
gamle dame i forgrunden holder en bibel i hånden. I forgrunden til ven-
stre ses lidt af en døbefont. I baggrunden ses korstole og monstransskab fra 
kirkens katolske fortid. På en søjle i baggrunden hænger et billede, der lig-
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Luthersk Gudstjeneste, 1843. 370 x 272 cm. Statsrådssalen. Christiansborg Slot. Ved reforma-
tionen skiftede trosretningen til den lutherske lære. Hovedmotivet er nadvervinenes udskænkning 
til menigheden, som er en væsentlig forskel mellem den protestantiske og den katolske lære. Også 
andre konfessionelle forskelle fremgår af billedet. I forgrunden holder en ældre dame en bog i 
hånden, og i baggrunden står et brudepar, hvor brudgommen er præst. Tidsmæssigt spænder 
billedet fra den ældste protestantiske tid til samtiden. Kunstneren har aktualiseret maleriet ved 
at indsætte kendte personligheder og et selvportræt. Fotografi, Ole Haupt.   

ner Lucas Cranach den Ældres afbildning af Martin Luther i Den kongelige 
Malerisamling, som J.L. Lund i 1827 have udført en litografi efter.73   

Luthersk gudstjeneste er et sammensat reformationshistorisk billede, der illu-
strerer de vigtigste forskelle mellem den katolske og evangelisk-lutherske lære, 
som kunstneren selv angiver: “Protestantismen i Tilbagevenden til den æld-
ste Kirkes Skikke; Vinens Meddelelse i Nadveren, Bibellæsning, Præsternes 
Giftemaal”.74 Det særligt lutherske i billedet er, at nadverens vin drikkes af 
altergæsterne, dvs. nadveren uddeles i begge skikkelser. I den katolske kirke 
uddeltes på den tid kun brødet til menigheden. Denne forskel har kunstneren 
illustreret ved at vise nadvervinens uddeling af en fælles kalk, som alle drikker 
af. Den gamle dame som holder bibelen i hånden viser, at bibellæsning ikke 
længere er forbeholdt præsterne. Cølibatets ophævelse i den lutherske kirke 
fremstilles ved, at en præst fører sin brud frem for at vies “og derved forkynder 
Naturens og Fornuftens Seier over Intriger og Mysticisme”.75 Korstole og mon-
stransskab viser, det er en gammel kirke, og at protestanterne ikke havde noget 
imod at bibeholde inventar fra den katolske tid. J.L. Lund har aktualiseret bil-
ledet ved at vise en blanding af gammelt og nyt fra reformationstiden til sam-
tiden. Anbringelsen af Grundtvig sammen med kirkekoret var yderst aktuelt, 
idet han på det tidspunkt var i gang med at forny salmesangen i den danske 
kirke.76 Måske er det fra kunstnerens side tænkt som en symbolsk anbringelse 
af skjalden og salmedigteren, som på det tidspunkt nød anerkendelse i konge-
huset. Præsten ved alteret ligner biskop J.P. Mynster, der på det tidspunkt var 
Sjællands biskop, og som Lund har portrætteret.77 Til udformning af kirkens 
gotiske interiør har Lund fået assistance af arkitekt L.A. Winstrup.78 I et brev 
fra Winstrup til Lund af 8. januar 1841 fremgår, at Winstrup har udarbejdet 
tegninger for Lund, uden at det dog nævnes, hvilke tegninger det drejer sig 
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alder. Udsnit af Luthersk 
Gudstjeneste, 1843. Foto-
grafi, Ole Haupt.

om.79 På flere af Winstrups tegninger findes svagt blyantsindtegnede figurer, 
som utvivlsomt er udført af Lund.80 I billedets baggrund i højre side bag brude-
parret har kunstneren i renæssancestil indsat et selvportræt som en synlig-
gørelse for eftertiden og som en signering af billedserien til Christiansborg.81 
Portrættet viser Lund i sin bedste alder med sort hår, lange bakkenbarter og 
fyldige kinder. Hans blik er rettet udad imod beskueren. Det bedste ikono-
grafiske sammenligningsgrundlag er en tegning af Carl Philipp Fohr fra 1817, 
hvor Lund er 40 år gammel.82 Både Edvard Lehmanns tegning fra 1847 og 
August Schiøtts malede portræt fra 1854 viser Lund som ældet med indfalden 
mund som hhv. 70-årig og 77-årig.83 Hertil kommer Constantin Hansens teg-
ning af J.L. Lund set i profil som olding. Det spillede en stor rolle for Lund 
som kunstner at efterlade “et varigt Minde i et af Christiansborg Slots Ge-
makker”.85 Lund har sædvanen tro gjort grundige forstudier til motivet. På 
Frederiksborgmuseet findes en tidlig tegning til “Gudstjeneste i en protestan-



  Knud Børge Pedersen  •  “J.L. Lunds malerier i Statsrådssalen på Christiansborg Slot” 153

tisk kirke” fra 1826.86 Tegningen viser en vielse i forgrunden, i mellemgrunden 
undervisning i bibelen og i baggrunden altergang.87 Tegningen er meget for-
skellig fra det endelige maleri fra 1843, men indeholder alligevel de tre temaer, 
som Lund fastholder, og som indholdsmæssigt adskiller protestantismen fra 
katolicismen. I Kobberstiksamlingen findes en tegning og tre løsere skitser, 
samt en række figurstudier.88  

Billedet er det sidste i den religionshistoriske cyklus, og det virker som om 
den beskedne kunstner har taget sig en række friheder, herunder at indsætte 
samtidige personligheder og ikke mindst et selvportræt. Også hans klare og 
moderigtige farver bidrager til at sætte et værdigt punktum for serien. I en 
samtidig anmeldelse får Lund ros for at være pertentlig og prosaisk og for at 
fremstille den protestantiske ånd uden religiøs inderlighed.89 Den sidstnævnte 
kommentar er møntet på katolicismen, som på den tid var i stærk modvind 
og blev betragtet som en mørk og fordunklet religion. I en anmeldelse i avisen 
“Dagen” hedder det: “luthersk Gudstjeneste” har mange, baade ved Composi-
tion og Udførelsen, særdeles skjønne Partier, de enkelte Grupper ere sammen-
satte med megen Smag, ypperligt fordeelte og heldigt forenede”. Desuden får 
Lund ros for “en ypperlig Composition af Stoffet og sindrige Træk”, som vidner 
om omhyggelige overvejelser, inden han går i gang med at male.90 I forteg-
nelsen for Charlottenborgudstillingen i 1843 omtales billedet som: “Sidestykket 
til Christi Legemsfest, som repræsenterer den katholske Periode i Danmark”.91  
I billedet fra den katolske tid knæler tilskuerne for hostien og den gejstlige pro-
cession uden for kirken, medens altergæsterne ved den protestantiske guds-
tjeneste knæler ved alteret i kirken for Jesu Kristi nærvær i nadveren. 

Afslutning

Historiemaleri var den fornemmeste disciplin i malerkunsten fra Kunstaka-
demiets oprettelse i 1754 til omkring midten af 1800-tallet. Som andre fyrster 
måtte også den danske konge have kunstnere til rådighed, der kunne afbilde 
nationens historie og kongens fortjenester. De bærende søjler i samfundet 
var kirken og kongemagten. Det centrale billede i den religionshistoriske se-
rie er kristendommens indførelse i Danmark, der blev bestilt af kongen. Med 
det som centrum har J.L. Lund opbygget en samlet fortælling om Danmarks 
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Statsrådssalen er placeret til højre for Kongeporten, når man går ind fra Slotspladsen, og den 
har tre vinduer i stueplanet ud mod pladsen. Adgangen sker via Dronningetrappen og audiens-
gemakket, der ses henholdsvis til højre og foroven t.h.. Kalke fra indretningen af rummene. Rigs-
arkivet, Christiansborg Slots Byggeudvalg af 15.11.1903. Bygningstegninger, 6, Audienssalen.

religionshistorie, som starter i naturen og ender i kirken med den protestan-
tiske gudstjeneste. Billederne fra den katolske og protestantiske tid har begge 
nadveren som motiv, hvorved den dogmatiske forskel i nadverlæren mellem 
de to trosretninger illustreres. Det er karakteristisk for Lunds religionshisto-
riske malerier, at de er periodehistoriske billeder mere end situationsbilleder, 
idet de samler forskellige træk, som betegner de enkelte tidsaldre. Vi har 
kunstnerens ord for, at hver enkelt komposition repræsenterer “en heel Tids-
alder med dens eiendommeligste Træk”.92 I tråd med samtidens interesse for 
myter og historie og den vågnende nationalromantiske bevidsthed leverer 
Lunds billedserie en samlet visuel fortælling om religionens udvikling i Dan-
mark. Det var Lund selv, der tog initiativ til at udarbejde en religionshisto-
risk billedcyklus, som en parallel til Eckersbergs serier om hhv. den Olden-
borgske kongeslægts historie og heroisering af kongernes betydning. Han 
fik forholdsvis frie hænder, hvilket formentlig skyldtes hans gode forhold til 
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Statsrådssalen i det nuværende Christiansborg Slot fotograferet i anledning af H.M.Dronning 
Margrethes statsråd nr. 500 siden sin regeringstiltræden i 1972 den 15. januar 2012. Foruden 
dronningen, der sider for bordenden ses ministeriet Thorning-Christensen (I). På langvæg-
gen ses J.L. Lunds maleri af “Kristendommens indførelse” og på bagvæggen “Nordisk Offer-
scene”. Dørstykket er malet af Axel Hou ved indretningen af det 3. Christiansborg i midten af 
1920’erne. Fotografi, Steen Brogaard.

prins Christian Frederik. Desuden spillede det sikkert også en rolle, at han 
var blevet forbigået ved Frue Kirkes udsmykning, hvor Thorvaldsens Kris-
tusskulptur fortrængte den altertavle, som Lund mange år tidligere havde 
fået bestilling på at male. For at mildne skuffelsen pålagde Christian Frederik 
arkitekt C.F. Hansen at betænke J.L. Lund ved de mange byggearbejder, han 
stod i spidsen for. Det er Lunds fortjeneste at knytte forbindelse til den tyske 
romantiske malerkunst, som Eckersberg med sin store indflydelse i samtiden 
søgte at begrænse. 

Ved udsmykningen af første Kavalergemak i det andet Christiansborg optrådte 
J.L. Lund initiativrig, både hvad angår antallet af malerier og motiver, og det 



156         Historiske meddelelser om København 2017

var også ham, der foreslog, at der i sammenhæng med de religionshistoriske 
malerier skulle males dørstykker, først to og derefter yderligere fire. Samti-
dig med at Lund var bevidst om, at det var en prestigesag at levere historie- 
malerier til Christiansborg Slot, var han interesseret i opgaven ud fra en øko-
nomisk synsvinkel som et supplement til den ringe professorløn ved akade-
miet. Han henvendte sig gentagne gange til Slotsbygningskommissionen, både 
med hensyn til nye opgaver og med anmodninger om forhøjelse af tidligere 
aftalte honorarer.94 For Slotsbygningskommissionen kunne det ind imellem 
virke lidt påtrængende, og i nogle tilfælde overlod Kommissionen det til kon-
gen at træffe afgørelse. Lund fik stort set altid sine supplerende økonomiske 
ønsker opfyldt. På den anden side havde han svært ved at overholde de aftalte 
tidsfrister, som gang på gang blev overskredet. Hele projektet med udsmyk-
ningen af første Kavalergemak varede fra 1813 til 1843, dvs. 30 år. Lunds sam-
lede indtægt for malerierne var omkring 14.500 rigsbankdaler, hvilket sam-
menholdt med den ringe professorløn på ca. 450 rigsbankdaler om året var et 
betragteligt beløb. 

J.L. Lunds religionshistoriske malerier har altid ført en tilbagetrukket tilværelse 
i forhold til offentligheden. Først i kongens private gemakker i det andet Chris-
tiansborg og senere i Statsrådssalen i det nuværende Christiansborg Slot, hvor 
der ikke er offentlig adgang. Det er en væsentlig grund til, at de stort set er u-
kendte og derfor ikke har kunnet bidrage til den nationalopdragelse af be-
folkningen, der i begyndelse af 1800-tallet blev slået til lyd for.95 Med placeringen 
i Statsrådssalen ses malerierne undertiden i baggrunden for historiske situa- 
tioner, som f.eks. i forbindelse med Grundlovens underskrivelse af Frederik 9. 
ved statsrådet den 5. juni 1953, og ved kronprins Frederiks første deltagelse i 
statsrådet i 1986. J.L. Lund har lidt den skæbne at stå i skyggen af Eckersberg og 
at blive placeret i glemmebogen af generationer af kunstkritikere. En samtidig 
anmelder glæder sig over: “at det er falden i en enkelt og saa fortjent Kunstners 
Lod, at kunne fuldføre en Cyklus af saa betydelige Malerier, der have medtaget 
en lang Række af Aar. Et saadant Foretagende erholder en større Runding, 
naar det udføres af Én end naar det overdrages til Flere”.96 J.L. Lund har arbej-
det med billedserien gennem mere end et kvart århundrede, naturligvis ikke 
kontinuerligt, men opgaven har ligget ham på sinde gennem mange år. Det har 
givet ham gode muligheder for at gennemtænke og videreudvikle scenerne og 
indarbejde mange historisk vigtige observationer og pointer. Lund har haft for 
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øje, at billederne skal beskrive den religionshistoriske udvikling i Danmark i et 
samlet hele ud fra den tids viden om Danmarks fortid, og hvor konkret viden 
ikke har foreligget, har han så seriøst som muligt fantaseret sig til en troværdig 
fremstilling. Billederne er figurrige, og der er generelt ringe interaktion mel-
lem de enkelte personer. Det er et træk, der er karakteristisk for den nazaren-
ske malerstil, som J.L. Lund var påvirket af, hvor handlingsmotivet elimineres 
til fordel for skønhed.97 Billedernes destination har ligget kunstneren på sinde, 
og med Lunds sædvanlige forsigtighed og idealisme, har han bestræbt sig på at 
gøre billederne så oplysende og langtidsholdbare som muligt. Den religions- 
historiske billedcyklus til Christiansborg Slot er J.L. Lunds kunstneriske 
hovedværk. 
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København under Borgerstyre
– Byplanstudier fra Stadsingeniørens Direktorat 1 
Parker og Anlæg
n  Indledning ved Jens Simonsen

I 1932 udsendte Stadsingeniørens Direktorat, hvorunder Københavns by-
planlægning hørte, en trykt redegørelse for, hvorledes den byplanmæssige 
udvikling i Københavns Kommune i store træk havde formet sig indtil da. 
Drivende kraft bag arbejdet med denne redegørelse var ingeniør Olaf Forch-
hammer (1881-1964), der i 1927 var blevet leder af byplanafdelingen i Stads-
ingeniørens Direktorat. Byplanafdelingen videreførte og uddybede i de føl-
gende år 1932-redegørelsen, bl.a. fordi Borgerrepræsentationen ønskede at 
få overblik over tidligere byplanmæssige dispositioner og vedtagelser. Da der 
i 1938 kom den første egentlige lov om byplaner, var det en yderligere til-
skyndelse til at arbejde med Københavns byplanmæssige forhold. Byplan-
loven bestemte nemlig, at byerne og de bymæssige bebyggelser inden fem 
år fra lovens ikrafttræden skulle tilvejebringe en byplan. Begrebet byplan i 
denne skala er siden blevet kaldt generalplan og i dag kommuneplan. I 1936 
var Olaf Forchhammer blevet stadsingeniør, og efter hans opfattelse forud-
satte al byplanlægning grundige undersøgelser af den hidtidige udvikling og 
planlægning. Det førte til et omfattende arbejde i Stadsingeniørens Direkto- 
rat med historiske studier. Et arbejde, der har resulteret i to store bogudgivel-
ser. I 1942 “København. De indlemmede Distrikter. Byplanmæssig Udvikling 
1901-1941.” Man startede med denne del af byen, fordi det var i kommu-
nens yderområder, den egentlige byudvikling foregik. Tilvejebringelse af et 
plangrundlag var derfor mest presserende dér. I 1947 udkom “København 
fra Bispetid til Borgertid. Byplanmæssig Udvikling til 1940” om byen inden 
for voldene. Arbejdet bestod i tilbundsgående undersøgelser og kildestu-
dier. Fra 1840’erne og frem bestod en væsentlig del af undersøgelsesarbejdet 
i minutiøse studier af Borgerrepræsentationens trykte forhandlinger, hvor 
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Udsigten fra Vestervold ved Holcks Bastion mod Vesterbro med Frederiksberg Slot i baggrun-
den. Det illustrerer, at voldene var et yndet sted til rekreative formål. Holcks Bastion lå mellem 
Vester Voldgade og H. C. Andersens Boulevard omtrent mellem Ny Vestergade og Ny Kongens-
gade. Maleri af Sally Henriques fra 1839. Københavns Museum.

disse handler om drøftelser og beslutninger om vej- og bebyggelsesplaner. 
Stadsingeniør Olaf Forchhammer var som nævnt initiativtager til de by-
planstudier, der ligger til grund for de to bøger. Da han gik på pension i 1951, 
var næste fase af arbejdet, kaldet “København under Borgerstyre” ufuldendt. 
Materialet handlede om udviklingen i voldkvartererne og brokvartererne 
samt om bane- og havneforholdene. Forchhammer nåede selv på falde- 
rebet, i 1950, at udgive et hæfte med titlen “København under Borgerstyre. By-
planmæssig Udvikling siden 1840”. Undertitlen er “Fortryk som Korrektur af 
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Kapitlerne: Gammelholm, Fæstningsterrænet og Banegårdsterrænet”. Desuden 
forelå ved Forchhammers afgang som næsten færdig korrektur afsnit om 
havnen, havnebroerne og baneforholdene. De blev sammen med de foran-
nævnte kapitler fra 1950-hæftet og en ombrudt, ajourført udgave af bogen om 
de indlemmede distrikter indbundet og i 1975 udsendt af Stadsingeniørens 
Direktorat i de 16 eksemplarer, som fandtes. Titlen på denne publikation er 
“København under borgerstyre og de indlemmede distrikter. Manuskript”. Det 
er ikke muligt at udpege, hvor hvert af disse 16 eksemplarer findes 40 år efter 
udgivelsen, men Det Kongelige Bibliotek har et eksemplar og Københavns 
Kommunes Biblioteker to.

Foruden det forannævnte, publicerede materiale, findes der i form af upub-
liceret arkivmateriale maskinskrevne manuskripter om Fællederne, Østerbro, 
Nørrebro, Vesterbro, Niveauskæringer (Udvidelse af 1975-udgaven af Borger-
styre-manuskriptets afsnit om baneforholdene), Afløb samt de i det følgende 
gengivne afsnit om Parker og Anlæg. Materialet bærer tydeligt præg af at 
være en første, uredigeret nedskrivning af indsamlede oplysninger. Det rum-
mer dog et væld af oplysninger til belysning af den historiske udvikling 
inden for området og bringes derfor frem i lyset.

Transskriptionen er foretaget af redaktionen, der har foretaget en næmsom 
tillempning af kladdens ortografi, hvorunder bl.a. stave- og trykfejl er rettet. 
Forkortelser i noterne er blevet opløst. Egentlige tilføjelser til brødteksten er 
anført i skarp parentes.

Parker og Anlæg

Gennem Middelalderen var København ligesom andre Byer af Forsvarshen-
syn omgivet af Fæstningsværker og var tillige en lidet udstrakt By. Der var ikke 
lang Vej for Beboerne ud til det omgivende Land. Ved adskillige af Byens Huse 
var der tillige store Haver, som sammen med Kirkegaardene gjorde Bebyg-
gelsen ret luftig og gav et Indtryk af grønt.
 Anlægget af Christian IV’s Befæstningslinie havde medført en Fordob-
ling af Byens Areal, saa der lang Tid fremover fandtes ubebyggede Grunde 
inden for Voldene, men der var stadig let Adgang til det aabne Land.  
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Parker i moderne Forstand, anlagt med Befolkningens Tarv for Øje, var der 
næppe Trang til, og de fandtes derfor ikke.
  Senere i Tiden blev enkelte Lysthaver, som tilhørte Kongen eller private 
Rigmænd, aabnet for de pænere Borgere, og der anlagdes Promenader f. eks. 
Esplanaden.
  Adgangen til disse mere privilegerede Omraader blev fri for alle i Tiden 
op mod Aar 1800. Disse Anlæg var dog udprægede Haver og Promenade- 
anlæg, og de Parker, der efter Aarhundredets Midte blev anlagt paa de sløjfede 
Voldes Terræn, adskilte sig ikke i den Henseende fra de hidtidige Anlæg.
  Ændringerne i Parkernes Udformning skyldtes den større Trang til 
Sports- og Friluftsliv, og det første synlige Resultat blev Fælledparken og som 
Forbillede for mindre Anlæg Hans Tavsens Park. Dermed var Indledningen 
gjort til de Parktyper, vi kender i Dag, og hvoraf Naturparken Utterslev Mose 
betegner det foreløbige sidste Skridt i Udviklingen.

Kongens Have og andre mindre private Haver

Behovet for Ophold i fri Luft, i “det grønne”, gav sig først til Kende hos den bed-
re Del af Borgerskabet og paa den Maade, at man indrettede Lyststeder, d.v.s. 
Sommerboliger med Haver uden for Byen. Rosenborg med Kongens Have, der 
paabegyndtes i 1606 er netop anlagt som et kongeligt Lyststed, og for øvrigt an-
lagt paa et Areal, hvor Datidens Borgerskab havde haft deres Haver og Som-
merboliger.1 Sydgrænsen for Kongens Have fulgte i den sidste Tid de tidligere 
fæstningsgrave. Mod Øst laa Grænsen omtrent i en Linie, der falder sammen 
med Adelgades Bagskel. Haven var ikke tilgængelig for Offentligheden, men var 
Kongens private Have. Af lignende private Haver fandtes der senere flere, bl. a. 
den store Harboeske (senere Classens) Have ved Enden af Sortedamssøen, og 
ved den anden Ende af Søerne – i den Del af Kalvehaven, hvor Tivoli nu er – og 
længere ind laa Dronningens Lysthave, som senere flyttedes inden for Voldene 
og opstod Øst for Bredgade som Amalienborghave.2 
  Ved Peblingesøens Nordvestside laa Blaagaard Slot med Park, anlagt 
omkring 1670.3 
  Fornemme Folk søgte ogsaa Adspredelse i Skydebanehaverne, hvoraf 
der fandtes flere. F. Eks. anlagdes 1688 en Skydebane med tilhørende Lyst-
have mellem Klerkegade og Sølvgade.4 
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Man kom endog uden for selve Byen. Maalet var Datidens Dyrehave, nu-
værende Charlottenlund, men den havde paa Grund af slette Veje og [dårlige] 
Befordringsmidler ikke en tilsvarende Søgning, som [stedet] senere [fik]. 
  Inde i Byen opstod der Beværtningshaver. I 1722 averteredes for Ge-
hejmeraad Lentes (senere Grev Laurvigs) Have. Her kunne “Liebhavere 
herefter for en billig Betaling vorde akkomoderede efter enhvers Stand 
og Begæring med vedbørligt Traktemente af en Traktør, som tillige under 
sine Gæster den Fornøjelse at betjene sig af den derved beliggende smukke 
Have”.5 

Kirkegaardene

Det, der dengang nærmest svarede til vore Dages folkelige Friluftsomraader, 
var Kirkegaardene. Forskellen mellem Livet paa Kirkegaardene da og nu 
springer stærkt i Øjnene. F. Eks. maa børn ikke lege paa Pladsen ved Runde-
taarn. I Stockholm er der indrettet Legepladser paa flere Kirkegaarde i den 
indre by.
  Vor Frue Kirkegaard blev benyttet som Byens almindelige Legeplads. 
Christian IV søgte i 1642 at sætte en Stopper herfor, men det hjalp kun lidt; 
thi Kirken havde Latinskolen som Nabo. I 1798 blev en Del af Kirkegaarden 
udlagt til Legeplads for Skoledisciplene.6 

  Den første Begravelsesplads uden for Voldene var “Kirkegaarden uden 
for Nørreport”, anlagt som Pestkirkegaard i 1546, omtrent hvor Grønttorvet 
nu ligger. Omkring Hundrede Aar senere var den blevet et yndet Udflugts-
sted. Johan Monrad skriver saaledes om den i sin Selvbiografi: “Om Søndagen 
 var den fuld af Folk, saa Jorden var som skjult af dem, idet alle Folk, Mænd 
og Kvinder med deres Børn og Tjenestefolk gik ud af Kjøbenhavn og satte 
sig over hele Kirkegaarden, som var fuld af store Lindetræer, og fik Mad og 
lod hente til sig af de omliggende Haver”. Denne Kirkegaard blev ødelagt ved 
Belejringen 1658-60.
  De Assistens Kirkegaarde, der anlagdes under Pesten i 1711, en for hver 
af de seks Kirker, fik heller ikke Lov til at være i Fred.7 Bortset fra Vartovs og 
Vajsenhusets Kirkegaard, der laa frit paa nuværende Raadhusplads, laa de 
inde i Karréer, og de omkringboende tørrede Tøj der. To af dem havde en For-
tid som Beværtnings- og Forlystelseshaver og blev fortsat brugt som Kegle-
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bane. Det var Nikolaj Kirkes Assistenskirkegaard, Landgreven (af Hessen), der 
laa i den sydlige Halvdel af Karréen mellem Borgergade, Gothersgade, Store 
Kongensgade og Dronningens Tværgade, og Frue Kirkes Assistenskirkegaard, 
Linden, der laa omtrent i Midten af Karréen mellem Store Fiolstræde, Rosen-
gaarden, Peder Huitfeldtsstræde og Krystalgade (Skidenstræde).8 
  Alle disse Assistenskirkegaarde inden for Voldene blev nedlagt 1760, og 
[de] afløstes af Assistenskirkegaarden paa Nørrebro mod, at byen overtog de 
smaa Assistenskirkegaarde, som den ikke allerede ejede.9 Petrikirke beholdt 
dog sin endnu nogle Aar. Den Have, som nu ligger bag ved Pelts og Thymes 
Stiftelse i Larslejstræde [nr. 7] er en sidste Rest af den gamle Kirkegaard.
  De øvrige af disse grønne Omraader blev dog ikke bevaret. Magistraten 
solgte desværre Grundene, væsentligst til de omkringboende, formentlig 
paa Grund af manglende Byggeplads inden for Voldene og for at skabe sig 
Indtægter.
  Assistenskirkegaarden blev ogsaa et yndet Udflugtssted. I “Tilskueren” 
1803 klages der over, at Folk sidder og spiser og drikker mellem Gravene, me-
dens Spillemænd stemmer op med den ene Dansemelodi efter den anden.10  
  I 1805 blev det paalagt Graverne at vaage over, at noget saadant ikke 
fandt Sted. Forbuddet maatte dog indskærpes i 1814 og 1816.
  Fra 1. Maj 1851 forbødes Begravelser paa indenbys Kirkegaarde, dog 
først fra 1. August 1853 for Kirkegaardene paa Christianshavn. Aarsagen var 
Hensyn til Hygiejnen navnlig Frygt for at de omliggende Brøndes Drikke-
vand skulde forurenes.11 

Statshaverne

Efter at den gamle Stadsgrav var kastet til blev Kongens Haves Sydgrænse 
reguleret, saaledes at den kom til at følge den nuværende Gothersgadelinie, 
men derudover havde Haven i det 18. Aarhundredes første Halvdel samme 
Udstrækning som før.12 
  Den var under den første Enevælde Tilflugtssted for Hoffet og det “ho-
nette” Borgerskab.13 

  F.R. Friis oplyser, at Rosenborg Have, der forhen havde været lukket, i 
Aar 1771 blev aabnet for Publikum. Samme Aar opførtes der ligeledes Musik 
og indrettedes Traktørsted i Forbindelse med en Spillebank. 1771 maa derfor 
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 regnes for det Aar, hvor der blev lige Ad-
gang for alle Byens Borgere.14 
  I Slutningen af 1700-Tallet skete der 
flere Indskrænkninger i Havens Areal. 
1781 bestemtes det, at den ene Fjerdedel af 
Slotsgraven skulde tilkastes.15 [Og] i 1785 
blev Laurierhuset langs Øster Voldgade 
ombygget til Kaserne og Parterret foran 
Slottet ryddet til Eksercerplads. Samme 
år tilkastedes Graven uden om Eksercer-
pladsen. I 1787 opførtes Eksercerhuset 
(nedrevet 1929), som strakte sig [langs 
Gothersgade] fra ud for Reformert Kirke 
til ud for Landemærket.
  Branden 1795 gjorde mange Hus-
vilde, og for at skaffe nye Byggegrunde 
til disse, bestemtes det, at anlægge Kron- 
prinsessegade, den første egentlige Park-
gade i Byen. Der blev skaaret en 89 Alen 
bred Stribe af Haven, og i 1799 blev der 
holdt Auktion over Grundene. Salget 
blev en økonomisk Sukces, men det blev 
ogsaa Velhaverhuse, der blev opført. 
Kronprinsessegade blev anlagt 1800-04. 
[Have og gade adskildtes i 1804-06 af git-
teret med de karakteristiske pavillioner, 
der var tegnet af stadsbygmester Peter 
Meyn].
  I 1832 anlagdes Rosenborg Brøndan-
stalt. Ved Gothersgades Udvidelse 1929-
30 inddroges en Strimmel paa ca. 11 Me-
ters Bredde [af parken] langs Gothersgade i Gaden. Sølvgade, som nu er 16 
m tænkes til sin Tid udvidet til 25 m ved Afgivelse af et Areal fra Kongens 
Have.16 
  Det nærmeste og gennem Tiderne mest yndede Udflugtsomraade for 
København var Frederiksberg Have og Søndermarken, begge Statshaver 
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Det nærmeste større udflugtsområde for københavnerne i sidste halvdel af 1800-årene var 
Frederiksberg Have og Søndermarken. En del af slotshaven kaldtes ligefrem for “Smørrebrøds-
plænen”. Den lå mellem slottet og Pile Allé, hvor i dag KB Tennis har sine baner. Bygningerne 
er den senere nedrevne staldgård. I baggrunden ses toppen af det vandtårn, som København 
i 1850’erne havde opført i Søndermarken som en del af byens nye vandværk. Xylografi efter 
tegning af P.C. Klæstrup fra Illustreret Tidende, nr. 453, 31.5.1868.
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som Kongens Have, men anlagt senere. I Modsætning til Kongens Have er 
Frederiksberg Have netop anlagt med den Hensigt at skulle være offentlig 
Promenadehave.17 
  Anlægget blev paabegyndt i 1701 og var i det væsentlige færdigt 1705. 
Haven stod aaben for Publikum, hvorved man dog forstod Standspersoner 
og “skikkelige Folk”, d.v.s. velklædte Folk.18 
  Søndermarken, der er af yngre Dato end Frederiksberg Have, var lukket 
for Offentligheden og forbeholdt Hoffet.
  Efter Afslutningen af Arbejdet med Omlægning til engelsk Havestil om-
kring 1792, var Søndermarken en kort Tid aaben for Publikum, men paa 
Grund af Uorden og Hærværk lukkedes den igen, og Søndermarken blev 
først aabnet for alle i 1852.19 
  Som Bevis paa den Yndest, Frederiksberg Have stod i, kan nævnes, at 
man ved Anlægget af Roskildebanen regnede med et meget betydeligt Antal 
Passagerer til Frederiksberg Have, men man tog Fejl. 
  Zoologisk Have, der aabnedes i 1859, har vel en stor Andel i, at Folk 
kommer derud.20 
  Den første Park anlagt for Befolkningens Skyld fik København i 1785. 
Det var Esplanaden, hvorved man oprindeligt forstod hele det brede, aabne 
Bælte, der begrænset af Kastellets Ydre Grav paa den ene og Byens Huse paa 
den anden Side, strakte sig i en stor Bue syd og Sydvest for Kastellet fra Told-
boden til Østerport.21  
  Senere skelnedes der imellem “Grønningen” fra Østerport til Toldbod-
vejen og “Esplanaden” langs denne ud til Toldboden. Esplanaden og Grøn-
ningen benyttedes efter 1767 som Eksercerplads. Esplanaden bestod i lang 
Tid af en hel Del Vandhuller.22  
  I Aarene 1782-85 blev Esplanaden opfyldt, reguleret og beplantet. Initia-
tivet hertil tog General H.W. v. Huth, hvis Forslag blev approberet ved kgl. Re-
solution 18. April 1781: “Vi approberer allernaadigst, at den imellem Kastellet 
Frederikshavn og Kjøbenhavns Toldbod samt langs Vejen derhen beliggende 
Plads efter den foreviste Tegning til sin for Staden og for Fornøjelse for dens 
Indvaanere beplantes med Træer og indrettes Alléer og Spadsereplads, lige-
som og at de dertil udfordrede Bekostninger, for saa vidt de ej kunne afholdes 
af militære Fonde, bestrides [af Fonden] ad Usus Publicos”.23 
  Der var stor Begejstring for Anlægget, og man tænkte sig det som en 
Promenade for det finere Publikum, som hidtil havde holdt til i Nærheden 
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af Kongemagten, d.v.s. i Filosofgangen og Buegangen omkring Christiansborg 
Slots Ridebane. Derfor var det ogsaa først, da Kongefamilien efter Slottets 
Brand i 1794 flyttede til Amalienborg, at dette Publikum flyttede efter, og at 
Esplanaden rigtig kom paa Mode som Promenade.
  At det ikke var forundt alle og enhver at komme i Anlægget fremgaar af, 
at det i Oktober 1849 siges, at uagtet Spadsering var tilladt, blev det kun lidet 
benyttet, fordi de mange Skildvagter forbød alle Børn og mindre velklædte 
Personer at færdes der.24 
  Ud over disse faa Anlæg fandtes der kun enkelte mere eller mindre lettil-
gængelige Promenader, først og fremmest Voldene, der laa som en Grønning 
omkring hele den indre By.

Voldene

Oprindeligt var de ikke beplantede; først 19. Maj 1714 fik Voldmesteren 
Besked om at sørge for Planter.25 
  Der var heller ikke fri Adgang. Flere gange, saaledes i 1750 og 1762 
blev der i kgl. Resolutioner fastslået, at “Pøbelen” ikke maatte klatre op paa 

Illustrationstekt til side 172
I 1850’erne opgav militæret tanken om at benytte Københavns gamle fæstningsanlæg på den 
vestlige side af byen. Det gav anledning til udarbejdelse af en lang række forskellige forslag til 
anvendelse af fæstningsterrænet. Forslagene spændte fra total udslettelse af volde og grave og 
anlæg af gader og bebyggelse på arealerne til bevaring af voldpartierne og gravene. I 1869 over-
tog kommunen voldterrænet på Sjællandssiden. Et udvalg blev nedsat, og i 1872 blev det første 
forslag til en samlet plan for fæstningsterrænet forelagt Borgerrepræsentationen. Forslaget, der 
vises her, præges især af parkerne og den brede ringgade uden om den gamle bys snævre gader. 
En ændret udgave af 1872-planen blev vedtaget i 1885. Ændringen bestod i, at Vestre Boulevard 
(nuværende H. C. Andersens Boulevard) ikke blev ført i en lige linje fra Jarmers Plads til havnen 
men blev drejet ved Rådhuspladsen og ført parallelt med Vester Voldgade. Derved blev Tivolis 
areal større og en del af voldgraven kunne indgå i Tivoli. Også bebyggelsesplanen fra 1885 blev 
ændret noget på grund af ordningen af baneforholdene, men er i øvrigt i store træk gennemført. 
Anlægget af Ørstedsparken og Østre Anlæg i 1870’erne er den egentlige start på udviklingen af 
de københavnske parker, fordi de blev anlagt netop med henblik på at skabe offentlige parker. 
Illustration fra Tabelværk til Københavns Statistik, nr. 14, 1904.
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Voldene eller færdes paa disse.26 Det er antageligt lige omkring 1800, at Ad-
gangen blev nogenlunde fri, i alt fald hedder det i 1807, at “Volden er beplantet 
med Træer og tjener Stadens Beboere til en behagelig og velgjørende Bevæ-
gelse”.27 For Børnene var Voldene en spændende Legeplads.
  I lang Tid var Borgerne ikke velsete, og man skulde passe paa nøje at over-
holde Forordningerne.29 Spadserestierne paa Brystværnet blev først anlagt 
efter 1848.29 
  I Forbindelse med Voldene fandtes to yndede Promenader: Kirsebærgan-
gen, uden for Volden mellem Langebro og Nørreport, hvortil der krævedes 
Adgangstegn og Nøgle hos Kommandanten, og Filosofgangen i Voldgaden 
mellem Farvergade og Ny Kongensgade.30  
  Filosofgangen var oprindelig anlagt af Hensyn til det kongelige Herskab, 
naar det begav sig til og fra Christiansborg. Det var en meget yndet Prome-
nade, der var ingen Kanoner, der ringedes ikke ud som i Kongens Have, og 
Tappenstregen gjorde ikke, som paa Volden, Ende paa Spadseringen.

Langelinie 

En senere meget yndet Promenade var Langelinie, der blev udført på kontre-
scarpen i 1662 og beplantet sammen med Kastellets øvrige Volde og Uden-
værker 1664-65.31 Af den oprindelige Langelinie er der kun det lille Stykke 
fra Yachtklubbens Pavillon til Den Lille Havfrue tilbage.
   Ogsaa her var Adgangen givet fri trinvis, først for enkelte særlige be-
gunstigede for saa, kort efter 1814, at udstrækkes til de mere velhavende, der 
tilkøbte sig Retten til et Adgangskort, indtil der endelig i 1848 blev givet fri 
Adgang for alle Spadserende. Kørende og ridende maatte vedblivende er-
lægge en Afgift, indtil Terrænet overgik til Havnevæsenet og Kommunen.32 

  I 1852 forlængedes Langelinies Spadseresti helt rundt om Huths Batteri, 
og gik derfra over i Strandpromenaden, anlagt af P.H. Classen til offentlig 
Spadseren.33 Fra selve Langelinie strakte sig enkelte private Badebroer ud, og 
ved Strandpromenaden omtrent ud for Kastelsvejen anlagdes omkring 1840 
to Badeanstalter.34 For Enden af Strandpromenaden ved Kalkbrænderiet laa 
et lille Traktørsted: “De Fattiges Dyrehave”.35 
  Ved Strandpromenaden laa ogsaa Classens Have, som dog ikke var of-
fentlig tilgængelig. Den bestod oprindelig af to Haver, tilhørende Brødrene 
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Langelinie var oprindelig en smal landstrimmel mellem Kastellets voldgrav og Øresund. Med 
udvidelsen af Nordre Toldbod i 1870’erne og anlægget af Frihavnen i 1890’erne ændrede om-
rådet fuldstændig karakter i retning af den park og lystpromenade, der kendes i dag. Fotografi 
fra omkring år 1900 i Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet.

Generalmajor J. F. Classen og Konferensraad P. H. Classen. Denne sidste 
overtog begge Haver efter Broderens Død i 1792. Det Vænge, der laa Syd 
for Haven og som afgrænsedes af Kastelsvejen, tilhørte Byen, som gav Clas-
sen Fæstebrev paa det, saaledes at hele Ejendommen omfattede et Areal fra 
Kastelsvejen i Syd til nuværende Næstvedgade i Nord, og fra Sundet i Øst og 
omtrent til Østerbrogade i Vest.36 
  I Begyndelsen af 1800-Tallet tilbød P. H. Classen Haven til en ny bota-
nisk Have.37 En Kommission gik ind for at flytte botanisk Have herud, men 
Sagen gik i Staa af økonomiske Grunde.
  Ved Frihavnens Anlæg blev Langelinie Fysiognomi fuldstændig forandret. 
Der gik en livlig Diskussion forud om, hvorvidt Langelinie skulle bevares.
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[P.C.] Zahle pegede allerede i Rigsdagssamlingen 1866/67 ved en Debat i 
Folketinget om Københavns Havns Udvidelse paa det værdifulde i, at et Anlæg 
som vore Dages Langelinie blev bevaret. Han udtalte bl. a. “Københavns Havn 
har i langsommelige Tider været næsten lukket for Byens egne Beboere. Sagen 
er nemlig den, at det man trænger til fra Beboernes Side her i København, er, 
at der bliver lettere Adgang til de Steder, hvor Færdselen er, at der i København 
ligesom i andre Byer bliver en Mole langs med Havnen, og hvor man kunde 
komme ud”.38 
  Den af Finans- og Indenrigsministerierne nedsatte Kommission til Bedøm-
melse af de indkomne Frihavnsprojekter afgav Betænkning 18. Januar 1889. 
Heri hed det bl. a., at man ikke kunde anbefale nogen Beliggenhed, “der kunde 
virke ødelæggende paa Langelinie og Kastellets østre Voldparti som offentligt 
Promenadested”.39 
  Selv om Konkurrenceindbydelsen ikke udtrykkelig forlangte en direkte 
Vejforbindelse mellem Langelinie og Kalkbrænderierne, mente Kommis-
sionen dog, at det var en Mangel ved et Projekt, naar det havde truffet Dis-
positioner, der medførte at kørende og ridende fra Langelinie skulde søge til 
Østerbros Strandvejskvarter. 
  Man foreslog derfor et Vejanlæg uden om Frihavnens Toldgitter, der kunde 
danne Forbindelse mellem Langelinie, Amaliegade, Bredgade og Strandpro-
menaden, Strandvejen m.v.
  Blandt de seks præmierede Projekter var der to, der foreslog, at Lange- 
linie blev fortsat ud på Østmolens Østside. Det endelige Projekt blev udarbej-
det af Havnekaptajn Lüders og overingeniør Tegner. Havnekaptajn Lüders 
anbefalede, i Modsætning til Tegner, at forlænge Langelinie ud på Østmolen; 
men det var ogsaa Havnebygmester H.C.V. Møller, en af Medarbejderne paa et 
af de to ovennævnte Projekter, der for Lüders deltog i Udarbejdelsen.40 Det, der 
var mest afgørende for Indretningen af et Langelinieanlæg, var Forbindelses-
banen mellem Frihavnen og Toldboden.
  Indenrigsminister Ingerslev foretrak at lægge Forbindelsen gennem 
Kastellets Hovedgade, da man saa ikke hindrede et fremtidigt Parkanlæg 
omfattende Kastellets østre Vold og Langelinie.41 
  Frihavnsudvalgets Betænkning af 7. marts 1891 angav i det Store og 
Hele de Retningslinier, hvorefter Anlægget omkring Langelinie senere blev 
udført. Det hed om Langelinie: “Hensynet til at bevare denne Yndlingspro-
menade har været stærkt fremtrædende under alle Overvejelser om Frihav-
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nens Beliggenhed…”.42 Endvidere foresloges den nuværende Viadukt over 
Baneterrænet. 
  I Borgerrepræsentationens Møde 9. Januar 1893 vedtoges det at gaa med 
til at bevilge et Beløb til Gennemførelse af en Viadukt som Forbindelse mellem 
Anlægget ved Lystbaadehavnen og Østmolepromenaden. Samtidigt overtog 
Kommunen Langeliniemolen og Anlægget ved Lystbaadehavnen til Vedlige-
holdelse, og senere blev der indgaaet en Overenskomst om Overtagelse af en 
Del af Esplanaden, den østligste Del af Citadelsvolden med tilhørende Grav, 
Langelinie, Haveanlægget omkring Hvitfeldts Monument samt et Areal Nord 
for Citadellet. Ejendomsretten forblev Statens og Havnevæsenets.43

Kongens Have

Kongens Have, der fra og med 1819 ogsaa var aaben om Vinteren, var paa 
mange Maader, som Byens eneste større Friluftsomraade, Forløber for Ud-
viklingen, saaledes ogsaa som Forlystelsespark.44 Paa Eksercerpladsen arran-
geredes Sportsopvisninger, Ballonopstigninger, Linedans og lign. Og i selve 
Haven var der Illumination, Koncerter og Optræden.
  I Begyndelsen af 1840’erne var det Georg Carstensen, der var Forlystelses-
raad og arrangerede store Ildfester, indtil Tivoli kom [til] i 1843. Han vilde 
have et stort Terræn i landskabelige Omgivelser med alle tænkelige Forlys-
telser og for “fine” saavel som “mindre fine”, et Sted, hvor alle kunde mødes. 
Han fik det Areal paa Fæstningens Glacis, hvor Tivoli stadig ligger.
  Tivoli var dog et ganske specielt Friluftsomraade, og Kongens Have var 
stadig ubestridt i lang Tid den eneste Park af Betydning, og den var bl. a. ogsaa 
et yndet Tilholdssted for Børn; men der var i første Halvdel af 1800-Tallet me-
gen Modvilje mod, at Børn og Barnepiger fyldte, og at Ammerne tørrede Bleer 
mellem Træerne. I 1833 forbød man Folk at køre med Barnevogne i Haven.
  Der taltes foragteligt om Kongens Have som Byens Ammebørs.
  Der rejste sig ogsaa Røster i Rigsdagen for en Lukning af Haven eller i 
alt Fald Betaling af Entré, fordi Statens Indtægt af Haven var ringe, og endda 
betaltes der Skat til Kommunen.45 
  Omkring 1880 fremkom der Planer om at placere nogle Museumsbyg-
ninger i Haven, fordi den var Statens eneste ubebyggede Grund i Hoved-
staden.46 Planerne mødte stærk Modstand, og der fandtes heldigvis en Løsning, 
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som skaanede Kongens Have. Ogsaa senere – i 1930’erne – har det været fore-
slaaet at anbringe en Museumsbygning i Haven langs [med] Sølvgade.
  Den Modstand mod gennemgaaende Trafik, der hidtil havde været, og 
som bl. a. gav sig Udtryk i, at Opsynet greb ind over for Folk med Pakker, 
blev brudt i 1901, da Kongeporten (Hørups Port) paa Hjørnet af Gothers-
gade og Kronprinsessegade aabnedes.

Voldparkerne

I sidste Halvdel af 1800-Tallet fik Byen en ny Parktilvækst og for første Gang 
ogsaa kommunale Parker, nemlig Anlægene paa det tidligere Fæstningster-
ræn. Alle er de anlagt som udprægede Prydanlæg og Spadsereparker.
  Botanisk Have er Statens og blev aabnet 1874 som Byens fjerde botaniske 
Have. Den ældste fra ca. 1600 laa i Universitetsfirkanten ved Krystalgade. Den 
anden laa ved Amalienborg og den tredje fra 1777 var den botaniske Have ved 
Charlottenborg, som efterhaanden var blevet for lille.47 
  I 1905 blev Botanisk Have udvidet med et Areal ved Polyteknisk Lære-
anstalt, og samtidigt blev der anbragt en Laage ved Sølvgade og indført udvi-
det Aabningstid.48 Hidtil havde der kun været Adgang gennem Gothersgade- 
laagen. 
  Dette blev gennemført ved en Overenskomst mellem Staten og Kom-
munen. Magistraten mente, “at en udvidet Adgang til Botanisk Have er et saa 
væsentligt Gode for Befolkningen”, at det var fuldt forsvarligt at gøre Indrøm-
melser over for Haven. Der kom da ogsaa en stor Stigning i Besøgene.
  Det var kgl. Haveinspektør Flindt, der tegnede Botanisk Have, og det var 
ogsaa ham, der leverede Tegninger til Ørstedsparken (1879) og Aborreparken 
(1886). Nye Idéer fremkom ikke ved Planerne for de nye Anlæg, naar bortses 
fra, at [Arkitekten Ferdinand] Meldahl i Borgerrepræsentationens Møde 11. 
December 1876 om Ørstedsparken slog til Lyd for Indretning af en Børnetum-
leplads i et Hjørne af Parken.49 Det var ikke Brugsparker, man tænkte sig an-
lagt, hvilket ret slaaende karakteriseredes ved en Udtalelse i Borgerrepræsen-
tationen d. 29. April 1878, hvor man diskuterede Hegn om Ørstedsparken. 
Oberst L. A. Petersen udtalte da, at han: “fandt det ganske i sin Orden, at en 
Park, paa hvilken der anvendes stor Bekostning for at frembringe noget smukt, 
forsvarlig indhegnes, saaledes at den behørig kan fredes”. 
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Det blev dog nævnt, at Udvalget havde overvejet at undvære Hegn. Det vil-
de spare en Udgift, og Anlægget vilde slutte sig bedre til Omgivelserne. Man 
turde dog ikke lade det være aabent Dag og Nat, som det var Tilfældet an-
detsteds.50  
  Østre Anlæg anlagdes 1877, men Grænserne for Anlægget laa ingen-
lunde faste fra Starten.51 Man havde kun regnet med et Parkareal paa 16 Tdr. 
Land og liggende op mod Østerbrogade, men da man regnede med, at der 
vilde gaa længere Tid, inden der kunde bygges, anlagdes Spadserestier, saae-
des Græs og plantedes lidt.52  
  Ved Beslutning af 20. Juli 1885 og 3. Maj 1886 vedtoges Overdragelse af 
en Del af Østre Anlæg til Staten til Opførelse af Kunstmuseet. Da Stockholms- 
gade gennemførtes, var der trukket en Grænse for Anlægget paa dets ene 
Side. Baneordningen gjorde ogsaa et Indgreb i Østre Anlæg.
  Omkring Aarhundredskiftet fremkom Planer om at flytte Zoologisk 
Have til Østre Anlæg. 55-60 københavnske Organisationer gik ind for Tan-
ken, men Kommunalbestyrelsen var ikke interesseret i Flytningen.53 

  Forinden der rigtig kom Gang i Anlæggelsen af kommunale Parker 
rundt i Byen, havde Kommunalbestyrelsen beskæftiget sig med Omordning 
af to vigtige eksisterende Anlæg, nemlig Søerne og Langelinie.
 

Søerne

Christian IV havde haft Planer om at gøre Søerne til Byens Fæstningsgrave. 
Var disse Planer blevet realiseret, havde der været Mulighed for at forbinde 
Søerne og Voldparkerne, saadan som det senere paatænktes.54 
  Der spadseredes paa Kærlighedsstien ved Sct. Jørgens Sø. Den blev i 
1827 og Aarene derefter fortsat videre forbi de andre Søer.55 
  Dosseringerne aabnedes først for Publikum 1851, 1853 og 1855 ved De-
markationsliniens Flytning.
  Under Debatten i Borgerrepræsentationen 19. Juni 1876 om Sølvgades 
Forlængelse udtalte Redaktør Bille: “Det var vistnok i det hele ønskeligt, 
om Søerne kunde blive lidt mere tilgængelige for Liv og Færdsel, end de for 
Tiden ere. Vel var det af Hensyn til, at Peblinge- og Sortedamssøen danne 
Reservebeholdninger for Kjøbenhavns Forsyning med Drikkevand, ikke 
muligt at give dem i den Grad til Pris for almindelig Færdsel, som man gør 
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andetsteds med lignende Vanddrag, f. Eks. med Alsterdamm i Hamborg, men 
imellem vore Søers Dødsstilhed og den særdeles livfulde Færdsel paa Alster-
damm maatte der kunde findes en Middelvej.”56 

  Det Liv der fra gammel Tid var i Søerne manifesterede sig i Baadebroer 
opført af Private mod en aarlig Afgift. 
  I Begyndelsen af 1870’erne var der sat en Dampfærgefart i Gang paa langs 
af Søerne, men den betalte sig ikke. Der blev senere gjort Forsøg med Petro-

Billedet fra omkring 1930 viser terrassen for enden af Sortedams Sø med støttemuren langs 
Østerbrogade. Søerne, der ligger på stribe fra Østerbrogade til Gammel Kongevej, er en iøjnefal-
dende del af det københavnske bybillede. Søerne er tilvejebragt ved opstemning af vandet i nogle 
ret beskedne åer med det formål at føre brugsvand ind til byen samt forsyne fæstningsgravene 
med vand. Alle nuværende “søer” i København er i øvrigt kunstige. Den eneste større naturlige sø 
byen har haft, Lersøen, er forsvundet. Den nuværende udformning af Sortedams Sø og resten af 
sørækken giver dem en flodlignende karakter. Det skyldes en regulering i slutningen af 1920’erne 
efter et projekt, udarbejdet af Stadsarkitektens Direktorat. Fotografi fra www.kbhbilleder.dk.
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leumsbaade og elektrisk drevne Baade, men Liv i Søerne kom der først fra 
1906, da Baadudlejning paabegyndtes.57 
  Mange Forslag fremkom til en Regulering af Søerne, og Magistraten stil-
lede i Borgerrepræsentationens Møde 7. Februar 1898 Forslag om Nedsættelse 
af et Fællesudvalg. Magistraten var imod Indskrænkning af Vandarealerne og 
kunde ikke slutte sig til de Projekter, der ønskede en landskabelig Udformning, 
og Udvalget sluttede sig hertil. Dets Betænkning forelaa først i Borgerepræsen-
tationens Møde 11. Januar 1904.
  I Mødet 22. Februar 1904 oplystes det, at Magistraten havde ladet 
Stadsarkitekten udarbejde en Plan i Overensstemmelse med Forsamlin-
gens Ønsker. Dette Forslag blev vedtaget, og Fredens Bro blev udført og 
aabnet 3. December 1904, men selve Søerne skete der ikke noget med før 
Stadsarkitekt Holsøes Plan kom til Udførelse, og Søerne fik det Udseende, 
de har i Dag.58 

Parkpolitik

Samtidig kom Kommunens Stilling til Parkspørgsmaalet i Almindlighed til 
Debat. Under Budgetdebatten i Borgerrepræsentationen 1. November 1897 
kom Overretssagfører O. Johansen ind paa Spørgsmaalet om de københavnske 
Parker. Han tog sit Udgangspunkt i en Beretning om Københavns kommu-
nale Forhold i Anledning af Stockholms Udstillingen [Allmänna konst- och 
industriutställningen, 1897], hvori Byens smukke Beliggenhed ved Sun-
det berømmedes. Taleren fremhævede, at de lange Bolværksstrækninger i 
Forbindelse med Pakhuse bevirkede, at man maatte langt bort fra Byen for 
at mærke noget til Bølgernes Poesi, men saa meget mere Grund var der til 
at tænke noget mere paa Byens Forsyning med Parker, som sammenlignet 
med Udlandets Byer lod meget tilbage at ønske. Han gjorde den øjeblikkelige 
Status op: Langelinieanlægget 26 Tdr. Land, Østre Anlæg 21 Tdr., Ørsteds-
parken 11 Tdr., Helmers Park (Aborreparken) 4 Tdr., Kongens Have 20 Tdr., i 
alt 82 Tdr. Land eller ¼ Tdr. Land pr. 1.000 Indbyggere. Her er dog forbigaaet 
Botanisk Have, Tivoli (og Søerne).
  Johansen omtalte videre, at Skovene ved København laa for langt borte, 
idet det højeste Tal for Skovsøgende paa en god Sommerdag var 30.000 Men-
nesker, medens derimod Frederiksberg Have og Søndermarken var meget 
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søgte. Han anbefalede Nedsættelse af et Fællesudvalg til at tage Parkspørgs-
maalet under Overvejelse.59 
  Sammen med Forretningsfører P. Knudsen og Professor [Carl] Torp stil-
lede Johansen i Mødet den 15. Januar 1900 som Ordfører Forslag om Nedsæt-
telse af et 7-Mands Udvalg til at tage Spørgsmaalet om Parker og Plantninger 
i Kommunen under Overvejelse.60 “…Opgaven burde være at drage et Stykke 
Natur ind mellem Byens Stenkolosser, saa at man kan aande lidt friere dér. 
Skønt Ørstedsparken  i og for sig er meget smuk og Terrænet er godt anvendt, 
gør ogsaa den med de Sildesalatbede, som man anbringer rundt omkring i den 
efter hans Opfattelse et noget for havemæssigt Indtryk”.
  Han omtalte dernæst, at der for et Par Aar siden offentlig var frem-
kommet en Plan om en Park paa en Del af Fællederne, endvidere havde 
Borgmesteren tidligere stillet i Udsigt, at der vilde blive anlagt Parker i 
Sandgravene ved Jagtvejen og i Lersøen, og han henstillede til det eventu-
elle Udvalg ogsaa at tage under Overvejelse, om der ikke i Utterslev Mose 
kunde indrettes en Park. “En saadan vilde ganske vist faa en noget fjern 
Beliggenhed for Københavnerne, men den vilde kunne faa Betydning for 
Fremtiden, og da det varer længe inden Parkanlæg komme til at virke efter 
deres Bestemmelse, fandt han, at der netop er Grund til at se lidt ud i Frem-
tiden. Det kunde man ingenlunde beskylde Kommunalbestyrelsen for hidtil at 
have gjort, men saa meget mere Grund var der til nu at tage hurtig og energisk 
fat”.
  Borgmester Øllgaard henviste til, at den kommunale Administration i 
en Række af Aar havde været stærkt optaget af andre Opgaver, som først 
maatte løses, og i øvrigt mente han, at saa længe Fællederne laa hen, som 
de gjorde, var der tilstrækkelig Sports- og Friluftsplads; det var ganske vist 
ikke Meningen med Fælledoverkomsten, men den Anvendelse man havde 
tænkte sig at give Fællederne, levnede ikke i synderlig Udstrækning Rum til 
Parkanlæg. Man havde derfor tænkt paa Lersøen, som havde et Areal over 
80 Tdr. Land.
  Heroverfor hævdede Prof. Torp, ligesom det tidligere var gjort, at Ler-
søen laa for langt væk til, at den kunde raade Bod paa Parkbehovet inde i 
Byen. 
  Borgmester Borup havde ikke tænkt sig, at det foreslaaede Udvalg skulde 
have saa store Opgaver som han, efter de fremkomne Udtalelser, antog, det var 
meningen, navnlig ikke at det skulde beskæftige sig med Tilvejebringelsen af 
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Parkernes beliggenhed i bylegemet har som regel tilfældighedens præg, eftersom de udgøres af 
slotshaver, tidligere militære arealer samt søer og moser, som vanskeligt har kunnet anvendes 
til andre formål. Udover at diskutere problemet ved den ujævne fordeling af parkerne i byens 
enkelte områder, har byplanlæggere i mange år beskæftiget sig med, hvor mange m2 park, der 
bør være pr. indbygger. J. Bergmann, der var stadsgartner i København, satte i 1940’erne ca. 12 
m2 pr. indbygger som mål for parkudviklingen. Hans udregninger viste, at der på daværende 
tidspunkt var ca. 7 m2 park til rådighed pr. indbygger i København. I forslaget til Københavns 
første kommuneplan i 1985 oplystes, at arealet af parker og mindre, grønne arealer var kom-
met op på ca. 13 m2 pr. indbygger. Tilvæksten i parkareal er hovedsagelig sket i kommunens 
periferi. Mod nord og vest indgår de københavnske parker i et større sammenhængende system 
af naturparker, hvoraf væsentlige dele forløber langs kommunegrænsen fra Kalvebod Strand til 
Emdrup Sø. Forslaget til de sådant samlet parksystem for Københavnsegnen fremkom i 1936 
i redegørelsen “Københavnsegnens grønne Omraader”, udarbejdet af et Egnsplanudvalg, som 
var nedsat på initiativ af Dansk Byplanlaboratorium. Forslaget vandt almindelig tilslutning i 
de berørte kommuner og blev fulgt op af en fredningsplan og en lov om stianlæg i de grønne 
arealer. Planen viser Københavns parksystem. Enkeltskravering er eksisterende, krydsskrave-
ring foreslåede grønne arealer. Illustration fra “Københavnsegnens grønne Omraader”, 1936.
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nye Parker: “Det vil være det samme som at sige, at det skal lave hele Bebyg-
gelsesplaner, thi man kan ikke anbringe Parker hist og her uden samtidig at 
gøre sig klart, hvorledes det omliggende Areal skal anvendes.”
  Johansen gav Borgmester Borup Ret i, at Parkernes Beliggenhed maatte 
blive noget afhængig af Bebyggelsen, men man kunde ogsaa vende det om og 
sige, at Bebyggelsen afhang af Parkernes Beliggenhed.
  Redaktør [Harald] Bing gav Tilslutning til den Kritik, som af Johan-
sen og Torp var rettet mod Kommunens anlæg, og paapegede, at den i det 
væsentlige faldt sammen med de Betragtninger, der var fremsat fra særdeles 
sagkyndig Side, nemlig af Professor A. Oppermann, senere gengivet i “Til-
skueren”.61 
  Professor A. Oppermann sagde bl. a., at Skovene laa for langt borte, og 
at Rejsen dertil ikke var billig. Mange Arbejdere havde ikke saa lang samlet 
Fritid, at de kunde naa ud. I Modsætning hertil var Frederiksberg Have selv 
paa en Søgnesommeraften stærkt søgt. “Med andre Ord: Hovedstaden le-
ver, hvad Parker angaar, paa de to gamle frederiksbergske Anlæg og har kun 
gjort saare lidet for sin Udvikling paa dette Område”.
  I sin Tale og i Artiklen pegede Professor Oppermann ogsaa paa, at 
Mangelen paa Parker ikke kunde skydes ind under, at København havde 
manglet Lejlighed til selv at frembringe Anlæg og Parker, og han fremdrog 
nogle Eksempler. Da den gamle botaniske have ved Charlottenborg blev 
nedlagt omkring 1870, burde Arealet, 4 1/8 Tdr. Land, have været bevaret 
som Lystanlæg sammen med en Del af Gammelholm. Endvidere havde man 
efter hans Mening ikke udnyttet Voldterrænet tilstrækkeligt, og i alt Fald 
burde man have samlet Aborreparken, Ørstedsparken og den aabne Plads 
ved Frederiksborggade til eet Anlæg, og man kunde have forlænget et saa-
dant Anlæg ud til Peblingesøen.
  Rosenvænget var opstaaet af Tuteins Villa “Rosendal”, hvortil hørte en 
ualmindelig smuk Park og i alt ca. 25 Tdr. Land, der blev solgt samlet, men 
senere udparcelledes til den billige Pris af 1 Kr. til 1,33 Kr. pr. Kvadratalen, 
og i Nærheden heraf laa Classenshave. Paa det forreste Vesterbro, hvor der 
endnu gemt bag Helgolandsgade laa store Haver, vilde man sikkert ogsaa let 
have kunnet sikre sig et anseligt Areal.
  Redaktør Bing fremdrog i Borgerrepræsentationen endnu et Forhold, 
som ogsaa Professor Opppermann havde været inde paa, nemlig Nørrebros 
og Christianshavns meget daarlige Forsyning med Parker i Forhold til de 
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øvrige Bydele, og han henledte Opmærksomheden paa Christianshavns 
Vold og spurgte endvidere, om der ikke var en Mulighed for med den gam-
le Have ved Bellahøj som Udgangspunkt at indrette et samlet Parkanlæg. 
Johansen præciserede til Slut, at det ikke var Formaalet at fremskaffe flere 
kønne Haveanlæg end der allerede var, men at skabe noget helt andet, nem-
lig en rigtig stor Park til at røre sig i. 
  Det vedtoges at nedsætte et Udvalg, som afgav Betænkning 17. Juni 
1902.62  
  Et af de Forhold, Udvalget havde tænkt at medtage i Betænkningen, 
nemlig Omordning af de administrative Forhold med Hensyn til Kommu-
nens Parker og Plantninger, blev stillet i Bero, idet Magistratens havde et 
Forslag under Udarbejdelse.
  Udvalget havde først og fremmest haft Opmærksomheden henvendt 
paa Christianshavn. Det var Udvalget bekendt, at der havde været Planer 
fremme om et Parkanlæg omkring Sundbyernes Vand- og Gasværk, men det 
havde været forbundet med betydelig Vanskelighed at finde et egnet Areal 
nærmere Christianshavn. Man var standset ved et 5½ Tdr. Land stort Areal 
ved Kløvermarksvej, som ejedes af Kommunen og var uegnet til Bebyggelse. 
Det var Udvalgets Mening, at dette Anlæg senere skulde knyttes sammen 
med de saakaldte Flader mellem Kløvermarksvej og Voldene, et Areal paa 35 
Tdr. Land. Det burde saa yderligere tilstræbes i dette at inddrage den tilstø-
dende Del af Fæstningsterrænet.
 Foreløbig maatte man dog nøjes med de 5½ Tdr. Land og ikke tilstræbe 
et pynteligt Anlæg, men derimod et forstmæssigt beplantet Friluftsopholds-
sted, hvor Børn og Voksne frit kunde tumle sig.
  Det Anbefaledes ligeledes at omdanne Lersøen til Park, og Udvalget hen-
stillede til Magistraten snarest at fremkomme med Forslag om en Konkur-
rences Afholdelse og Program for denne.
  Dog udtalte Udvalget sig lidt nærmere om denne fremtidige Park, idet 
man mente at maatte udskyde den Del af Lersøen, der laa længst mod Vest 
mellem Tagensvejs Forlængelse og Lygten. Det havde vist sig, at der for dette 
Areals Vedkommende kunne tilvejebringes god Vandafledning, og det vilde, 
navnlig paa Grund af dets Beliggenhed ved en fremtidig Godsstation, faa stor 
Værdi som Byggegrund. Desuden var det paa Grund af sin spidse Facon ikke 
særligt egnet til Park. Man vilde derfor have denne Del holdt udenfor, men dog 
bevaret en Strimmel langs Tagensvejs Vestside over Lersøen som Haveanlæg, 
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velsagtens for at give Tagensvej Karakter af Parkallé (Dette Areal ejes endnu 
(1947) af Kommunen, og benyttes p.t. til Nyttehaver og en Benzintank. Efter-
aar 1947 er der ved at blive anlagt enkelte Smaavirksomheder). Til Gengæld 
for det Areal, der saaledes gik tabt, ansaa Udvalget det for ønskeligt at medtage 
et Stykke af de Jorder, som Kommunen ejede Nordvest for Lersøen.
  Den Højde med tilhørende Skraaning, som derved indvandtes for 
Parken, vilde dels forøge Parkens Areal, dels have stor landskabsgartnerisk 
Værdi og desuden vilde det have Betydning, om det paatænkte Hospital 
stødte op til en Park.
  Kommunen ejede Arealer, der fra Lersøen strakte sig omtrent til den 
østlige Spids af Utterslev Mose, og Udvalget fandt det nærliggende at an-
vende Utterslev Mose til Park og saa forbinde de to Parker med en bred eller 
med Alléer beplantet Vej, som endda yderligere paa forskellig Maade kunde 
tænkes at strække sig gennem Lersøen videre ind mod Byen.
  Udvalget havde undersøgt Ejerforholdene i Utterslev Mose, og var kom-
met til det Resultat, at Københavns Vandvæsen havde Ejendomsret til Mosens 
Bund og Dispositionsret over Vandet i Mosen, desuden Ret til Tørveskæring 
og nogle Vejrettigheder, medens de omboende havde Ret til at benytte sig af 
Græs, Siv og Flæg [Tagrør], og Staten havde Fiskeret.
  Det henstilledes fra Udvalgets Side, at der ved Overenskomst eller paa 
anden Maade kunde blive truffet en Afgørelse af Forholdet med Hensyn til 
Mosen, og man haabede, at Planerne ikke kom til at hvile saa længe, at deres 
Virkeliggørelse blev afskaaret ved Bebyggelse, Prisstigning af Grunde osv. 
 Udvalgets Indstilling om Anlæg af de tre Parker: Lersøen, Sandgravene 
og ved Kløvermarksvej vedtoges, men de to sidste blev aldrig udført, og Ler-
søparken fik ikke den Udstrækning, man havde tænkt sig.  Den aabnedes 
1911 i den Udstrækning, den har i Dag, nemlig Arealet mellem Tagensvej og 
Slangerupbanen. 
  Forinden var der dog foretaget et stort Skridt fremad i Byens Forsyning 
med Parker.
 

Mindre Anlæg

Nogle mindre Anlæg var vel blevet gennemført, saaledes Raadhushaven 
1903-04, Glyptotekshaven 1907-08 og Hans Tavsens Park 1907-08. Denne 
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Gennem hele det 20. århundrede blev der udfoldet bestræbelser på en generel udvidelse af 
byens parkareal. I samme periode har det været lige så vigtigt at sætte en stopper for den 
ofte praktiserede uvane, at stat og kommune betragtede deres respektive parkområder som 
potentielle byggegrunde til en eller anden offentlig institution. Da kommunen i 1940 havde 
vedtaget at opføre en salgshal i Ørstedsparken på grænsen til det nuværende Israels Plads, 
henvendte Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 
sig til Borgerrepræsentationen med ønske om en fredning af de københavnske parker. Der 
blev opnået forlig i den konkrete sag, så indgrebet i Ørstedsparken blev mindre end planlagt. I 
forliget indgik, at kommunen ville forhandle med foreningerne om den ønskede parkfredning. 
Angrebene på parkerne fortsatte imidlertid, uden at man kom videre med fredningsforhand-
lingerne. En sag i 1958 om udvidelse af Niels Bohr Instituttet ind i Fælledparken medførte, at 
Forskønnelsesforeningen og Naturfredningsforeningen rejste fredningssag over for Naturfred-
ningsnævnet for København. Alle de københavnske parker – kommunale som statslige – blev 
krævet fredet således, at de “i deres fulde omfang bevares i alt væsentligt i uforandret stand”. 
Herefter optog kommunen forhandling med Naturfredningsnævnet, og i løbet af 1960’erne 
blev de første af en lang række fredningsdeklarationer vedtaget af Borgerrepræsentationen og 
tinglyst på de pågældende områder. Det drejede sig ikke kun om egentlige parker men kom 
også til at omfatte Søerne og den indre bys kanaler. Tegning fra www.kbhhistorie.dk
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sidste var den første kommunale Brugspark, indrettet som den blev med en 
stor Legeplads, og den afhjalp en Del af Savnet på Nørrebro.64 

  Men den store skelsættende Begivenhed var dog Anlægget af Fælledpar-
ken 1908.
  Ogsaa for Fælledparken har Kongens Have været en Slags Forløber, idet 
der omkring Aarhundredskiftet arrangeredes Folkemøder. Ja, man kan vel 
endda sige, at Haven har været Forløber for Bellahøj, idet der har været af-
holdt Dyrskuer paa Eksercerpladsen (1869), men det “fine” vedblev ogsaa at 
hænge ved Haven.65 En socialdemokratisk Anmodning om at maatte fejre 25 
Aars Jubilæum i Haven blev afslaaet, hvorimod de konservative holdt deres 
Grundlovsmøder i Kongens Have.

Fælledparken

I Borgerrepræsentationens Møde den 3. Oktober 1904 foreslaa et Forslag fra 
Magistraten om Nedsættelse af et Fællesudvalg angaaende den fremtidige 
Benyttelse af Blegdams- og Østerfælled.66 

  Borgmester [Jens] Jensen mente, at det muligvis vilde være rigtigst, om 
man forinden eller samtidigt med Fælledparksagen tog under Overvejelse 
at faa fastslaaet en fuldstændig Plan for Bebyggelsen i Byen. Det skulde ikke 
alene gælde for de Arealer, Kommunen ejede, men i det hele dem, der laa paa 
Kommunens Grund. Det skulde ikke være en detailleret Plan med hver en-
kelt Gade afstukket, men dog en saadan, at man kunde danne sig en Mening 
om, hvorledes Udviklingen vilde forme sig.
  Med Henblik paa den indre By udtalte han videre. “Det er gaaet og gaar 
med denne Del af byen, som det er gaaet i andre store og større Byer, at Byens 
Kerne mere og mere forandrer sig til at være, hvad man med et engelsk ord 
kalder “City”, et Forretningskvarter, medens den egentlige Beboelse, efter-
haanden som Byen vokser, flytter længere og længere ud i Byens Periferi, ud 
i Forstæderne”. Han konstaterede navnlig Vesterbros daarlige Forsyning med 
Parker, og at Mulighederne for at rette herpaa var smaa.
  [Havnedirektør] H.C.V. Møller henledte Opmærksomheden paa Ut-
terslev Mose [og] Terrænet omkring Damhusaaen og Engdraget langs Har-
restrup Aa til Kalvebodstrand og mente, at naar de forskellige Omraader 
blev udnyttet til Parkanlæg og blev forbundet indbyrdes og med Fælledpar-
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ken ved Boulevarden, saa vilde København paa dette Omraade komme paa 
passende Højde med Udviklingen andetsteds: “Det livlige Skue af Leg og 
Idræt, som Fællederne alt nu frembyder, baade Hverdage, særlig om Afte-
nen, og Søndage, giver et levende Indtryk af den Trang, der er til en saadan 
Friluftsplads, hvor den ubundne Idræt kan røre sig.”.
  I sine Slutbemærkninger svarede Borgmester Jensen paa en Beklagelse 
over, at Parken ved Kløvermarksvej ikke var blevet til noget, at denne Plan 
var blevet krydset af en anden Plan, nemlig om Amagerbanen, der skulde 
føres lige derigennem. Paa samme Maade var det gaaet med Lersøparken, 
hvor Slangerupbanen havde grebet forstyrrende ind. 
  Den 10. April 1905 tiltraadte Borgerrepræsentationen Magistratens Ind-
stilling om Udskrivning af en Konkurrence om Planer for Fælledparken.67 
  Paa et med Programmet for Konkurrencen følgende Kort var angivet 
Arealets Begrænsning samt den Del af Arealet, der var tænkt anvendt til Be-
byggelse. Der gjordes dog i Programmet opmærksom paa, at der intet var til 
Hinder for, at de til Bebyggelse beregnede Arealer i Projekterne delvis kunde 
inddrages i Parkarealet, selvom dette skulde medføre en Forandring i de-
res Form eller en Indskrænkning af deres Størrelse. Parken ønskedes anlagt 
som Folke- og Idrætspark med enkelte store aabne Sletter til Møder, Forter 
[Samlingspladser], Leg, Boldspil og anden Idræt, og med mindre Grupper 
af saavel højstammede Træer som af Buskvækster. Endvidere ønskedes der 
Plads til Afholdelse af større Udstillinger.
 De aabne til Idræt beregnede Pladser skulle udgøre tilsammen 55 à 60 
Tdr. Land, og der ønskedes derudover en indhegnet Idrætsplads paa ca. 12 
Tdr. Land.
  Konkurrencens Resultat forelaa i Borgerrepræsentationens Møde 19. 
Februar 1906.68 Der indkom 21 Forslag, men der blev ikke uddelt nogen 1. 
Præmie, derimod fik to Projekter 2. Præmie og et fik 3. Præmie.69 
  Over for Ønsket om at undgaa Bebyggelse langs Nørre Allé og Blegdams-
vejen svarede Borgmester Jensen: ”at Kommunen benytter en ganske lille 
Bræmme til Bebyggelse for at faa et pænt Ydre ud mod Parken og en pæn Ind-
ramning af Alléerne, var der ingen Grund til at være fortrydelig over”.
  I det hele taget var der Stemning for Randbebyggelse, navnlig fordi man 
mente, at Kommunen maatte have nogle Penge ind til Dækning af Udgifterne. 
Dog fremhævedes det, at det ikke maatte blive en Baggaardsbebyggelse ud 
mod Parken.70 
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Da Fælledpark-konkurrencen i 1905 blev udskrevet, var fælledernes benyttelse som militær 
øvelsesplads lidt efter lidt blevet ændret for dele af arealerne. Krigsministeriet havde bl.a. til-
ladt opførelse af Lægeforeningens Boliger (1854) og Sankt Jakobs Kirke (1878). I 1893 havde 
kommunen indgået overenskomst med Krigsministeriet om overtagelse af de resterende dele af 
bl.a. Øster Fælled. I årene før og efter den kommunale overtagelse blev der udarbejdet talrige 
bebyggelsesplaner for fællederne. Disse planer forudsatte størstedelen af arealerne bebygget 
(dog med et parkbælte gennem bebyggelsen). Det endte imidlertid med, at størstedelen af Øster 
Fælled i konkurrenceprogrammet blev reserveret til parkformål. Det skyldes, at kommunen i 
løbet af 1890’erne havde erhvervet meget store bebyggelige arealer i de områder, der i 1901-02 
blev indlemmet i Københavns kommune (Brønshøj – og Valby Distrikter og Sundbyerne). De 
rige muligheder for bebyggelse i de nye yderdistrikter fjernede behovet for at bebygge alle de 
ledige arealer af fællederne. 
 Ingen af de præmierede projekter i konkurrencen om Fælledparkens udformning blev 
benyttet fuldt ud, men hovedideerne bag ingeniørerne O. K. Nobels og Sv. Kochs forslag blev 
samarbejdet med dele af de andre præmierede forslag. Den endelige udformning fremgår af 
den viste plan, som Borgerrepræsentationen vedtog i 1908. Planen er udarbejdet af Stads-
ingeniørens kontor (under stadsingeniør J.J. Voigt), bistået af havearkitekt Edv. Glæsel. Fra: 
Tillæg til Borgerrepræsentationens Forhandlinger 1908/09.

Magistratens Indstilling om at udarbejde Planen paa Grundlag af Projekt 2 
(Nobel og Koch) og tildels Nr. 1 (Erstad Jørgensen) vedtoges uden Afstem-
ning, og det blev overdraget Stadsingeniøren at udarbejde det endelige Projekt. 
 Dette Forslag forelaa i Borgerrepræsentationens Møde 4. Maj 1908 og 
afveg en Del fra det præmierede Projekt Nr. 2.71 
 Borgmester Jensen sagde ved Forlæggelsen af Forslaget, at der allere-
de, da Spørgsmaalet om Fælledparken rejstes, lød Røster fra Statens Side, 
om man ikke vilde tage det Hensyn, at der kunde blive en Mulighed for en 
Udvidelse af Rigshospitalet eller rettere sagt en Mulighed for, at de læge-
videnskabelige Institutter, Staten raadede over, til sin tid kunde Samles der. 
Han omtalte endvidere, at der førtes Forhandlinger med Staten om et Gym-
nastikinstitut paa Nørre Fælled, men at den allervæsentligste Del af denne 
Fælled overgik til Kommunen, mod at der skaffedes Staten Mulighed for Ud-
videlser, og til Exercerbrug nogle fjernere liggende Arealer. 
  Stadsingeniøren havde slaaet til Lyd for, at man undlod at placere Ud-
stillinger i Parken, hvilket Borgmesteren var uenig med ham i, da han mente, 
at København saa maatte træde ud af de udstillingsmulige Byers Tal. Borg-
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På den vedtagne plan for Fælledparken er udlagt byggefelter langs Blegdamsvej og Øster Allé. 
Felterne når ikke sammen ved Trianglen, fordi et areal blev afsat til etablering af en monu-
mental indgang ved dette hjørne. For byggefelterne udarbejdede Stadsarkitekten et forslag til 
en sammenhængende bebyggelse i 4 etager mod gaderne og 3 etager mod parken. Bebyggelsens 
grundplan var et slags a la grecque-mønster, hvor ca. 40 meter lange facadebygninger lå skifte-
vis mod gaden og mod parken. Den i øvrigt sammenhængende bebyggelse skulle med visse 
mellemrum afbrydes af ca. 15 meter brede passager mellem gade og park. 
 Dette forslag til bebyggelsesplan blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i 1911. Den 
kommende bebyggelse var tænkt anvendt til beboelse, fortrinsvis store lejligheder. Første køber 
til en grund var Foreningen til Lærlinges Uddannelse. Foreningen købte en godt 3000 m2 stor 
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grund ved Øster Allé og opførte 1914-15 med Søren Lemche som arkitekt den endnu eksiste-
rende stiftelse “Fredenshus” (Øster Allé 25). 
 Bebyggelsen, der hovedsageligt rummer 1 værelses lejligheder, er indpasset i a la grecque-
mønstret men forblev det eneste realiserede element af denne vedtagne bebyggelsesplan. Al 
anden bebyggelse i de to byggefelter er selvstændigt placerede bygninger af meget forskellig 
størrelse og udformning: Fra 1918 afhændede kommunen grunde ved Øster Allé til opførelse af 
herskabelige villaer, og mod Blegdamsvej blev forskellige offentlige bygninger samt Den Dan-
ske Frimurerordens store stamhus bygget. Tegning af J.L. Ridter 1911, gengivet i Aftenposten 
13.6.1911. Statsbiblioteket, Århus.
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mesteren var derimod enig med Stadsingeniøren om, at Fælledparken ikke 
skulle indhegnes.
  Dette Spørgsmål havde ofte været diskuteret, og det var første Gang 
en københavnsk Park blev anlagt som aaben hele Døgnet rundt, og man 
haabede, at der vilde være tilstrækkelig Justits i den offentlige Mening til at 
værne Parken mod Overlast.
 Der var stor Tilfredshed med Stadsingeniørens Projekt. Blandt andet 
blev fremhævet Legepladsens gode Beliggenhed langs Parkens Yderkant, 
hvilket ville være til Fordel for de nærliggende Skoler. 
  I Mødet 18. Maj 1908 vedtog Borgerrepræsentationen ved 2. Behandling 
Bevillingen til Fælledparken, 1.564.992 kr.
  Det Areal, der var Tale om at Bebygge, var de to Strimler langs Blegdams-
vej og Øster Allé, begge ca. 40 m dybe og ca. 400 m i Længden, dog lod man 
foreløbig Arealet nærmest Trianglen ude af Betragtning, idet man regnede 
med, at der her skulle skabes en værdig Indgang til Parken. Det salgbare Are-
al fik saaledes en Størrelse af 29.490 m2 og heraf regnede man, at Bebyggelse 
skulde indtage 16.850 m2. I Betænkningen hedder det bl. a.: “Ved Bestem-
melsen af denne Bebyggelses Art turde to Hensyn være de væsentlige, nemlig 
at Bygningerne kommer til at danne en Smule Indramning om Parken, og at 
der skaffes kommunen en rimelig Indtægt ved Salget af Grundene. Det sidste 
Hensyn fører bort fra kun at tillade en Villabebyggelse, mens det første fører til 
at foretrække en med beplantede Mellemrum afbrudt Bebyggelse af begrænset 
Højde”.
  Ifølge den vedtagne Plan skulde Bebyggelsen afbrydes af Mellemrum paa 
ca. 15 m. Bebyggelsesformen skulde desuden være en enkelt à la grecque, dvs. 
hver anden Firkant trukket frem til Gaden og hver anden til Parken. Der skul-
de være fire Beboelseslag mod Gaden og tre mod Parken, og imellem Bebyg-
gelsen og Parken foresloges udlagt en 7 m bred Gangsti for Beboerne.

Parkalléer

I Forbindelse med Fælledparken maa ogsaa nævnes de Projekter om Park-
alléer, der fremkom paa den Tid. Man forestillede sig Park i Utterslev Mose, 
i Lersøen, i Sandgravene ved Jagtvejen og endelig Fælledparken, og disse 
Parker ønskedes forbundne med Parkalléer.
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Op til den Tid, hvor Fælledparken blev anlagt, forestillede man sig et Net af 
Promenadeveje, Parkalléer, hvor Ekvipager kørte og hvor der kunde rides.
  Konkurrencekomitéen modtog blandt de mange Forslag til Fælledparken 
ogsaa et Forslag fra Assistent i Statsskovvæsenet G. Hauberg gaaende ud paa 
i Stedet for Fælledparken, der var velegnet til Bebyggelse, at anlægge en Val-
bypark fra Kalvebodstrand i Syd og til Søndermarken og Frederiksberg Have 
i Nord, hvilke to Parker skulde indgaa i Anlægget. Tanken var at skabe en 
virkelig Promenadepark (med Kørebaner og Ridestier), hvad Forslagsstillere 
ikke mente Fælledparken kunde blive. 
  Der blev dog i Fælledparken indrettet en Promenadevej, nemlig Borg-
mester Jensens Allé.
  Men den fine Ekvipages Tid var hurtigt forbi, og der kom ingen Gang 
i Parkalléerne, før i vore Dage, hvor Parkalléen: Fælledparken-Lersøen-Ut-
terslev Mose i en overskuelig Fremtid vil blive færdiganlagt.72 Det sker dog 
ikke af Hensyn til Promenadekørsel, men fordi man regner med, at den i 
Fremtiden vil faa en betydelig Færdsel som Forbindelsesvej mellem Fælled-
parken og Utterslev Mose, og som Aflastningsvej for Lyngbyvej, altsaa som 
Udflugtsvej specielt for Cykler.

Lersøparken

Lersøparken blev ikke anlagt i den Udstrækning, det oprindelig var tænkt; 
men i Begyndelsen af 1910 vedtog Borgerrepræsentationen en Bevilling til 
foreløbige Arbejder, som ikke kunne udsættes uden senere at fordyre An-
lægget. Bl. a. blev der en hel Del Jordfyld tilovers ved Grundgravningerne til 
Bispebjerg Hospital og af Hensyn til Hospitalet vilde man ogsaa gerne have 
Tilkørslen af Dagrenovationen tilendebragt. Da Kommunalbestyrelsen ikke 
mente, at Kommunen havde Raad til en større Bevilling vedtoges at udelade 
den Sø, der var projekteret i Landskabsgartner Glæsels oprindelige Forslag. I 
September 1912 vedtoges det saa at udlægge Arealet som Græsmark, altsaa 
med det Udseende, Parken har i Dag. Det var Tanken, at man senere, naar 
Økonomien tillod det, skulde omforme den paa Grundlag af den simple Ud-
formning, den nu fik.
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Christianshavns Vold

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse fik nedsat en Voldkomité, som fik 
Krigsministeriets Tilladelse til at regulere og istandsætte den Del af Volden, 
der ligger mellem Baadsmandsstrædes Kaserne og Amagerbrogade. 
  Vedligeholdelsen af dette Voldstykke overtoges af Kommunen i 1916. 
Senere gaves der Tilladelse til Istandsættelse af Stykket mellem Amager-
brogade og Skydeskolen. Arbejdet blev sat i Gang Foraaret 1918.
  I Slutningen af 1917 blev der paa Finansministeriets Foranledning 
forhandlet om Kommunens Overtagelse af Christianshavns Vold, og der 
nedsattes et Fællesudvalg af Repræsentanter for Stat og Kommune.
  Paa en Plan, udarbejdet af et Underudvalg, fandtes Forslag til Gennem-
brydning af Volden udfor Baadsmandsstræde og Forslag til at sætte denne 
Gade i Forbindelse med Dalslandsgade over den saakaldte “Kaninø”. – Der-
imod havde man ladet Spørgsmaalet om Forbindelse mellem Artillerivej og 
det christianshavnske Gadenet ligge, da man ikke mente, at Forbindelsen var 
paakrævet endnu.
  Det var først i 1925, at der blev afsluttet Overenskomst mellem Staten 
og Kommunen, hvorved bl. a. Kommunen erhvervede de til Christianshavns 
Vold hørende Arealer, der er beliggende mellem Baadsmandsstrædes For-
længelse og Langebro.73 
  12. Maj 1927 vedtoges i Borgerrepræsentationen en Udvalgsindstilling 
om Istandsættelse af Christianshavns Vold fra Skydeskolen til Langebro, 
samt af Spadserestien langs Voldgraven uden om Skydeskolen, for at tilveje-
bringe en fortsat Promenade fra Langebro til Amagerbrogade.74 

Classens Have

I 1926 – samtidigt med, at Kildevældsparken blev aabnet – aabnes også Clas-
sens Have. Den har forsaavidt ikke ret meget med den gamle Classens Have 
at gøre, idet den er anlagt i “Classensvænge”, som vel hørte til Ejendommen, 
men aldrig har været beplantet.
  Arealet blev overdraget Kommunen ved Overenskomst med “Det Classen- 
ske Fideicommis”, som til Gengæld fik foretaget nogle ønskede Gadeanlæg. 
  I den gamle Bydel tilkom endnu to Brugsparker: Enghaveparken (1928-
29) og Nørrebroparken (1933-34 og 1936-37).
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Mellem Sortedams Sø og Øresundskysten lå Classens Have. Den nordligste del var erhver-
vet omkring 1750 af generalmajor J.F. Classen, og det tilgrænsende areal syd for blev senere 
erhvervet af generalmajorens bror. Den samlede Classens Have strakte sig fra Rosenvængets 
Allé i nord til Classensgade i syd. Hertil kom det senere tilkøbte Classens Vænge mellem Clas-
sensgade og Kastelsvej. Efter J.F. Classens død overgik ejerskabet til arealerne efterhånden 
til Det Classenske Fideicommis, som for hele dette store område fik udarbejdet en gade- og 
udstykningsplan med henblik på salg af byggegrunde til etageboliger. 
 Byggeriet kom i gang i 1880’erne og resulterede i en meget tæt bebyggelse. Mange betrag-
tede den intensive udnyttelse af området som hårdhændet og kritiserede, at der fra Fideicom-
misets side ikke havde været vilje til at bevare blot en lille del af de gamle haver. Kritikken 
blev hørt af Fideicommisets bestyrelse. Da den sidste del af det store område, den østlige del 
af Classens Vænge (på kortet det hvide areal mellem Classensgade og Kastelsvej med gadelin-
jer indtegnet punkteret), i 1920’erne skulle sælges, ændrede man kurs: Godt og vel halvdelen 
af arealet mod Classensgade blev bebygget med en trelænget storkarré, åben mod syd, mens 
størstedelen af karreens indre af Fideicommiset blev overdraget til Københavns Kommune til 
brug for anlæg af en offentlig park. 
 Bebyggelsen “Ved Classens Have” blev 1925-26 opført af det almene boligselskab KAB 
med Carl Petersen, Povl Baumann, Ole Falkentorp og Peter Nielsen som arkitekter. Den ca. 1 
hektar store park, Classens Have, i karreens indre blev udformet efter tegninger af stadsgartner 
V. Fabricius Hansen. Parken vedligeholdes af kommunen. Udsnit af kort over København med 
nærmeste omegn 1897.
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Enghaveparken er anlagt på en del af et areal, som kommunen i 1925 overtog ved magelæg med 
staten. Arealet, der lå mellem Enghavevej og Vester Fælledvej, havde indtil da været anvendt til 
kolonihaver, som var anlagt i 1885 af Det Københavnske Haveselskab. Mange af kommunens 
politikere så overtagelsen af dette areal som anledningen til at skabe en park til gavn for det 
meget tæt befolkede Vesterbro, hvor der stort set ikke fandtes en grøn plet. I 1926 vedtog Bor-
gerrepræsentationen en gade- og bebyggelsesplan for området. Planen fastlagde en randbebyg-
gelse til boliger langs Lyrskovgade og en smal boligkarré mod Vester Fælledvej. Det øvrige areal 
på ca. 3,5 hektar, blev fastlagt til park. Den forudgående diskussion i Borgerrepræsentationen om 

Det særlige 9-mands ud-
valg I Borgerrepræsen-
tationen, der arbejdede 
med detailudformnin-
gen af gade- og bebyg-
gelsesplanen og parkens 
indretning, kom i maj 
1926 med en principiel 
indstilling til Borger-
repræsentationen om 
sagen. Det hedder heri, 
at udvalget under ar-
bejdet har anset det for 
vigtigst at bevare så stort 
et areal som muligt til 
park, og at dette blev et 

sammenhængende areal, altså ikke delt af bygninger. Udvalget udtrykte også forud for den 
endelige projektering af parken ønske om, at det først og fremmest skulle blive til en park, 
hvor kvarterets befolkning ville føle sig hjemme og være glade for at udfolde sig. Parken skulle 
ikke blive stiv og kedelig men levende. Udvalget mente også, at der i parken burde placeres en 
musiktribune. Billedet er fra 1953 og viser en trafiklegeplads i Enghaveparken. I baggrunden 
ses musiktribunen. Relieffet på dens inderside forestiller Apollon og de ni muser og er udført i 
1929 af billedhuggeren Aage Nielsen-Edwin. Fotografi fra www.kbhbilleder.dk.

Enghaveparken

Enghaveparken blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 21. april 1927. 
Forslaget var udarbejdet af Stadsarkitekten og Stadsingeniøren, og Parken 
blev anlagt som Folkepark. Forinden var der dog til Magistraten fremsendt 
et Forslag fra Arkitekt Charles J. Schou, Havearkitekt Georg Georgsen, 
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anvendelse og indretning af det nye kommunale areal startede med forskellige synspunkter om, 
hvor stor en del af arealet, der skulle reserveres til park. Fristelsen til at anvende en større del af 
arealet til byggegrunde lå lige for, og flere mente, at der kunne opføres endnu en karré på arealet. 
Som begrundelse for ikke at udlægge så stort et parkareal blev anført, at den omgivende del af 
Vesterbro lå ret tæt på den meget store park Søndermarken! Det endte dog med, at parkarealet 
fik den nuværende størrelse bl.a. med henvisning til, at der i nabolaget lå mange kommuneskoler, 
som kunne ønske sig et område til friluftsaktiviteter. Under Borgerrepræsentationens diskussion 
af gade- og bebyggelsesplanen blev det nævnt, at placering af den smalle karré ved Enghavevej i 
stedet for ved Vester Fælledvej ville være økonomisk mest fordelagtigt (højere pris for byggegrun-
dene), men at man havde set bort fra dette forhold og vægtet sammenhængen mellem den nye 
park og det eksisterende åbne område, Enghave Plads, højere. Efter Borgerrepræsentationens 
principielle vedtagelse i 1926 af gade- og bebyggelsesplan, blev spørgsmålet om detailudform-
ning af arealet henvist til et særligt udvalg på 9 medlemmer af Borgerrepræsentationen. Ud-
valget holdt møder med mange forskellige parter, der havde forslag til parkens indretning og 
anvendelse. Det endte med et forslag til parkens udformning, udarbejdet af stadsarkitekten og 
stadsingeniøren og forelagt Borgerrepræsentationen i april 1927. Med mindre ændringer blev 
forslaget vedtaget. Parken blev indrettet som en folkepark i nyklassicistisk stil med et allésystem, 
der opdelte parken i tre legearealer, to blomsterhaver og en vandhave. Parken åbnede sine porte 
for publikum Store Bededag, april 1929. Den har løbende undergået større og mindre foran-
dringer, men dens overordnede karakter er bevaret. Københavns Stadsarkiv.
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billedhuggerne Max Meden og Svend Rathsack til en H.C. Andersen-Park paa 
Arealet. Tanken var, at Parken skulle være en Folke- og “Eventyr”-Park med 
Skulpturer illustrerende Figurer fra H.C. Andersens Eventyr.
  Stadsarkitektens og Stadsingeniørens Forslag blev udarbejdet ud fra 
Forslagsstillernes Idé, idet der blev Mulighed for Opstilling af Skulpturer.

Nørrebroparken

Ved Overenskomst af 13.2.1904 mellem Statsbanerne og Kommunen var 
det bl. a. blevet bestemt, at den hidtidige Nørrebro Stations Areal mellem 
Stefansgade og Hillerødgade skulde overdrages Kommunen, naar Jernbane-
driften paa Arealet ophørte. Endvidere skulde til Kommunen overdrages et 
Areal langs den projekterede Ringbanes Vestside mellem Jagtvej og Stefans-
gade.75 
  Den første Bebyggelsesplan for Havremarken omfattede kun Arealet 
Vest for Banen, medens Ændringen i 1919, foraarsaget af Nedlæggelsen af 
Godssporet, der forbandt Slangerupbanens Station med Nørrebro Gods-
station, omfattede Ændring af Gader og Karréer Vest for, og skitserede en 
Sportsplads paa det Areal, hvor Parken nu ligger.76 

  Ved fornyet Overenskomst med Staten, hvortil Magistratens Udkast 
forelaa og blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 14. december 1922 
overdroges en Del Areal til Kommunen.77 Det 45.000 m2 store Areal af Nørre- 
bros Stationsareal kunde herefter af Kommunen fordres afleveret tre 
Maaneder efter at “ydre Godsbane” var taget i Brug.
  Borgerrepræsentationen vedtog 14. december 1933 Anlægget af Parken 
mellem Stefansgade, Nordbanegade, Hillerødgade og Statsbanernes Areal.78  
Naar det ikke skete før, skyldtes det Pengevanskeligheder.
 Det var oprindelig Meningen, at Hillerødgades Skole skulde have Bold-
plads, da Skolens hidtidige Legepladsareal skulde bebygges i 1932. I 1928 
fremkom Ønsker om Biografteater ved Hillerødgade. Sporvejene fremkom 
i 1930 med Ønsker om 10.000 m2 af det paatænkte Parkareal til Omnibus-
garager, og i 1933 fremkom der Ønsker om en Badmintonhal.
  Fra Stadsingeniørens Side blev det henstillet, at man forblev standhaftig, 
da der ellers ikke vilde blive megen Plads tilbage til Park.
  Det Areal fra Jagtvejen til Hillerødgade, der var reserveret en projekteret  



 Indledning ved Jens Simonsen  •  “København under Borgerstyre – Parker og anlæg” 201

Nørrebroparken ligger på et tidligere statsbaneareal mellem Jagtvej og Hillerødgade. Det sam-
lede areal er ca. 6 hektar. Billedet viser den nyanlagte park i slutningen af 1930’erne. I forgrun-
den legeplads og soppebassin. Karreen i baggrunden ligger ved Krogerupgade, som danner den 
vestlige afgrænsning for den nordlige, brede del af parken. Fotografi fra www.kbhbilleder.dk.
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Det er karakteristisk for parkområderne i byens yderområder, at de er “billige” arealer, altså 
arealer, der vanskeligt har kunnet anvendes til andre formål (søer, moser, strandenge). Utter-
slev Mose er Københavns største parkanlæg, der med et areal på ca. 200 hektar omfatter selve 
Utterslev Mose, Brønshøj Kirkemose, en lille del af Vestenceinten samt gården Brønshøjholms 
jorder. Parkanlægget blev udført som beskæftigelsesforanstaltning i årene 1939-43. Det er en 
naturpark, som med boldbaner legepladser og et udstrakt stianlæg kan tjene mange forskellige 
rekreative formål. Flere projekter i den internationale byplankonkurrence 1908-09 om en gade- 
og bebyggelsesplan for Københavns yderområder viste brede parkalleer. Disse skulle udformes 
som attraktive udflugtsveje og binde byens parkarealer sammen. Som forbindelsesled mellem 
Utterslev Mose og Fælledparken indgår Bispebjerg Parkallé og Lersø Parkallé, som man har søgt 
at give landskabelig karakter ved hjælp af træplantninger og visse steder ved anlæg af gangstier i 
græsarealer. Fotografi fra www.kbhbilleder.dk
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løftet Ringbane, lejede Kommunen i 1934 af Staten med Opsigelighed fra 
Statsbanernes Side indtil 1. April 1954.79 Arealet tænktes anvendt til Sports-
plads, Parkanlæg og lign., og Kommunen vilde bl. a. derved opnaa, at Arealet 
ikke fik en for Nørrebroparken uheldig Udnyttelse.
  Planerne om en Badmintonhal blev i 1934 opgivet, og Skolevæsenet, der 
skulde have benyttet denne, fik i Stedet en Gymnastikbarak i selve Parken, det 
hidtil eneste Indgreb.
 Den videre Udvikling med Hensyn til Parkanlæg kom til at foregaa i de 
indlemmede Distrikter, hvor Utterslev Mose betegner det sidste Led i den Ud-
vikling, der angives ved Parkerne: Kongens Have-Esplanaden-Voldpar-kerne-
Fælledparken-Utterslev Mose.80 
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Fischer, Egil (1878-1963), 
arkitekt og billedkunstner, 9
Fladerne, 185
Flindt, H. (1822-1901), have-
arkitekt, 178
Fohr, Carl Philipp (1795-
1818), tysk billedkunstner, 152
Folketeatret, 69
Forchammer, Olaf (1881-
1961), stadsarkitekt, 8, 162-163
Foreningen til Lærlinges Ud-
dannelse, 193
Fredens Hus, 193
Fredensbro, 181
Frederik (f. 1969), kronprins, 
156
Frederik den 6 (1768-1839), 
konge, 71, 121
Frederik den 7 (1808-1863), 
konge, 66-67, 69, 94, 111
Frederik den 9 (1899-1972), 
konge, 156
Frederiksberg, 6, 26, 47, 70
Frederiksberg Allé, 70
Frederiksberg Have, 71, 168-
170, 181, 184

Frederiksberg Runddel, 73
Frederiksberg Slot, 163
Frederiksberg Teater, 73
Frederiksborggade, 184
Frederiksholms Kanal, 69
Frederiksstaden, 77
Friederich, Caspar David 
(1774-1840), tysk billedkunst-
ner, 120, 127
Frihavnen, 175-176
Friis, F.R. (1836-1910), litterat, 
167
Frisch’s Latin- og Realskole, 79
Fugmann, Albert (1867-1938), 
murermester, 50
Fællederne, 182
Fælledparken, 165, 188-195, 
202

G
Gammel Tuborg, 30
Gammel Vagt, 82
Gammelholm, 184
Gammeltorv, 69
Gamst, Christian (1862-1923), 
direktør, 34-35, 47
Gangsted-Rasmussen, Ole 
(1911-1998), jurist, 52, 55, 57, 
59-60
Garnisonssygehuset, 81
Gentofte, 26
Gentofte Hotel, 60
Georgsen, Georg (1893-1976), 
havearkitekt, 198
Gernersgade, 81
Glückstadt, Emil (1875-1923), 

bankdirektør, 31
Glyptotekshaven, 186
Glæsel, Edv. (1858-1915), 
havearkitekt, 191, 195
Goëthe, Johann Wolfgang 
(1748-1832), tysk forfatter og 
statsmand, 139, 144
Gothersgade, 88
Grugni, Anna (1918-?), gift 
med E.O. G., 52
Grugni, Eugen Otto (1913-
1947), grosserer, 52
Grundtvig, N.F.S. (1783-1872), 
teolog, 9, 11-12, 14, 22, 130, 135, 
138, 149, 151
Grundtvigs Kirke, 5-23
Grundtvigs Klokketårn, 11
Grundtvigs Mindehal, 10-11
Grundtvigs Skole, 21
Grøndalsvænge, 40
Grønland (Ny-København), 84
Grønningen, 170
Grønttorvet, se Israels Plads
Gråbrødretorv, 73
Gymnastikinstituttet, se Dan-
marks Højskole for Legems-
øvelser

H
Hage, Hother (1816-1873), 
politiker, 114
Hagemann, P.C. (1810-1853), 
arkitekt, 74
Hall, C.C. (1812-1888), konseil-
spræsident, 106
Hanetårnet, 86, 88
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Hans Tavsens Park, 165, 186
Hansen, Christian Anton 
(1838-1920), politifuldmægtig, 
109
Hansen, C.F. (1756-1845), 
arkitekt, 118, 121, 126, 143-144, 
155
Hansen, Constantin (1804-
1880), billedkunstner, 152
Hansen-Jacobsen, Niels (1861-
1941), billedkunstner, 11
Harald Blåtand (d. ca. 985), 
konge, 134
Harald Klak (-812-), konge, 134
Harboes Have, 165
Haregade, 83
Harrestrup Å, 188
Hauberg, Georg Niels Arboe 
(1862-1932), assistent i Stats-
skovvæsenet, 195
Haugen-Johansen, Henning 
(1890-1957), bankdirektør, 50
Haussemann, Georges Eugène 
(1809-1891), fransk arkitekt og 
byplanlægger, 7
Havnevæsenet, 177
Havremarken, 200
H.C. Andersens Boulevard, 
171
Hecquet, Frederik Frans 
(1809-1876), politilæge, 109
Hedeby, 134, 139, 141
Hedeby Nor, 138
Hedegaard, Olaf (1890-1976), 
kontorchef, senere bankdirektør, 
50

Helmers Park, se Abor-
reparken
Hennings, Betty (1850-1939), 
skuespillerinde, 90
Henningsen, Thorkild (1884-
1931), arkitekt, 10
Henriques, Sally (1815-1886), 
billedkunstner, 163
Hertz, Martin (1817-1879), 
politiinspektør, 109
Heyman, Philip (1837-1893), 
direktør, 30
Heyman, Aage (1869-1960), 
grosserer, 29-32
Hillerødgades Skole, 200
Hjort, Frederik (1821-1904), 
politiassistent, 109
Hobro, 51
Holberg, Ludvig (1684-1754), 
forfatter, 72, 91
Holcks Bastion, 163
Holmen, 81-82
Holmensgade, 85
Holsøe, Poul (1873-1966), 
arkitekt, 25, 32-33, 39-43, 45, 
47, 50, 53, 181
Hoppenslænge, 83
Horik den 1 (d. 853), konge, 134
Horik den 2 (-853-), konge, 
134, 139, 
Hostrup, J.C., (1818-1892), 
præst, digter, 69
Hou, Axel (1860-1948), billed-
kunstner, 127
Howard, Ebeneser (1850-
1928), engelsk byplanlægger, 7

Hultmann, Fritz (1820-1894), 
skuespiller, 89
Huth, H.W. von (1717-1806), 
officer, 170
Huths Batteri, 174
Hvide Kødby, 41
Hygom, Ludvig (1879-1950), 
arkitekt, 9
Hærens Rideskole, 67
Høfler, M. F. (1860-1943), 
provst, 79
Hønsebroen, 81
Høyen, N.L. (1798-1870), 
kunsthistoriker, 138-139

I
Ingerslev, H.P. (1831-1896), 
politiker, 176
Institut Jeanne d’Arc (Sankt 
Joseph Søstrenes Franske 
Skole), 70
Instituttet for Teoretisk Fysik 
(Niels Bohr Instituttet), 187
Israels Plads (tidligere Grønt-
torvet), 166, 187
Iver Hvitfeldts Monument, 177

J
Jacobsen, Harry (d. 1955), 
købmand, 49, 51-52
Jacobsen, Inga (-1930/55-), gift 
med Harry J., 51
Jacobsen, J.C. (1811-1887), 
brygger, 88
Jacobsen, Poul (1889-1974), 
jurist, 50
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Jensen, Jens (1859-1928), borg-
mester, 6, 16, 20, 188-189
Jensen-Klint, P.V. (1853-1930), 
arkitekt, 9-14, 16, 18, 20-21
Jerndorff, Peter (1842-1926), 
skuespiller, 90
Jernporten, 72
Johansen, Oskar (1860-1942), 
overretssagfører, 181-182, 
184-185
Juliana (1200-tallet), seende 
kvinde i Liège, 146
Juul, Peder (1860’erne), slagter, 
73, 75
Jürgensen, Fritz (1818-1863), 
satirisk tegner, 101
Jørgensen, Jørgen Iver (-1919-), 
direktør, 34
Jørgensen, Valdemar (1893-
1991), arkitekt, 21

K
Kadetskolen, se Søofficerskolen 
for Flåden
Kalvebod Bastion, 12-14, 16
Kalvebod Brygge, 75
Kalvehaven, 165
Kamelgade, 81, 83
Kaninøen, 196
Kaninstræde, 83
Kastellet, 62, 69, 85, 91, 176-
177
Kildevældsparken, 196
Kirkegården uden for Nør-
report, 166
Kirsebærgangen, 174

Kiærskou, Hjalmar (1835-
1900), botaniker, 79
Klerk, Jørgen (1885-1952), 
overretssagfører, 38, 50
Klint, Kaare (1888-1954), 
arkitekt, designer, 21
Klæstrup, P.C. (1820-1882), 
billedkunstner, 169
Kløvermarken, 185-186, 189
Knudsen, P. (1848-1910), 
politiker, 182
Knudsen, P.M. (1858-1943), 
generalmajor, 70
Koch, Svend (1867-1943), 
civilingeniør, 191
Kommunehospitalet, 88
Kongelige Teater, 89-90
Kongens Have, 165, 167-168, 
170, 174, 177-178, 181, 188, 202
Kongens Klub, 78
Kongens Nytorv, 22, 32-33, 
39-41, 50
Kongeporten, Kongens Have, 
178
Krogerupgade, 201
Krohn, familien, 64
Krohn, Johan (1841-1925), 
skolebestyrer, forfatter 79
Krohn, Victor (1859-1946), 
oversergent, topografisk forfatter, 
62-93
Kronprinsessegade, 168
Kunstmuseet, se Statens Mu-
seum for Kunst
Kvæsthusbroen, 85, 87
Kvæsthusgade, 87

Kærlighedsstien, 177
Københavns Havn, 176
Københavns Rådhus, 5, 12
Københavnske Haveselskab, 
198

L
Lamm, Aron (1856-1928), 
vekselerer, 34
Lamm, Axel (1892-1937), 
vekselerer, 34
Landgreven (kirkegård), 167
Lange, Emma, gift Thomsen 
(1863-1910), skuespillerinde, 80
Langebro, 76
Langelinie, 83, 85, 174-177, 181
Larsen, Mads (1862-1938), 
folketingsmedlem,14
Laurierhuset, Kongens Have, 
168
Lauritzen, V.R.E. (-1911/18-), 
kaptajn, 34
Laurvigs Have, 166
Lavendelstræde (Nyboder), 83
Lehmann, Edvard (1815-
1892), billedkunstner, 152
Lemche, Søren (1864-1955), 
arkitekt, 193
Lentes Have, 166
Leopardgade, 83
Lersøen, 180, 182, 185-186, 
189, 194-195
Liège, 146
Lille Tuborg, 26
Lille Vibenshus, 85
Linden (kirkegård), 167
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Lindhagen, Albert (1823-
1887), svensk byplanlægger, 7
Linnégade, 88
Lohals, 60
London, 28, 105, 112
Louis Philippe (1773-1850), 
fransk konge, 94
Louise (1817-1898), dronning, 
gift med Christian den 9., 71
Ludvig den Fromme (778-
840), tysk-romersk kejser, 134
Ludvigsen, Amalie (1869-
1933), konsulinde, 46
Lumbye, H.C. (1810-1874), 
dirigent, komponist, 77
Lund, I.P. (d. 1927), direktør, 46
Lund, J.L. (1777-1867), billed-
kunstner, 117-161
Luther, Martin (1485-1546), 
tysk teolog, 135, 151
Lyceum, 79
Lüders, Ferdinand Vilhelm 
(1827-1895), havnekaptajn, 176
Lyngbyvej, 195
Lægeforeningens Boliger, 191

M
Mantzius, Kristian (1819-
1879), skuespiller, 89
Marmorbroen, 69
Marstrand, Jacob (1848-1935), 
borgmester, 6, 11-12, 16, 18
Maven (slagterboder), 74
Meden, Max (1882-1946), 
billedhugger, 200
Meldahl, Ferdinand (1827-

1908), arkitekt, 178
Meyn, Peter (1749-1808), 
arkitekt, 168
Militære Rideskole, se Hærens 
Rideskole
Monberg, Emanuel (1877-
1938), arkitekt, 46
Monrad, Johan (ca. 1638-
1709), landsdommer, 166
Morskabsteateret, 72
Myhlertz, Axel (1840-1941), 
kontorchef, 79
Müller, Otto Frederik (1807-
1882), borgerrepræsentant, 95
München, 94
Mynster, J.P. (1775-1854), 
teolog, 151
Münter, Friedrich (1761-1830), 
teolog, 127, 132, 134, 139
Møller, C.C., (1823-1893), 
komponist, musikdirektør, 77
Møller, H.C.V. (1854-1943), 
borgmester, ingeniør, 176, 188

N
Nationalbanken, 89
Niels Bohr Instituttet, se Insti-
tuttet for Teoretisk Fysik
Nielsen, Peter (1886-1969), 
arkitekt, 197
Nielsen-Edwin, Aage (1898-
1985), billedhugger, 198
Nikolaj Kirkes Assistens 
Kirkegård, 167
Nikolaj Plads, 74
Nobel, Ove K. (1868-1916), 

ingeniør, 191
Nordre Toldbod, 175
Norgesminde, 26
Ny Østergade, 85
Nyboder, 14-17, 82, 84
Nyboder Vagt, 82
Nykjær, Mogens (f. 1944), 
kunsthistoriker, 119
Nyrop, Martin (1849-1921), 
arkitekt, 5
Nytorv, 68
Nørre Allé, 75
Nørre Voldgade nr. 52, 62, 64
Nørrebro, 184, 188
Nørrebro Godsstation, 200
Nørrebroparken, 196, 200-201
Nørregade, 67
Nørreport, 66-67, 86
Nørreports Gab, 66-67
Nørrevold, 66, 88

O
Oehlenschläger, Adam (1779-
1850), digter, 91, 130
Olrik, Ludvig (1835-1915), 
politiassistent, 109
Olsen, Bernhard (1836-1922), 
museumsmand, billedkunstner, 
88
Olsen, Oluf (-1929/30-), 
direktør, 46
Oppermann, A. (1861-1931), 
professor, forstmand, 184-185
Osbornebygningen, 71
Osten, Jan von (ca. 1793-1869), 
vicepolitidirektør, 95, 109
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P
Paladshotellet, 86
Pantomimeteateret, 73
Paris, 7, 97, 117, 120
Peblingesøen, 179
Peder Madsens Gang, 85
Pedersen, Karl Peder (f. 1952), 
dr.phil., 94-106
Pedersen, Vilhelm (1820-
1859), officer, illustrator, 95
Pelts Stiftelse, se Sankt Petri 
Plejehus, Thymes og Pelts 
Stiftelse
Petersen, Carl (1874-1923), 
arkitekt, 197
Petersen, Carsten Peter (1833-
1895), politiinspektør, 109
Petersen, Knud Børge (f. 1942),
dr.med.vet., cand.theol., 117-161
Petersen, L.A. (1820-1894), of-
ficer, borgerrepræsentant, 178
Petersen, Nicolai Emil (-1869-), 
politifuldmægtig, 109
Phister, Joachim Ludvig (1807-
1896), skuespiller, 69
Phister, Louise (1816-1914), 
skuespillerinde, 69
Pistolstræde, 85
Pistoltorvet, 85
Plenge, Eduard Andreas 
(1828-1900), kontorchef, 109
Ploug, Carl (1813-1894), redak- 
tør, politiker, 100, 102-103, 110
Poulsen, Adam (1879-1969), 
skuespiller, 46
Poulsen, Carl (-1926-), 

administrator, 50
Poulsen, Emil (1842-1911), 
skuespiller, 90
Povlsen, Thorvald (1868-
1942), kirkeminister, 12, 14

R
Rahlff [muligvis C.G.M. 
(1860-?)], 79
Randrup Christensen, fami-
lien, 60
Randrup Christensen, Conny 
(d. efter 2000), datter af Poul R. 
C., 52, 58, 60
Randrup Christensen, Jo-
hanne (-1949/?), gift med Poul 
R.C., 52, 60
Randrup Christensen, Poul 
(ca. 1885-?), købmand, 52-53, 
58-60
Rantzau, Carl Wilhelm 
(-1845/90-), politiassistent, 109
Rasmussen, Steen Eiler (1898-
1990), arkitekt, 9
Ratsack, Svend (1885-1941), 
billedhugger, 200
Ridter, J.L. (1854-1921), topo-
grafisk tegner, 193
Rigshospitalet, 191
Rimbert (d. 888), biskop, 135, 
139
Rimestad, Christian (1816-
1879), redaktør, politiker, 108, 
110
Ringberg, Ove (1883-1922), 
bankdirektør, 30-34, 40, 49

Rom, 120, 142, 146
Rosbækken, 43, 45
Rosbæksvej, 29, 46
Rosbæksvej nr. 2, 25-61
Rosbæksvej nr. 3, 30
Rosenborg, 165
Rosenborg Brøndkuranstalt, 
168
Rosenborg Eksercerhus, 168
Rosenborg Eksercerplads, 168
Rosenborg Have, se Kongens 
Have
Rosendal, 184
Rosenkjær, N. (1851-1907), 
lærer, arkæolog, 86
Rosenvænget, 184
Rosenåen, 76
Roskilde Domkirke, 148-149
Rotwitt, Carl Edvard (1812-
1860), politiker, 100, 103, 105
Rudkøbing, 52
Rump, Johannes (1861-1932), 
ingeniør, 11
Ryvangen, 26
Ryvangskvarteret, 26-29, 32, 
46-47
Rævegade, 83
Rådhushaven, 186
Rådhuspladsen, 10, 166
Rådhusstræde, 69

S
Sabak-Akim (-1845/50-), tolk 
hos Adum, 69
Sandgravene (ved Jagtvejen), 
182, 186, 194
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Sankt Jakobs Kirke, 191
Sankt Joseph Søstrenes Franske 
Skole, se Institut Jeanne d’Arc
Sankt Klemens Kirkegård, 86
Sankt Petri Kirke, 167
Sankt Petri Plejehus, Thymes 
og Pelts Stiftelse, 167
Santiago de Compostela, 148
Saxtorph, Matthias (1822-
1900), læge, kirurg, 81
Scala, 78
Scheiding, C.F. (1850-1925), 
danselærer, artist, 77
Scheiding, Louis (1857-1943), 
danselærer, artist, dirigent, 77
Schiøtt, August (1823-1895), 
billedkunstner, 152
Schneekloths Skole, 78
Schou, Charles J. (1884-1973), 
arkitekt, 9, 12-14, 21, 198
Schram, Peter (1819-1895), 
operasanger, 90
Schweitzerpavillionen, 72
Serridslev, 66
Simonsen, Jens (f. 1945), 
byplaningeniør, 162-205
Simony, Carl Frederik (1806-
1872), justitsminister, 100
Sitte, Camillo (1843-1903), 
østrigsk byplanlægger, 7-8, 14, 
21
Skovshoved, 83, 85
Skydebanen, 75
Slangerupbanen, 189, 200
Smedens Gang, 85
Smørrebrødsplænen, 

Frederiksberg Have, 169
Sommerlyst, 73
Sonne, C.E. (1804-1878), kob-
berstikker, 122
Sophie Amalienborg Have, 
165
Sortedamssøen, 179-180
Stadsoberstens Bastion, 66
Statens Museum for Kunst 
(Kunstmuseet), 179
Stockholm, 7, 97
Stockholmsgade, 179
Store Mariendal, 26
Store Tuborg, 26
Strandboulevarden, 30
Strandpromenaden, 80, 174, 
176
Strandvejen, 28, 54, 84, 176
Strandvejen nr. 97, 25-61
Strinz, Carl (1869-1942), tysk 
byplanlægger, 7, 8, 18
Strøget, 70
Sturluson, Snorri (1178-1241), 
islandsk historiskeskriver, 132
Sundbyerne, 7, 185, 191
Svane-Mikkelsen, Jørgen 
(f. 1938), historiker, 99
Svanemøllens Kaserne, 26
Svanemøllevej, 28
Svedstrup, Alexander (1864-
1930), forfatter, 69
Svedstrup, Johan Vilhelm 
(1819-1893), officer, 69
Sverige, 134
Søborg Sø, se Utterslev Mose
Søerne, 179-181, 187

Sølvgade, 168, 179
Sønder Boulevard, 75
Søndermarken, 71-72, 168-
170, 181, 199
Søofficerskolen for Flåden 
(Kadetskolen), 83

T
Tegner, I.W. (1815-1893), 
ingeniør, 176
Thalbitzer, Henrik (1829-
1896), politiassistent, 109
Thomas Aquinas (ca. 1225-
1274), filosof, teolog, 146
Thomsen, Emma, se Lange, 
Emma
Thorsen, Thor (ca. 1831-1887), 
politiassistent, 109
Thorvaldsen, Bertel (1770-
1944), billedkunstner, 120, 155
Thygesen, Søren Michael 
(1833-1881), politiassistent, 
senere borgmester i Ribe, 109
Thymes Stiftelse, se Sankt 
Petri Plejehus, Thymes og Pelts 
Stiftelse
Tigergade, 83
Tivoli, 73, 77, 165, 171, 177, 181
Toldboden, 83, 85
Toldbodvej, 81, 84-85
Torp, Carl (1855-1929), jurist, 
borgerrepræsentant, 182, 184
Trekroner, 83
Triangelen, 84-85
Tscherning, A.F. (1795-1874), 
politiker, 95, 107
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Tulipangade, 83
Tutein, Friederich (1757-
1853), grosserer, 184
Tuxen, Poul (1950-?), histori-
ker, 5, 21
Tømmerpladserne, 76-77

U
Ulvegade, 83
Utterslev, 6
Utterslev Mose, 43, 165, 182, 
186, 188, 194, 202

V
Vajsenhusets Kirkegård, 166
Valby, 6, 191
Valbyparken, 195
Valencia, 76
Vartov Kirkegård, 166
Ved Classens Have (ejendoms-
kompleks), 197
Vester Fælled, 75
Vesterbro, 163, 184, 189, 198
Vesterports Gab, 66-67

Vestervold, 67
Vilhelmsdal, 26
Vilhelmsdalløbet, 43
Vognmandsmarken, 26
Voigt, J.J. (1850-1922), stadsin-
geniør, 191
Vor Frue Assistenskirkegård, 
167
Vor Frue Kirke, København, 
142, 155
Vor Frue Kirke, Skive, 135
Vor Frue Kirkegård, 166

W
Wagner, Otto (1841-1918), 
østrigsk arkitekt, 7
Wandel, Helge (1891-1952), 
vingrosserer, 47
Weisvoigt, Johan Christian 
(ca. 1805-1878), politifuld-
mægtig, 109
Wien, 94, 97
Winstrup, L.A., (1815-1889), 
arkitekt, 151-152

Z
Zahle, P.C. (1825-1898), præst, 
rigsdagsmedlem, 176
Zeuthen, C.O. (1812-1890), 
billedkunstner, 66
Zoologisk Have, 170
Zoologisk Have (Østre Anlæg), 
179

Ø
Ødbert (-826-), munk, ledsager 
til Ansgar, 134
Øllgaard, Christian Krarup 
(1841-1915), ingeniør, borg-
mester, 182
Øresund, 43
Ørstedsparken, 67, 171, 178, 
181-182, 184, 187
Øster Allé, 85
Øster Allé 25, se Fredens Hus
Øster Fælled, 188, 191
Østerbro, 176
Østerbrogade, 28, 85
Østre Anlæg, 171, 178-179, 181




