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Beliggenhed, beliggenhed,
beliggenhed
Rundetaarn på Valby Bakke

 n  Af Rasmus Agertoft
 

Kongens København var ikke nogen oplagt placering for et astronomisk observa-
torium, da Rundetaarn blev bygget mellem 1637 og 1642. Muligvis har Christian 
IV’s astronomiske rådgiver, Christen Sørensen Longomontanus, da også foreslået 
Valby Bakke som et mere velegnet sted. Artiklen dykker ned i årsagerne til Runde- 
taarns placering og i, hvad Longomontanus egentlig skrev om beliggenheden, for 
til sidst igen at havne på Valby Bakke, som mange år senere skulle få om ikke et 
observatorium, så dog et rundt tårn. 
 

Hvis man vil bygge noget, der skal holde, kommer man sjældent langt ved at 
skære hjørner af. Heller ikke selv om det, man vil bygge, er et rundt tårn.
  Måske er det derfor, Christian IV ikke sprang over, hvor gærdet var lavest, 
da han byggede Rundetaarn. Det oplagte valg havde ellers været at lægge 
Københavns Universitets nye observatorium, som Rundetaarn skulle huse, i 
fornuftig afstand fra den pulserende hovedstad. Uden for byen ville man nem-
lig have kunnet kigge stjerner uden at blive forstyrret af lyset fra de omkring-
liggende bygninger og den røg, der “overalt udspys fra byens brændeovne”, 
som det formuleres af astronomen Christen Sørensen Longomontanus.1 
   Man ville også have kunnet undgå de øvrige gener, som det indebar at have 
et observatorium midt i byen. En senere svensk rejsende skriver således i sin 
dagbog fra et besøg i 1708, at “Detta Runda Tornet ehuru [skønt] stort, fast och 
massivt det är, så beråttades doch att det är inhabilt till accurate observationer 
efter om något strängt blåsväder är, eller på gatan kiöres, kan man grant märka 
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att hele tornet runkar [ryster]”.2 Sådan har det formentlig allerede været, mens 
Christian IV regerede.
  Alligevel ville kongen have sit Rundetaarn inden for voldene, og man har 
spekuleret meget over, hvad hans bevæggrunde var. Astronomen G.F. Ursin, 
der i 1822 skrev Observatoriets historie, opregner for eksempel tre mulige 
årsager, der hver på deres vis tager højde for beliggenheden ved at henvise 
til henholdsvis Trinitatis Kirke, som Rundetaarn er bygget sammen med, det 
nærliggende universitet og dårlige erfaringer fra dengang, den berømte as-
tronom Tycho Brahe stod for et konkurrerende lærdomscenter på den lille 
ø Hven i Øresund. Ursin skriver, at “flere Grunde have nok bestemt Kongen 
selv til just at vælge dets nærværende Sted, deels for at Taarnet kunde tjene 
den ellers af Architecturen noget fattigen udstyrede Kirke til Ziir, deels for at 
det kunde bruges som Universitæts-Observatorium, hvortil en mere fra Byen 
og Universitætet fjernet Beliggenhed vilde have gjort det uskikket, og maa-
skee snarest erindrede Kongen sig, med hvilke falske Forestillinger om Tychos 
fjerne Observatorium Regjeringen i hans Mindreaarighed var blevet blendet, 
og altsaa anlagde han det inden sin Residents Mure, for at han og Efterføl-
gere kunde vaage over en Stiftelse, helliget en Videnskab, der havde hævet og i 
Fremtiden skulde hæve Danmarks videnskabelige Ære.”3

 
Bygget i kongelige farver

Man har også foreslået, at Rundetaarn kan være tiltænkt en eller anden form 
for militært formål, og har forestillet sig, at ”Hvis fjenden stod udenfor voldene, 
kunne kanonerne rulles op ad sneglegangen og bytte plads med kikkerterne”.4 
Tanken er besnærende, al den stund en af Rundetaarns inspirationskilder er 
den spiralformede kanonrampe Kokkenborg i den svenske by Varberg.
 Varberg var dansk frem til 1645, og under Christian IV blev byens fæst-
ning udbygget til et af de mest moderne militære anlæg i Nordeuropa. I bas-
tionen Den Grå Munk anlagde man den underjordiske sneglegang, der skulle 
forbinde selve bastionen med de lavereliggende kanonstillinger, så både sol-
dater, kanoner og ammunition kunne flyttes rundt uden at blive beskudt.5 Der 
er uenighed om, hvornår Varbergs sneglegang er bygget, men meget tyder på, 
at den i hvert fald er fuldendt i 1620’erne, hvor lensmanden udbetaler løn til 
de tørveskærere, der er i gang med at dække dens mure med græstørv.6 Selv 



 Rasmus Agertoft  •  “Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed” 7

I 1642 stod Rundetaarn færdigt som den første del af det såkaldte Trinitatis-kompleks, der ud 
over Observatoriet på toppen af tårnet skulle bestå af Trinitatis Kirke og Universitetsbiblioteket 
på etagen ovenover. På den ældste gengivelse af Rundetaarn fra 1646 er kirken endnu ikke fuld-
ført. Den blev først indviet i 1656, mens indvielsen af biblioteket fulgte året efter. Stik af H.A. 
Greys fra Jens Lauridsen Wolfs “Diarium sive Calendarium ecclesiasticum, politicum et oeco-
nomicum perpetuum”, 1648.
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I den svenske by Varberg, der var dansk frem til 1645, ligger et omvendt Rundetaarn, hvis 
sneglegang i stedet for at sno sig til tops mod stjernerne borer sig ned i jorden. Rundetaarns 
arkitektur gentager en række motiver fra Varbergs sneglegang, der kaldes Kokkenborg og er 
bygget som forbindelse mellem bastionen Den Grå Munk og de lavereliggende kanonstillinger. 
Ikke bare har de to sneglegange således det skrånende gulv tilfælles. Også nicherne i yder-
murene og en hule kerne i midten af konstruktionen findes begge steder. I Kokkenborg giver 
kernen lys ovenfra gennem åbninger ind mod selve sneglegangen, som det fremgår af dette 
udsnit af en tegning fra 1750 over udførte reparationsarbejder på Kokkenborg og Den Grå 
Munk. Krigsarkivet, Riksarkivet, Stockholm.
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om Kokkenborg næsten fuldstændig ligner et omvendt Rundetaarn i mindre 
størrelse, er der dog intet, der tyder på, at der skal have været krudt og kugler 
her.
  Man er på mere sikker grund, når man til Ursins forklaringsforsøg tilføjer 
endnu et. Ved at lægge sit observatorium midt i København kunne Chris-
tian IV i højere grad vise alverden, at han støttede udforskningen af Guds 
skaberværk gennem videnskaben. At Rundetaarn og hele det Trinitatis-kom-
pleks, som det kom til at indgå i sammen med Trinitatis Kirke og Universitets-
biblioteket ovenover, også var tænkt som et prestigeprojekt, understreges af, 
at murstenene, der danner de runde mure, er lagt i alternerende gule og røde 
skifter og dermed fremstiller farverne for det oldenborgske hus, som Christian 
IV tilhørte.7 

Rundetaarns mure er ikke bare kendetegnet ved at være runde, men også ved at være gul- og 
rødstribede. Farverne refererer til det oldenborgske hus, som Christian IV tilhørte, og er altså 
en måde at markere, at tårnet er et kongeligt byggeri. Fra begyndelsen af 1870’erne til omkring 
1950 var murene dækket af gråt cementpuds, så de alternerende murstensskifter kun kunne ses 
på lisenerne. Fotografi: Rasmus Agertoft, 2016.
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“De gule og røde farver genfandtes oprindelig i indretningen af Universitets-
biblioteket.8 Ud over lærde og fromme studier skulle dette også vise “gæster 
af høj rang, anseelse, berømmelse og navnkundighed, som kommer hid fra 
fremmede egne”, hvad man var i stand til i København, som det hedder i 
de love for biblioteket, der blev oplæst ved indvielsen i 1657. Biblioteket er 
med andre ord også åbent for dem, der “blot er kommet for at bese stedets 
forskellige prydelser, den smukke beliggenhed og gratiernes sæde”.9 Tidligt 
i Rundetaarns historie har man altså haft blik for, at den rette beliggenhed 
kunne aftvinge beundring, selv om det ikke fremgår, om skønheden gælder 
bibliotekets place-ring oven på kirken eller hele Trinitatis-kompleksets 
beliggenhed.

 
En velegnet bakke

Christen Sørensen Longomontanus, der var bange for, at røgen fra Køben-
havns brændeovne skulle forstyrre udsynet til himmellegemerne, var ellers 
den rigtige at spørge om den rette beliggenhed, for han havde rig erfaring med 
observatorier. I en årrække havde han været medarbejder på Hven, hvor Tycho 
Brahe havde hele to af slagsen. Siden var Longomontanus blevet den første 
danske professor i astronomi, men manglede et ordentligt sted at observere 
himmelrummet fra. Tycho Brahes observatorier var blevet brudt ned, og det 
eneste universitetsobservatorium, der fandtes, lå i Leiden i Holland.
  Det var den mangel, der blev udbedret, da Rundetaarn stod færdigt i 
1642. Forud gik imidlertid et forløb, der ikke står ganske klart. Så tidligt som i 
1610 søgte Longomontanus universitetet om lov til at “lade bygge en Speculam 
til sin astronomiske Brug udi sin tilkommende Residents”, hvilket muligvis 
betyder, at han ville indrette et observatorium hjemme hos sig selv.10 Men man 
ved ikke, om det blev til noget, lige så lidt som man ved, hvilke overvejelser der 
senere blev gjort angående beliggenheden af det officielle universitetsobser-
vatorium.
  Det har dog ikke afholdt gode folk fra kvalificerede gæt. Kunsthistorikeren 
Jan Steenberg, der har beskæftiget sig indgående med Rundetaarn, skriver 
for eksempel, at Longomontanus havde “talt med Kongen om at faa bygget 
et Observatorium paa Valby Bakke for nu omsider ved København at kunne 
genoptage Thyge Brahes berømmelige Virksomhed paa Hveen”, og han hævder 
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endda, at “Planen var vistnok nær sin Virkeliggørelse”.11 Tilsvarende stemmer 
den tidligere Rundetaarn-observator Andreas Nissen i med en bemærkning 
om, at Longomontanus “havde først foreslaaet den højt og frit beliggende 
Valby Bakke som i særlig Grad egnet hertil”.12 

Uden lige i Europa

Longomontanus har da også udtalt sig velvilligt om Valby Bakke, som dengang 
lå et pænt stykke uden for København. I sin bog Introductio In Theatrum 
Astronomicum (Introduktion til det astronomiske teater) skriver han således, 
at “Der bør bygges et sted for de opregnede instrumenters opstilling, og 
ubetinget opført i en sådan højde, at horisonten hele vejen rundt så vidt mu-
ligt er åben for udsyn, sådan som tilfældet er med øen Hven; ligeså forholder 
det sig med højen uden for København, Valby Bakke kaldet”.13 
  Imidlertid er Longomontanus’ omtale af Valby Bakke fra 1639, to år efter 
at grundstenen til Rundetaarn blev lagt. Det er muligt, at omtalen refererer 
til tidligere tanker og kuldsejlede planer, men vi ved det ikke.14 Og i hvert 
fald har Longomontanus travlt med at bedyre sin støtte til det nye astrono-
miske tårn, der er under opførelse midt i Kongens København ved siden af 
kollegiet Regensen. 
 “Men nu på det seneste”, skriver han, “bygges, med Guds hjælp og under 
anførsel af vor højlovlige konge, dette tårn her i København, og Regensens 
helligdom for de studerende bliver føjet til det. Komplekset med begge byg-
ninger bliver (om det af guddommelig nåde kan opnå sin idealform) så stort 
og af en sådan storslåethed i sin forunderlige struktur, at det intetsteds i Eu-
ropa vil kunne finde sin lige eller mage”.15 

  Selv om lovprisningen af det endnu ufærdige Rundetaarn er højstemt, er 
den ikke enestående. Også den franske astronom Jean Baptiste Morin, som 
Longomontanus korresponderede med, roser det til skyerne. “Men det til 
Observation af Stjernerne bestemte Danske Taarn vil,” skriver han, “bortset fra 
dets pragtfulde Konstruktion, der ikke har sin Lige, blive til den største Nytte 
for hele Verden; det vil derfor blive langt at foretrække fremfor andre Stor-
værker; fra dette vil der i Fremtiden som fra en hellig Trefod fremkomme den 
Astronomiske Sandheds Gudesvar, hvis sandhedssøgende Begavelser sættes 
i Spidsen for det”.16 
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Der findes ingen billeder fra Rundetaarns opførelse, men eftertiden har forestillet sig, at Chris-
tian IV selv var til stede og ledede arbejdet. Her skyder tårnet i vejret over for endnu et kongeligt 
murstensbyggeri, Regensen, der blev indviet i 1623. Man ved, at kongen interesserede sig levende 
for byggeriet af Rundetaarn, selv om man faktisk ikke har noget bevis for, at han nogensinde 
besøgte tårnet, hverken mens det blev bygget eller bagefter. Illustration af Rasmus Christiansen fra 
“Børnenes Juleroser” 1889 i Rundetaarns samling.

I Tycho Brahes ånd

Såfremt det er Longomontanus, der refereres til som en sandhedssøgende 
begavelse, gik i hvert fald den del af profetien i opfyldelse. I en alder af omkring 
80 år blev han nemlig den første leder af universitetsobservatoriet på toppen af 
Rundetaarn, og selv om det er tvivlsomt, hvor meget han egentlig observerede 
deroppe, har han den fortjenstfulde funktion som bindeleddet mellem Ty-
cho Brahe og det nye observatorium.17 Ligesom man inden for den katolske 
kirke benytter begrebet apostolsk succession om det fænomen, at rækken af 
indviede biskopper går ubrudt tilbage til apostlene, kan man nemlig tale om 
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Christen Sørensen Longomontanus, der i en alder af omkring de 80 år blev den første leder af 
Observatoriet på toppen af Rundetaarn, havde som yngre været Tycho Brahes nærmeste med-
arbejder. Erfaringerne fra dengang brugte han i en bog om indretningen af Observatoriet, som 
ifølge bogens omfangsrige titel skulle bygges “til ære for himmelens Skaber, den algode, almægtige 
Gud, og til nytte for hele Jorden”. Kobberstik af Simon de Pas, 1644, Rundetaarns samling.
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astronomisk succession, når det gælder forbindelsen mellem Danmarks mest 
berømte astronom og Rundetaarn. 
  Der går således en direkte linje fra Tycho Brahes observatorier Uraniborg 
og Stjerneborg på Hven, som Brahe måtte forlade i 1597, til Christian IV’s 
nye observatorium i København. Godt nok kan Rundetaarn ironisk nok be-
tragtes som en manifestation i sten af netop den strenge lutherske ortodoksi, 
som spillede en afgørende rolle for Tycho Brahes afsked med Danmark.18 
Men de selv samme sten danner samtidig en cirkel med den samme dia-
meter som siderne på Stjerneborg.19 Den grundlæggende måleenhed herfra, 
den såkaldte tychoniske fod, er angiveligt også blevet brugt i byggeriet af 
Rundetaarn.20 
  Den højlovlige konge og Longomontanus blev siden nævnt i smuk harmo-
ni i en latinsk indskrift, der “i forige Tider fandtes paa Muuren” af Rundetaarn, 
som det hed i en beskrivelse af Lauritz de Thurah fra 1748.21 Indskriften lød i 
dansk oversættelse, at tårnet var “Grundlagt af Christian IV, som til sin Raad-
giver tog den meget berømte Astronom Christen Longomontanus, Professor 
ved Universitetet og Tycho Brahes Discipel”.22 
  Longomontanus’ bog Introductio In Theatrum Astronomicum beskæftiger 
sig da også med mange andre emner end lige beliggenheden af det nye 
observatorium, der i titlen kaldes et astronomisk teater, fordi ordet teater 
etymologisk stammer fra det græske ord for at se eller betragte. Det gør man 
som bekendt også fra et observatorium.
 Tycho Brahe blev blandt andet berømt, fordi hans observationer var uhørt 
præcise for hans tid, og helt i sin læremesters ånd betoner Longomontanus i 
sin bog, at den astronomiske videnskab skal bygge på både teori og praksis. 
Han kommer også med forslag til, hvordan kommende astronomer skal 
videreuddannes i Rundetaarn under vejledning af ældre kolleger – præcis 
som Longomontanus selv var blevet det på Hven. Desuden behandler han 
blandt andet spørgsmålet om, hvilke astronomiske instrumenter et observa-
torium skal indeholde, og hvordan det skal indrettes.23

Valby Bakke igen

Efter alt at dømme blev observatoriet på Rundetaarn ikke helt, som Longo-
montanus havde skitseret det, og hvis han virkelig ønskede at få Københavns 
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Universitets observatorium placeret på Valby Bakke, lykkedes det altså heller 
ikke.24 Men fik Valby Bakke ikke sit observatorium, fik det til gengæld mange 
år senere pudsigt nok sit eget runde tårn.
  Da København voksede hastigt i anden halvdel af 1800-tallet, blev der 
nemlig i stigende grad behov for sundhedsmæssigt forsvarlig og pålidelig 
vandforsyning. For at få vandet fra søer og boringer ud i de små hjem skulle 
der tilstrækkeligt tryk på, og her var det praktisk med højtliggende vand-
reservoirer for at udnytte tyngdekraften.
 Valby Bakke blev endnu en gang anset for velegnet, og på den del af bak-
ken, der udgøres af Søndermarken, byggede Københavns Kommune derfor 
i 1850’erne et større vandanlæg. Om dagen skulle reservoiret opsamle over-
skydende vand fra pumperne på vandværket inde i byen for at forhindre, at 

Da det gik højest, lå der hele tre vandtårne på Valby Bakke. Det yngste kom til i 1897, så kun de 
to ældste når at figurere på dette kort, der er fra året før. Vandtårnet med Rundetaarn-motiver er 
placeret midt i billedet på Valby Langgade skråt over for Bjerregårdsvej. Københavns Stadsarkiv.
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vandrørene sprang ved for højt tryk, mens det om natten, når pumperne holdt 
stille, skulle sikre, at københavnerne også kunne få vand ud på de små timer.25 
Anlægget indbefattede blandt andet et vandtårn, der i 1897 fik selskab af end-
nu et, som Frederiksberg Kommune byggede ud mod Roskildevej.26 
 Også i Valby, som dengang hørte under Hvidovre Kommune, havde 
man brug for vand, så i 1895 fik kommunen tilladelse til at bygge endnu et 
vandtårn i Søndermarken, denne gang lidt længere nede ad Valby Bakke ud 
mod Valby Langgade.27 Vandtårnet skulle være omkring 19 meter højt, taget 
ikke medregnet, og dets nederste del havde så mange motiver tilfælles med 
Rundetaarn, at det ikke kan være tilfældigt. Ikke bare var det rundt, det var 

Indtil midt i 1800-tallet var vandforsyningen i København ikke noget at skrive hjem om. I januar 
1850 åbnede skomagermester N.C Olsen derfor et vandudsalg for foden af Rundetaarn, så 
københavnerne kunne få sig et godt glas vand. Vandet blev hentet fra Helligkors Kilde i Roskilde, 
som siden Frederik IV’s dage havde forsynet kongehuset med behageligt drikkevand. Vandud-
salget er afbildet på et trykt flyveblad, hvor Rundetaarns mur antydes til venstre. Gengivet efter 
“Historiske Meddelelser om København”, 1911-12.
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Vandtårnet i Valby, hvis arkitekt ikke kendes, skulle kunne rumme det gode runde tal 1000 
tønder og være knap 30 alen højt foruden taget. Det svarer til omkring 19 meter for selve 
tårnet, der dermed holder sig mageligt under højden på Rundetaarn, som er 34,8 meter fra 
gadeniveau til platform. Tegning fra juli 1895 på Frederiksberg Stadsarkiv.
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Valby Vandtårn, som det gengives i festskriftet for Valby Handelsforenings 40-års jubilæum i 
1934. Året forinden var vandtårnet blevet revet ned. Billedet er muligvis taget under nedrivnin-
gen. I hvert fald mangler vandtårnets øverste del, der var uden arkitektoniske referencer til 
Rundetaarn. Fra “Valby Handelsforening. 1894-1934. Et Festskrift”.
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også forsynet med lisener, der for oven afsluttedes i rundbuer, og den øverste 
del hvilede på noget, der på det sparsomme billedmateriale ligner imiterede 
konsoller.28

  Få år efter byggeriet blev Valby indlemmet i Københavns Kommune, og 
som led i udviklingen af kommunens vandforsyning blev Valby Vandtårn 
efterhånden overflødigt, eftersom “dets Beholder var blevet alt for lille i 
Forhold til Forsyningsomraadet og ikke mere kunde spille nogen Rolle som 
Trykudligningsbeholder med de gode Forsyningsforhold, der nu var bragt til 
Veje”, som det hed i en beskrivelse fra 1934. Året før blev vandtårnet derfor 
revet ned.29

 Fundamentet fik dog lov til at blive stående og blev indrettet til trans-
formerstation. Men dets runde form er stadig en hilsen til Longomontanus 
og det noget højere forbillede nogle kilometer øst for Valby Bakke. 
 

Da Valby Vandtårn blev revet ned, fik fundamentet lov til at blive stående. I dag fungerer det 
som transformerstation, der her ses fra Valby Langgade. Fotografi: Bjørn Westerbeek Dahl, 
2020.
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‘En sød sag’
Monopoler, karteller og retfærdige priser 
i 1780’ernes København

n  Af Peter Wessel Hansen

I Dansk Vestindien var forårs- og sommermånederne sæson for udskibning af 
råsukker. Sukkerskibenes destination var kolonirigets hovedstad København – 
centeret for den danske sukkerhandel og -produktion. Der var tale om en lukrativ 
branche, hvor få spillere tjente store penge. Sukkergrossererne og -fabrikanterne 
satte deres tydelige præg på 1700-tallets København. De byggede sukkerraffina-
derier, som var nogle af de første egentlige fabrikker i en by, der i øvrigt endnu 
ikke for alvor var kommet ind i industriens tidsalder. De opførte også storslåede 
palæer og landsteder i og uden for byen og efterlod således en kulturhistorisk 
og arkitektonisk arv, som man i vore dage betragter med blandede følelser. For 
baggrunden for det hele var jo det sukker, som slaverne dyrkede under grufulde 
forhold i den danske konges kolonier i Vestindien. 

Sukkerbyen København1 

Palæerne og fabrikkerne var ikke kun tydelige, fysiske vidnesbyrd om, at 
København spillede en vigtig rolle i den internationale sukkerhandel. 
Branchen bidrog også med betydelige indtægter til kongens kasse. Men for 
den almindelige københavner var det nok snarere selve sukkeret, der havde 
betydning. Der var tale om en ny, spændende luksusvare, der langsomt, men 
sikkert faldt i smag og vandt indpas i byens store og små køkkener op gen-
nem århundredet.2

 Der var både store og små interesser forbundet med sukkeret, men det 
var ikke altid, at disse interesser gik hånd i hånd. Denne artikel omhandler et 
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forløb i 1780’erne, hvor interessemodsætningerne mellem repræsentanterne 
for byen og dens beboere, statsmagten og sukkerbranchen blev helt tydelige. 
For alles vedkommende handlede det om københavnernes pengepunge. 
Men konflikten udsprang også af væsensforskellige syn på og forestillinger 
om økonomi og handel.

Livsfornødenheder og optrækkeri

Affæren begyndte, da Stadens 32 Mænd kontaktede Københavns Magistrat 
i slutningen af 1782. De 32 Mænd var et råd bestående af borgere fra den 
fineste del af det københavnske borgerskab, som havde til opgave at rådgive 
Københavns Magistrat, dvs. byens borgmestre, rådmænd og forvaltning. De 

Meget af det sukker, der endte hos de københavnske sukkerraffinadører, havde været igennem 
havnene i Dansk Vestindien. Her ses Christianssted på Skt. Croix malet af H.G. Beenfeldt 
omkring 1817. Til højre ses fortet, der skulle beskytte byen og skibene med deres kostbare laster 
samt vejerboden, hvor myndighederne kontrollerede og vejede kolonialvarerne, inden de blev 
sendt til København. Nationalmuseet.
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32 Mænd skulle agere som repræsentanter for byens borgere og var altså en 
slags forgængere til vore dages Borgerrepræsentation.3 Brevet fra De 32 Mænd 
til Magistraten tog netop udgangspunkt i deres rolle som repræsentanter og 
forsvarere for byens borgere. Det handlede om sukkerpriserne i byen. Kort 
fortalt mente De 32 Mænd, at de københavnske sukkerpriser var alt for høje. 
 Det var det rå, uforarbejdede sukker, der ankom til Københavns Havn med 
sukkerskibene fra Dansk Vestindien. Råsukkeret blev herefter enten videre-
eksporteret i sin rå form eller forarbejdet på et af byens sukkerraffinaderier. 
Det raffinerede sukker var det rene slutprodukt, der kunne eksporteres eller 
sælges direkte til de københavnske forbrugere.4 Det var den lokale handel 
med raffineret sukker, som brevet omhandlede, og De 32 Mænd mente, at de 
københavnske sukkerraffinaderier og sukkerhandlere solgte det raffinerede 
sukker alt for dyrt til københavnerne.
 De 32 Mænd havde nemlig kunnet konstatere, at mens prisen på råsuk-
ker var faldet på det seneste, så vedblev sukkerraffinaderierne at sælge deres 
raffinerede sukker til samme høje pris som førhen, da råsukkeret var dyrt. 
Konkurrencen havde, som de sagde, ikke gjort “sin sædvanlige gode virkning.” 
Desuden havde sukkeret gennem de senere år udviklet sig fra at være et rent 
luksusprodukt, “en ufornødenheds vare,” der let kunne undværes, til at være 
en egentlig “fornødenhed” for københavnerne, som år for år brugte mere og 
mere sukker i det daglige. Derfor var det nu magtpåliggende for De 32 Mænd 
at bringe sagen om de opskruede sukkerpriser op for Magistraten. Man ville 
sikre, at de københavnske forbrugere kun skulle betale sukkerets “virkelige 
værdi” og at sukkerraffinaderierne nøjedes med en “billig”, dvs. en rimelig, 
fortjeneste af sukkeret.5
 Sukkerraffinaderierne var kort sagt under anklage for at tage ågerpriser 
for deres sukker. Tre uger senere reagerede Københavns Magistrat. Den 
vurderede, at sagen var alt for vigtig til, at den selv kunne afgøre den. Der-
for henvendte Magistraten sig direkte til kongen den 15. januar 1783. Bystyret 
havde haft denne særlige ret til at kunne henvende sig direkte til kongen om 
byens anliggender siden 1661. I brevet gentog Magistraten De 32 Mænds 
historie om, at sukkerraffinaderierne tog overpriser for sukkeret. Ligeledes 
understregede man, at sukker nu indgik i de fleste københavneres daglige 
husholdning, og derfor var sagen om ågerpriserne “en for alle familier og hus-
holdninger i staden vigtig sag … ja, siruppen er endogså på nærværende tid, 
da smørret så dyrt betales for den fattige almue, bleven en næsten uundværlig 
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fornødenhed.” Sukkerpriserne var blevet et anliggende, der optog høj som 
lav i byen. Siruppen havde ligefrem fået en særlig social-økonomisk betyd-
ning, da den fungerede som smørerstatning for byens fattigfolk. Sukkeret 
var ikke bare en lækkerbisken for byens velhavende slikmunde, men bi-
drog tilsyneladende også med livsvigtige kalorier til de fattiges sparsomme 
kost.6 

 Derfor bad Magistraten nu kongen om at gribe ind over for de grådige 
sukkerproducenter. Enten skulle de lade sig nøje med en mere rimelig 
fortjeneste af sukkeret. Eller – hvis de ikke makkede ret – måtte kongen 
lade sukkerhandlerne underkaste sig et takstsystem, hvor bystyret bestemte, 
hvilken pris sukkeret skulle sælges til. Konge og bystyre havde i århundreder 
bestemt, hvad livsnødvendige produkter såsom kød, brød og øl skulle koste, 
for at almindelige mennesker havde råd til varerne. Der var med andre ord 
tale om et socialpolitisk indgreb. Alle skulle have adgang til de mest livs-
vigtige varer. Tanken var, at ingen skulle sulte, tørste eller fryse. I praksis var 
der dog ofte langt fra tanke til virkelighed. 
 Det, man opfattede som forbrugernes ret til rimelige priser, blev sikret ved 
at sætte den fri konkurrence ud af spil og påtvinge de handlende offentligt 
regulerede og faste priser. Erhvervsgrupper som slagtere, bagere, bryggere og 
sæbesydere kunne således ikke selv bestemme, hvilken pris de ville sælge de-
res produkter til. Det bestemte myndighederne. I dag kendes denne praksis 
primært fra boligmarkedet, hvor Huslejenævnet kan tvinge private udlejere til 
at sænke huslejen, hvis man skønner, at den er urimelig høj. Ifølge Magistraten 
kunne det nu også blive tilfældet for sukkerhandlerne, hvis konkurrencen ikke 
virkede og i sig selv sikrede forbrugerne det nødvendige sukker til en rimelig 
pris.7

Monopolet, kartellet og de gode tider

Sukker var det hvide guld. Uanset om man var indblandet i den vestindiske 
eller københavnske del af sukkereventyret, kunne der tjenes store penge på 
denne ene vare. Sukkerproduktionen havde fra sin spæde start været styret 
af ganske få entreprenører, som den enevældige konge havde udstyret med 
monopoler. Kongen førte en merkantilistisk politik, som kort sagt gik ud på at 
kontrollere produktion og handel og hindre udefrakommende konkurrence. 



Grosserer Rønnekamps sukkerraffinaderi i Store Kongensgade 244 (gadenummer 60) og 
Dronningens Tværgade 280 (gadenummer 18). Foruden selve sukkerraffinaderiet med store 
kar til sukkerkogning var huset udformet som pakhus med plads til råvarerne fra Vestindien 
samt det færdige produkt i form af sukkertoppe. Farvelagt tegning udført af J.A. Meyer i 1814. 
Københavns Stadsarkiv.
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Politikken fremmede således lokale danske initiativer inden for industri og 
handel på bekostning af importerede udenlandske varer. Midlet var mono-
poler og toldbarrierer, og målet med det hele var at fremelske et blomstrende 
erhvervsliv. Hvad sukkeret angik, ønskede man altså at sikre staten, og i den 
sidste ende kongen, maksimalt udbytte af kolonierne.8 
 Indtil midten af 1700-tallet havde det Det Vestindiske Kompagni mono-
pol på al sukkerproduktion og -handel på det lukkede og beskyttede marked. 
Blandt kompagniets aktiver var en af Københavns første egentlige industri-
virksomheder, nemlig sukkerraffinaderiet i København. Men i 1754 mistede 
kompagniet sit privilegium på sukkerraffinering i byen, da kongen be-
stemte, at enhver nu kunne oprette raffinaderier i København – så længe de 
købte råvarerne, dvs. det vestindiske råsukker, sammesteds. De efterfølgende 
år fik 15 sukkerraffinaderier kongelig bevilling på den indbringende sukker-
forædling, og det skærpede konkurrencen på sukkermarkedet så meget, at 
kongen i 1768 indførte et bevillingsstop for nye raffinaderier og monopol 
for de eksisterende raffinaderier på 15 år. Dette monopol blev forlænget med 
yderligere 20 år i 1781. Efter 1768 gav kongen kun ganske få bevillinger til nye 
sukkerraffinaderier, og på den måde var Det Vestindiske Kompagnis gamle 
monopol på sukkerraffinering reelt erstattet af et nyt kollektivt monopol for 
et ret begrænset antal sukkerraffinaderier. Næppe var kongens underskrift tør 
på lovteksten, der sikrede de 15 raffinaderier monopol på den københavnske 
sukkerproduktion, før at raffinadørerne satte sig ned og blev enige om, at nu 
skulle det være slut med al den konkurrence. Hvorfor dog ikke bare aftale faste, 
høje priser på sukkeret? Som sagt så gjort. Fra 1769 og mange år frem dannede 
de københavnske sukkerraffinaderier et priskartel og styrede på denne måde 
priserne på det københavnske sukkermarked.9
 De københavnske sukkerraffinaderier opererede altså på et lukket og 
beskyttet, privilegeret og monopoliseret sukkermarked med stigende priser. 
Men fra slutningen af 1770’erne fik de københavnske sukkerproducenter 
endnu mere vind i sejlene. Baggrunden var, at datidens største europæiske 
handelsnationer var røget i totterne på hinanden som følge af Den ameri-
kanske Frihedskrig, og at den danske regering behændigt udnyttede sin 
neutralitet til at udvide handlen med vestindiske varer. De internationale 
sukkerpriser steg på grund af krigen, og det var i vidt omfang Danmark, der 
inkasserede overskuddet. I begyndelsen af 1780’erne var København stor-
importør af vestindisk sukker og center for handlen med råt og raffineret 
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sukker. Men i løbet af 1782 lakkede krigen mod enden, og det er her denne 
historie om sukkerpriserne i København tager sin begyndelse.10

 Krigen, og dermed krigskonjunkturerne, var slut, hvilket betød, at rå-
sukkerpriserne faldt. Men raffinaderierne blev altså ved med at tage samme 
pris for det raffinerede sukker, som de havde gjort, mens krigen havde holdt 
priserne oppe. Var de ellers så rige og privilegerede københavnske sukker-
raffinadører, som i årene omkring 1780 havde tjent styrtende på de gode 
krigskonjunkturer, nu ude på at udsuge den almindelige københavnske be-
folkning, der efterhånden var blevet helt afhængige af det vestindiske suk-
ker? Og var det ikke kongens pligt og ønske at beskytte forbrugerne og sætte 
disse grådige købmænd på plads med ord eller magt? Det var de spørgsmål, 
det københavnske bystyre stillede i begyndelsen af 1783.

En penibel sag?

Kongens magtfulde Kommercekollegium (datidens økonomi- og handels-
ministerium) svarede på bystyrets henvendelse om sukkerpriserne den 22. 
februar 1783. Man ønskede ikke straks at iværksætte sanktioner mod sukker-
raffinaderierne. Derimod bad kollegiet Magistraten om at uddybe, hvordan 
man forestillede sig, at en fast takst på sukker kunne fastsættes. Desuden bad 
man Magistraten om at fremskaffe sukkerbranchen og Grosserer-Societetets 
egen vurdering af forslaget, der reelt betød, at sukkerkartellet skulle erstattes 
af bystyrets takstsystem.11

 Kommercekollegiet undlod altså at tage stilling til sagen og returnerede den 
med ønske om yderligere oplysninger. Magistraten svarede Kommercekollegi-
et den 10. marts 1783. Glædestrålende berettede man, at raffinaderierne nu 
nøjedes med en mere “billig fortjeneste… ved selv at nedsætte priserne noget 
for deres udsalg”. Derfor mente man ikke, at der var grund til at arbejde videre 
med forslaget om en fast takst på sukker og ifald en sådan takst alligevel skulle 
fastsættes, var det vigtigt at tage hensyn til sukkerraffinaderiernes store om-
kostninger. Det ligner nærmest en kovending fra bystyrets side. Pludselig var 
problemet væk. Ja, nu var det ifølge Magistraten snarere sukkerbranchen, som 
man skulle tage hensyn til. Det var nærmest som om, at Magistraten pludselig 
havde fortrudt sine anklager om optrækkeri mod de københavnske sukker-
raffinaderier.12
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Sukkerraffinadør Ludvig Ferdinand Rømer (1714-1776). Tidligt i sin karriere havde han været 
overkøbmand på Guldkysten, men slog sig senere ned som sukkerraffinadør i København. Her 
ejede han i en årrække et sukkerraffinaderi i Nyhavn nr. 11. Stik fra 1760 af Georg Wilhelm 
Baurenfeind efter maleri af Georg Mathias Fuchs. Det kongelige Bibliotek.
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Her kunne historien være sluttet. Men Kommercekollegiet insisterede på, 
at Magistraten skulle skaffe sukkerbranchens vurdering af forslaget om 
faste sukkertakster. Det københavnske embedsapparat arbejdede imidlertid 
 bemærkelsesværdigt langsomt, og først i slutningen af april, to måneder efter 
at Kommercekollegiet havde bedt om det, skrev Magistraten til den køben-
havnske sukkerbranche og Grosserer-Societetet vedrørende deres mening 
om det efterhånden halvgamle forslag om en sukkertakst. Samtidig skrev 
Magistraten til De 32 Mænd og bad dem meddele, hvordan og efter hvilke 
regler en takst på sukker skulle fastsættes. Magistraten vægrede sig antagelig 
ved selv at svare på dette spørgsmål.13

 Der gik ikke mere end en uge, før De 32 Mænd svarede Magistraten. Sva-
ret var imidlertid ikke den lange, uddybende betænkning, som Magistraten 
havde lagt op til, men derimod en kort skrivelse, hvor De 32 Mænd gjorde 
rede for deres helt overordnede holdning til spørgsmålet om sukkertakster. 
De mente fortsat, at der sagtens kunne indføres faste priser på sukker, som 
de sukkerhandlende skulle rette sig efter, på samme måde som det allerede 
gjaldt varer som brød, øl og sæbe. Sukkerprisen skulle beregnes på grundlag 
af indkøbsprisen på råsukker fra St. Croix og St. Thomas og dertil skulle lægges 
selve raffineringsprocessens omkostninger, fx brænde til sukkerkogningen og 
arbejdsløn til sukkerarbejderne. Endelig skulle der i beregningen af taksten ind- 
gå et beløb, der var “raffinadørens egen billige fortjeneste”. Med en takstord-
ning ville det med andre ord blive det offentlige og ikke de erhvervsdrivende 
selv, der bestemte, hvad sukkerbranchens fortjeneste skulle være. En sukker-
takst ville altså umuliggøre en fri konkurrence indenfor sukkerhandlen, som 
jo allerede i forvejen var styret af branchens eget priskartel.14

 I januar 1783 havde et enigt bystyre bestående af Magistraten og De 32 
Mænd ønsket faste takster på sukker for at hjælpe borgerne og for at få sat 
den grådige sukkerbranche på plads. Men her i maj var det tilsyneladende så 
som så om enigheden. De 32 Mænd stod fast, mens Magistraten nu var til-
freds med de prisreguleringer, sukkerbranchen i mellemtiden selv havde la-
vet. Kommercekollegiet havde ikke engageret sig særligt meget i sagen men 
havde besvaret bystyrets henvendelser med spørgsmål om yderligere informa-
tioner. Noget tyder på, at sagen var mere penibel end som så, og at det måske 
var derfor, at Magistraten afstod fra at udtale sig om, hvordan sukkertaksten 
skulle fastsættes. Takster og prisregulering lå ellers normalt inden for Magi- 
stratens kompetenceområder. Men den enevældige konge og især hans 
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håndgangne mænd var ivrigt interesseret og involveret i hovedstadens be-
styrelse og kunne til enhver tid underkende bystyret, hvilket ikke sjældent 
skete.15 Havde man fornemmet en uvilje hos kongens magtfulde Kommerce-
kollegium? Var der nogen højere oppe i systemet, der var imod indgrebet 
over for sukkerbranchen?

Svar på tiltale

De rige og entreprenante sukkerraffinadører nød stor anseelse i Kommerce-
kollegiet. Man havde jo netop belønnet deres driftighed med monopoler, 
fordi man betragtede deres virksomheder som yderst gavnlige for landet. I den 
sammenhæng havde selveste finans- og handelsministeren Ernst Schimmel-
mann en betænkelig dobbeltrolle. Schimmelmann havde i 1782 arvet hele 
sin fars handelsimperium, der blandt andet omfattede fire plantager på St. 
Croix og et af Nordeuropas største sukkerraffinaderier på Christianshavn. 
Han var altså chef for det ministerium, der begunstigede ham selv og de 
andre raffinadører. Vi ved det ikke med sikkerhed, men man kan forestille 
sig, at Schimmelmann og hans raffinadørkolleger gjorde, hvad de kunne, for 
at få stoppet en offentlig regulering af sukkerpriserne, for så var det jo slut 
med priskartellet.
 Indtil videre havde de, der var under anklage, slet ikke ytret sig i sagen. 
Sukkerraffinadørerne svarede faktisk aldrig selv på Magistratens brev fra den 
23. april, hvor branchen jo ellers var blevet blev bedt om at redegøre for 
sin holdning til en eventuel sukkertakst. Schimmelmann var også inhabil 
i sagen, men det var nu ikke noget, man nødvendigvis tog så tungt. Men 
et svar fik Magistraten dog den 12. juli 1783. Her tog Grosserer-Societetets 
formand Christian Hansen og samme societets ældste (en slags bestyrelses-
medlem) Søren Lycke sukkerraffinadørerne i forsvar i en lang og detaljeret 
skrivelse.16 Både Lycke og Hansen var grosserere og en del af det velhavende 
handelsborgerskab. De var på hver sin måde impliceret i sagen. Lycke var 
både involveret i handlen på de vestindiske øer og i de københavnske suk-
kerraffinaderier, mens Hansen var medlem af De 32 Mænd. Han var med 
andre ord både på klagernes og de påklagedes side. Imidlertid var han – 
måske betegnende nok – ikke medunderskriver af De 32 Mænds skrivelse 
om sukkertaksten, men som formand for Grosserer-Societetet tog han klart 
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sukkerraffinadørernes parti. Man aner, at sukkerraffinadørerne måske stod 
bag nogle af formuleringerne.17 
 Hansen og Lycke indledte med at forklare, hvorfor prisen på det raffi-
nerede sukker havde været høj i flere måneder efter, at prisen på råsukker var 
faldet. Forklaringen var lang og teknisk, men i den sidste ende handlende det 
hele tilsyneladende om arbejdsgangen inden for sukkerindustrien. Sukker-
raffinaderierne havde indkøbt råsukker til høje priser under krigen. For at 
være i stand til drive et rentabelt sukkerraffinaderi var raffinadørerne nemlig 
nødt til at have så meget sukker på lager, som de skulle bruge hele det næste 
års tid. Det raffinerede sukker, som De 32 Mænd mente, blev solgt for dyrt, 
var ifølge grossererne forarbejdet af dyrt indkøbt råsukker, og derfor havde 
man også været nødt til at sælge det raffinerede sukker dyrt. Altså for ikke at 
tabe for meget.
 Men – skrev grossererne – hvis sukkeret havde været pålagt en takst, 
havde de været nødt til at tage sig endnu dyrere betalt, end de havde gjort. 
Ja, faktisk havde sukkerraffinadørerne “skænket publikum det de med al bil-
lighed burde have fortjent”. Sukkerraffinaderierne havde med andre ord ikke 
solgt sukker til ågerpriser men tværtimod til underpriser og rent ud sagt 
foræret deres ellers helt rimelige fortjeneste til de københavnske forbrugere. 
Grossererne fik nærmest fremstillet raffinadørerne som de rene velgørere. 
Nu ”belønnede” myndighederne deres uegennyttige adfærd med at ville 
pålægge sukkerhandlen en snærende takst. 
 Men “hvem mon der tror sig i stand til at sætte denne takst?” og “hvem 
skal godtgøre raffinaderierne deres tab, om taksten sættes for lavt?”, spurgte 
de to grosserere og fortsatte: Det var langt enklere at pålægge sæbesydere, 
bryggere, slagtere og bagere takster, for deres råvarer blev alle produceret 
her i landet. Desuden var det nemt at beregne, hvor meget sæbe, øl, brød og 
så videre, de kunne producere af deres råvarer. Med sukkeret forholdt det 
sig helt anderledes. En sukkertakst måtte for det første nøje følge de stærkt 
svingende internationale råsukkerpriser, men derudover var kvaliteten af rå-
sukkeret også svingende. Det var nærmest umuligt at forudse, hvor meget 
raffineret sukker en tønde råsukker kunne kaste af sig. Sukkerbranchen 
var som et lotteri, hvor sukkerraffinadøren først sent i forædlingsprocessen 
“med vished erfarer om han har vundet eller tabt”. Der var store risici for 
den, der investerede sine penge i sukker. Mislykkede kogninger og dårlige 
betalere var hverdagskost i branchen, og der var eksempler på raffinaderier, 
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der arbejdede seks til otte år uden at få så meget som en skilling i udbytte. 
Det var ikke en dans på roser at være sukkerraffinadør! Det var altså så godt 
som umuligt, men også helt urimeligt at pålægge en i forvejen meget risika-
bel branche yderligere besværligheder i form af en takst.
 Som det sidste og måske væsentligste punkt i brevet fremhævede grosser-

Sukkerraffinadør Abraham Pelt (1695-1783) med hustru og søn malet af J. Hörner i 1753. Pelt 
var en vigtig spiller på det københavnske sukkermarked i det meste af 1700-tallet. Han overtog 
en blomstrende forretning fra sin far og førte den videre i samme stil frem til sin død i en meget 
høj alder. Pelt tjente en enorm formue gennem årene, men da både hans hustru og hans søn 
faldt bort før hans egen død, endte Pelt med at donere og testamentere hele formuen til vel-
gørende formål. Maleriet findes i Sankt Petri Kirkes Kirkekontor. Fotografi: Reinhard Wilting.
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erne, at det kun var omtrent en fjerdedel af det raffinerede sukker, der blev 
solgt i Danmark. Resten blev eksporteret. De skrev det ikke direkte, men 
meningen var klar. Denne handel var en helt væsentlig indtægtskilde for 
Danmark. “Vores tanker er derfor”, sluttede brevet, “at som man i almindelig-
hed burde søge at lette besværlighederne og ophæve al tvang for handlen og 
de for landet nyttige fabrikker, så burde man især for sukkerraffinaderierne, 
som næsten er de eneste fabrikker, der kan udføre sine forarbejdede varer 
til fremmede, hellere søge at udfinde midler til sammes forbedring og den 
udenlandske afsats forøgelse, end ved at sætte dem en takst, at betage dem 
lysten til at drive dem som de burde”. En sukkertakst kunne i den sidste ende 
foranledige, at sukkerraffinadørerne mistede lysten til at satse deres formue 
på de ellers for handlen og landet så nyttige raffinaderier. Det var nærmest 
en trussel. Med disse ord satte grossererne reelt punktum for sagen, som løb 
ud i sandet uden en egentlig afgørelse. Sukkertaksten blev ikke indført, og 
sukkerbranchen beholdt sine privilegier mange år fremover.

Afslutning: 1700-tallets økonomiske verdener

Det var altså sukkerfolkene, der – om nogen – vandt denne strid om ågerpriser 
på sukker og et offentligt reguleret sukkermarked. Københavns Magistrat, de 
københavnske forbrugere men nok især De 32 Mænd stod tilbage som taber-
ne. Men i virkeligheden kan sagen ikke blot ses som en strid mellem forskellige 
parter med forskellige interesser – sukkerbranchen over for bystyret og for-
brugerne – men også som en kamp mellem forskellige økonomiske systemer. 
 Sagen begyndte med De 32 Mænds påstand om, at sukkerraffinaderierne 
ikke nøjedes med en rimelig fortjeneste af sukkeret, og at konkurrencen 
ikke gjorde sin gode virkning. I slutningen af 1700-tallet var liberalismens 
idé om et naturligt, konkurrencereguleret marked ganske ny for de fleste og 
langt fra den eneste logik, der prægede den økonomiske tænkning. Vi har 
allerede stiftet bekendtskab med liberalismens forgænger og antitese, nem-
lig merkantilismen, der i sin rene form søgte at styre og fremhjælpe handel 
og industri gennem toldmure, monopoler og privilegier, som skulle gøre de 
danske aktører særligt konkurrencedygtige på det internationale marked og 
styrke den indenlandske produktion og selvforsyning.
 Den københavnske sukkerbranche blev båret frem af den merkantilistiske 
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politik, men samtidig viser sagen, at branchen tilsyneladende også ønskede at 
drage fordel af en mere liberalistisk tilgang. Man burde, som grossererne skrev, 
fjerne alle begrænsninger og forpligtelser fra sukkerhandlen og raffinaderierne 
for at sikre branchen de bedst mulige kår. Derfor skulle sukkerhandlen ikke 
pålægges en takst. Men i realiteten var sukkerbranchen kun villig til at lade 
konkurrencen virke på det internationale marked. På hjemmemarkedet 
ønskede sukkerfolkene tydeligvis ikke, at deres eget lukrative, men meget lidt 
liberalistiske monopolbetingede priskartel skulle erstattes af bystyrets tilsvar-
ende lidet liberalistiske sukkertakst.
 Denne måde at kombinere fordelene ved monopoler og privilegier med et 
ønske om større handlefrihed var ganske typisk for den praktiske økonomiske 

Sukkerarbejder med sukkertop, sukkerform samt sirupskrukke. Portudsmykning fra Ludvig 
Ferdinand Rømers sukkerraffinaderi i Nyhavn nr. 11. Fotografi: Bjørn Westerbeek Dahl, 2020.



Råsukkeret forarbejdedes til raffineret sukker under en forholdsvist langvarig og kompliceret 
proces. Det krævede særlige fabriksanlæg, nemlig sukkerraffinaderier, med store kogepander. 
Alt sammen skulle godkendes af brandmyndighederne på grund af den store brandfare, der 
var knyttet til disse tidlige fabrikker. Farvelagt detailtegning af sukkermester Bruhs sukkerraf-
finaderi på hjørnet af Helsingørsgade og Adelgade. Tegnet af Kurtzhals i 1808. Københavns 
Stadsarkiv.
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tænkning i slutningen af 1700-tallet, hvor de traditionelle merkantilistiske 
idéer ofte blev kombineret med nyt liberalistisk tankegods på lidt selvmod-
sigende vis. Man kan sige, at handel og industri – her sukkerbranchen – søgte 
at drage fordel af de for dem mest fordelagtige sider af begge systemer.18

 Merkantilismen og liberalismen kunne med andre ord godt fungere 
sammen, når det handlede om at fremhjælpe handel, industri og eksport. 
Derimod gik liberalismens princip om det selvregulerende marked ikke godt 
i spænd med De 32 Mænds idé om, at sukkerraffinaderierne kun skulle lade 
sig nøje med en rimelig fortjeneste af sukkeret. De 32 Mænd var tilhængere 
af en gammel tankegang, hvor profitmaksimering var af det onde, og hvor 
man gerne satte de erhvervsdrivende hindringer – fx takster – i vejen for at 
sikre forbrugerne rimelige og retfærdige priser. 
 Forestillingen om den retfærdige pris var en moralsk økonomisk tanke-
gang, der havde været dominerende i århundreder forud for 1700-tallet. Ifølge 
denne tankegang skulle erhvervsdrivende kun tage det udbytte af deres varer, 
som sikrede, at de kunne videreføre forretningen og opretholde livet. Alt an-
det var åger og ukristeligt profitmageri. En købmand eller handlende skulle 
altså ikke søge det størst mulige overskud, men nøjes med det nødvendige 
til livets opretholdelse. Baggrunden for denne tankegang var forestillingen 
om, at verden bestod af begrænsede goder, og at Gud på forhånd havde be-
stemt, hvor stor en bid af samfundskagen, der tilkom den enkelte. Den, som 
tog en større bid af samfundskagen, end han var tiltænkt, f.eks. ved at tage 
en urimelig høj pris for sit sukker, var ifølge denne tankegang skyld i, at 
andre fik en mindre bid af kagen. Profitmageren udnyttede altså ikke alene 
sin næste, men forbrød sig også mod Guds orden. Da De 32 Mænd stillede 
forslag om at indføre en sukkertakst, søgte de intet mindre end at sikre en 
retfærdig fordeling af samfundskagen samt opretholde Guds orden.19

 I sagen fra 1783 stod den liberalistisk-merkantilistiske sukkerbranche 
over for det mere traditionalistisk moralsk-økonomisk tænkende bystyre. På 
sigt skulle det vise sig, at også den merkantilistiske tankegang stod for fald. I 
1800-tallet kom liberalismen til at dominere den økonomiske politik i mange år. 
1700-tallets københavnske bystyre stod på borgernes – forbrugernes – side. Det 
gjaldt også, når der skulle sikres adgang til søde sager. Forbrugerne skulle have 
sukker til rimelige og retfærdige priser. At den københavnske sukkerproduk-
tion var en del af den såkaldte slavebaserede økonomi, nævntes ikke med et ord. 
Det var københavnernes og ikke slavernes rettigheder bystyret kæmpede for.
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Illuminationer og dekorationer 
til kongehusets ære
n  Af Knud Børge Pedersen

Dekorationer og transparenter ved illuminationer i forbindelse med royale be-
givenheder er en gammel tradition, som blev videreført i 1800-tallet. Transpa-
rentmalerier blev fremstillet på gennemskinnelige materialer, der var beregnet 
til at blive belyst bagfra. Illuminationerne blev tændt efter mørkets frembrud 
og beset af de kongelige, når de bevægede sig rundt i byen i procession og mod-
tog folkets hyldest. Illuminationen fandt som regel sted et par gange ved hver 
større begivenhed og har været kostbar både for staten og for private, som for-
ventedes at sætte lys i vinduerne langs processionsruten. Desuden har det været 
en særdeles brandfarlig aktivet med risiko for ildløs. 

Lys står i modsætning til mørke, og lys skaber liv og glæde. Festlig belysning 
i København var almindelig i 1800-tallet både ved markering af offentlige og 
private begivenheder. Højdepunktet for fejringerne af den enevældige monark 
med midlertidig festarkitektur i form af dekorerede æresporte, triumfbuer, 
templer, pyramider, søjler og obelisker blev nået i Frederik 5.’s tid i 1700-tal-
let, men som følge af landets forarmelse blev disse kostbare konstruktioner 
mindre anvendt i 1800-tallets begyndelse.1 De mest omfattende og fornemme 
dekorationer blev opsat i forbindelse med kongehusets fejringer af tronbe- 
stigelse, bryllup og fødselsdage, men også større ændringer af national betyd-
ning kunne udløse illumination og opsætning af transparenter, som det skete, 
da Frederik 6. befalede, at hovedstaden skulle illumineres ved beslutningen 
om indførelse af  rådgivende stænder i 1831.2 Transparentmalerier indgik også 
som et element i de officielle programmer ved kongelige bisættelser, som det 
skete ved Christian 8.’s død i 1848.3



 Knud Børge Pedersen  •  “Illuminationer og dekorationer til kongehusets ære” 41

Transparenter blev fremstillet af gennemskinnelige materialer og bemalet 
med forskellige motiver i stort format. Ved belysning bagfra kan billeder 
og bogstaver fremtræde med strålende farver. Når det skulle være ekstra 
flot, blev landets fremmeste kunstnere bedt om at bidrage. I første halvdel 
af 1800-tallet drejede det sig især om C.W. Eckersberg og J.L. Lund, men 
også andre af Kunstakademiets lærere deltog, herunder arkitekt G.F. Hetsch, 
hofbygmester Jørgen Hansen Koch og landskabsmaler Jens Peter Møller. Ar-
bejdet med fremstilling af materiale til kongehusets fejringer var en form for 
pligtarbejde, som de studerende ved Kunstakademiet også deltog i. Her skal i 
særlig grad J.L. Lunds og C.W. Eckersbergs bidrag til Københavns dekoration 
og illumination i første halvdel af 1800-tallet belyses, baseret på bevarede skit-
ser. Dekorationernes motiver er primært allegorier baseret på græsk mytologi.   
 

Kunstnerne

Professorerne J.L. Lund og C.W. Eckersberg havde et meget parallelt profes-
sionelt livsforløb og kan med rette kaldes guldalderens fædre i malerkunsten. 
Begge fik deres grunduddannelse ved Kunstakademiet i København, og begge 
satsede på en uddannelse som historiemalere, idet de siden blev elever af tidens 
betydningsfuldeste neoklassicistiske maler, Jacque-Louis David i Paris. Herfra 
rejste de videre til Rom, som på det tidspunkt var kunstnernes ultimative 
mål. Efter deres ansættelse som professorer ved Kunstakademiet i Køben-
havn i 1818 fornyede de sammen undervisningen ved Akademiet baseret på 
det, de havde lært i udlandet. Begge havde embedsbolig på Charlottenborg 
og var således tæt forbundne, både professionelt og privat. Som et kuriosum 
kan nævnes, at Eckersberg ofte lånte penge af Lund for at få økonomien til at 
hænge sammen. Lønnen som professor var meget ringe, og det var en forud-
sætning for at kunne ernære en familie, at der var indtægter ved siden af. I den 
forbindelse spillede indtægter fra historiemaleriet en stor rolle, og begge fik 
kærkommen del i fremstillingen af historiemalerier til det nye Christiansborg  
Slot, som på den tid var under genopbygning efter branden i 1794. Eckersberg 
tog sig af de profanhistoriske, medens Lund tog sig af de religionshistoriske 
malerier. Kunstnerisk var de dog ret forskellige. Eckersberg realistisk og na-
tionalt orienteret, Lund idealist og internationalt orienteret.4 Eckersberg 
var meget fagligt orienteret og havde et bredt netværk af danske kunstnere. 
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Lund var en dannet og kulturelt bredt orienteret person med et stort interna-
tionalt netværk, specielt af tyske kunstnere.5
 

Illuminationsmalerier 

Kunstmalernes opgaver med transparentmaleri gjaldt især ved hovedstadens 
offentlige bygninger så som Det Kongelige Teater, Kunstakademiet på Charlot-
tenborg og Råd- og Domhuset på Nytorv. Transparenter til disse bygninger 
skulle typisk give beskuerne et indblik i det, der foregik bag institutionernes 
mure. Det Kongelige Teater som musernes tempel og Charlottenborg som 
den bildende kunsts tempel. Også fremtrædende private personer bestilte 
dekorationer og illuminationer ved deres residenser. Det gjaldt f.eks. gehejme-
statsminister Johan Møsting i Amaliegade, finansminister Heinrich Ernst 
Schimmelmann i Bredgade og storkøbmand Constantin Brun ved sit palæ 
på hjørnet af Bredgade og Dronningens Tværgade. Af Eckersbergs dagbog 
fremgår det, at transparenter blev fremstillet af lærredsdug, der blev opspændt 
og spartlet, inden motivet blev tegnet op og malet.6 Da transparenterne blev 
fremstillet af forgængelige materialer, er de ikke bevaret for eftertiden. Kend- 
skabet til transparenternes udformning beror derfor på bevarede skitser og 
samtidige beskrivelser i dagspressen, som i nogle tilfælde er ganske detaljerede.7 
Specielt de kongetro aviser bragte grundige og begejstrede reportager om de 
kongelige fester med optog og illumination. Til støtte for forestillingen om 
transparenternes udseende er tegnede skitser og akvareller meget værdifulde 
og her især de sidstnævnte, fordi de gengiver de farver, der blev brugt i trans-
parentmalerierne. I Lunds akvareller er primærfarverne rød, gul og blå domi-
nerende, hvilket er virkningsfuldt, fordi transparenterne var beregnet til at ses 
på afstand. 

Prins Frederik og prinsesse Vilhelmines forlovelse 
den 28. maj 1826

Englandskrigene kostede Danmark dyrt både territorialt og finansielt. Der var 
derfor ikke råd til de store fejringer i begyndelsen af 1800-tallet. Ved Frederik 
6.’s salving den 31. juli 1815 lod kongen meddele: “at der hverken i Hoved-
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staden eller i de øvrige Stæder anvendes Bekostning paa Illuminationer ved 
denne Leilighed”.8 Da økonomien i 1820’erne blev bedre, blev der igen råd til at 
markere kongelige begivenheder, som det skete, da prins Christian Frederiks 
(senere Christian 8.) søn af første ægteskab, prins Frederik Carl Christian 
(senere Frederik 7.) og Frederik 6.’s yngste datter, prinsesse Vilhelmine blev 
forlovet den 28. maj 1826.9 Få dage forinden, den 22. maj 1826, blev den knapt 
18-årige prins Frederik konfirmeret i Christiansborg Slotskirke.10 Forlovelsen 
blev fulgt med stor interesse, og begivenheden blev fejret både ved illumina-
tion af byen og festforestilling i Det Kongelige Teater den 30. maj 1826, hvor 
illuminationen blev gentaget. Ved modtagelsen i teatret blev der sunget en 
sang forfattet til anledningen af præst og digter C.J. Boye, og efter teaterfore-
stillingen tog de kongelige illuminationen i øjesyn. Både uden for teatret og 
ved Raad- og Domhuset blev der musiceret.11

Prins Frederik og prinsesse Vilhelmines formæling 
den 1. november 1828 

Brylluppet mellem prins Frederik og prinsesse Vilhelmine fandt sted i 
Christiansborg Slotskirke den 1. november 1828. Kongelig konfessionarius 
og Sjællands biskop J.P. Mynster forrettede vielsen. Dagen efter, den 2. no-
vember, arrangerede studenterne et stort optog til ære for brudeparret, og 
de kongelige tog byens illumination i øjesyn om aftenen mellem kl. 8 og 11. 
Ved Råd- og Domhuset tog Københavns overpræsident imod, og der blev 
sunget en sang for brudeparret. Peter Klæstrup har udført en akvarel, som 
viser denne scene. Brudeparret flyttede efter Frederik 6.’s bestemmelse ind i 
Brockdorffs Palæ, nuværende Frederik 8.’s palæ, som hofbygmester Jørgen 
Hansen Koch havde restaureret. Efter Christiansborgs brand i 1794 havde 
Christian 7. købt Moltkes og Schacks palæer, senere kendt som Christian 7. 
og Christian 9.s palæer. Genopførelsen af Christiansborg Slot tog lang tid, 
og da det endelig stod færdig i 1828, var kongeparret faldet så godt til på 
Amalienborg, at Christiansborg Slot mest blev brugt til repræsentative for-
mål. Formelt flyttede kongeparret ind på Christiansborg Slot den 31. oktober 
1828. Christiansborg Slotskirke var blevet færdig et par år tidligere og blev 
indviet pinsedag den 14. maj 1826 i forbindelse med fejringen af 1000-året 
for kristendommens indførelse i Danmark.12
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P.C. Klæstrup. Illumination ved Raad- og Domhuset i anledning af prins Frederik og prinsesse 
Vilhelmines bryllup den 1. november 1828. Akvarel. 15,5 x 23,3 cm. Billedet viser de kongeliges 
modtagelse med musik og sang ved Raad- og Domhuset på Nytorv i København om aftenen den 
2. november 1828. Den officielle modtagelsesceremoni fandt sted i Raad- og Domhusets forhal. 
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek, Kongernes Samling.

En kongedatters bryllup var en stor begivenhed og blev fejret med nationale 
festdage i hele fem dage i træk. Omtalen i den kongetro avis Dagen viser lidt 
om stemningen og underdanigheden: “Den første November 1828 staaer nu 
betegnet i Danmarks Aarbøger, som den Dag, da Fædrelandets gode Genius 
opfyldte landets Faders og Moders, som dets Børns skjønne, herlige Frem-
tids Haab, ved at knytte det Baand, der end mere ømt sammenbinder det 
elskede Kongehuus, hvis Fryd og Lykke er Folkets, ligesom Folkets er dets. 
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Tegning af J.L. Lund til et transparentmaleri til Det Kongelige Teaters dekoration i an-
ledning af Prins Frederik og prinsesse Vilhelmines bryllup den 1. november 1828. 29,1 x 
25,8 cm. Tegningen viser “Erato, hvis Harpe stemmes af den til Tonerne lyttende Amor, 
medens Hymen med Rosenkrands og tændt Fakkel læner sig ved hendes Side”. Erato 
er i græsk mytologi muse for sang, dans og erotisk digtning. Hymen er bryllupsgud og 
den bevingede Amor kærlighedsgud. Billedet er et symbol på musikkens og digtningens 
kunst. Det Kgl. Bibliotek. Billedsamlingen.
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Tegning af J.L. Lund til et transparentmaleri (i midten) til Det Kongelige Teaters 
dekoration i anledning af prins Frederik og prinsesse Vilhelmines bryllup den 1. novem-
ber 1828. 32,5 x 26,3 cm. Tegningen viser “Melpomene, der til sin Søstermusa Thalia 
overdrager at bringe de mimiske Musers Hylding paa Danmarks Høitidsfest”. Thalia 
er komediens muse og Melpomene tragediens muse. Billedet er et symbol på mimisk 
kunst. Det Kgl. Bibliotek. Billedsamlingen. 
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Med hvilken Følelse Alle have deeltaget, denne Landets Fest formaae vi ej 
at tolke; vi maae føle os glade, om vi her blot historisk korteligen kunne 
gjengive nogle Træk fra de Højtidsdage, der toge deres Begyndelse med hiin 
Dag, da Kongedatteren Wilhelmine Maria rakte sin Haand til Kongehusets 
Ætling, Frederik Carl Christian”.13 Som afslutning på de nationale festdage 
blev der den 6. november 1828 afholdt en festforestilling i Det Kongelige 
Teater til ære for det høje fyrstepar. Festen blev indledt med en hyldestsang 
af pastor C.J. Boye og en prolog fremsagt af Hr. Nielsen, skuespiller Nicolai 
Peter Nielsen, hvorefter der var urpremiere på Johan Ludvig Heibergs skue-
spil Elverhøj i fem akter med musik af Kuhlau og dans arrangeret af solo-
danser og balletarrangør Poul Funck. Det nationale skuespil med musik og 
dans blev modtaget med begejstring og opnåede efterfølgende status som 
nationalt festspil.14

 Festdekorationer og transparenter til bryllupsfesten blev beskrevet i 
hele fem artikler i Kjøbenhavns-Posten, som allerede inden festlighederne 
begyndte, ville give læserne den rette beskrivelse af illuminationens betyd-
ning og skærme læserne imod mængdens ofte urigtige tolkning, som det 
hed.15 En af de største og mest imponerende dekorationer var Det Kongelige 
Teaters, der var udført efter en plan af hofbygmester Jørgen Hansen Koch og 
tegninger af J.L. Lund: “Den forestiller et Tempel, hvori er anbragt forskjellige 
Malerier i Transparent. Saaledes sees i Midten: “Melpomene, der til sin Søs-
termusa Thalia overdrager at bringe de mimiske Musers Hylding paa Dan-
marks Høitidsfest;” paa venstre Side af Tilskuerne: “Erato, hvis Harpe stemmes 
af den til Tonerne lyttende Amor, medens Hymen med Rosenkrands og tændt 
Fakkel læner sig ved hendes Side;” paa høire Side: “Terpsichore spillende, me-
dens tvende Søstermuser dandse om Hymens Alter.” (Symboler paa mimisk 
Kunst, Musik og Dands). Paa Friesen sees Figurer med Blomsterkrandse og 
Navnetræk i Basrelief; i Frontonnen: Danmark siddende paa en Throne, med 
Overflødigheden paa den ene Side, og paa den anden Kunstens og Viden-
skabens Genius med en Lyre. Ved Foden af Thronen sees paa den ene Side 
Skibsfarten, og paa den anden Agerdyrkningen, Grundvoldene for Fædre-
landets Velstand. Mellem det midterste Malerie og Frisen er anbragt de høie 
Forlovedes Navnetræk”.16 Illuminationen af Skuespilhuset var “i sin lysende 
pragt liig et magisk Trylletempel”.17

 I Det Kgl. Bibliotek findes en arkitekturtegning af et tempel set forfra 
med tre store bueformede åbninger med plads til transparentmalerier.18 I 
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Tegning af J.L. Lund til et transparentmaleri (til højre) til Det Kongelige Teaters dekoration i 
anledning af prins Frederik og prinsesse Vilhelmines bryllup den 1. november 1828. 33 x 26,4 
cm. Tegningen viser Terpsichore der spiller, medens to søstermuser danser om Hymens alter. 
Terpsichore er dansens muse og lyren hendes kendetegn. Foroven på tegningen står første linje 
af Oehlenschlægers digt: “Al anden Sang i dag du glemme”, som stod på templet. Billedet er et 
symbol på dansens kunst. Det Kongelige Bibliotek. Billedsamlingen. 
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midten ovenover ses de nygiftes navnetræk – WF – med krone, som på begge 
sider er flankeret af et hyldestdigt, som er skitseret. Derovenover ses en 
frise med figurer med blomsterguirlander og Frederik 6.’s navnetræk med 
krone i midten omgivet af navnetrækkene – “M” og “C” – med krone i bas-
relief. “M” står for dronning Marie Frederikke, “C” for prinsesse Caroline. 
Navnetrækkene repræsenterer således tilsammen brudens nære familie.19 I 
trekantgavlen øverst oppe er skitseret en reliefudsmykning, hvortil der er 
fundet tre detaljerede tegninger. Ud fra de angivne mål på tegningen kan 
templets størrelse beregnes til ca. 15 meter høj og 10 meter bred. Ved at sam-
menholde samtidige avisers beskrivelser af “Teatertemplets” transparenter 
er det lykkedes at finde og identificere detaljerede tegninger til templets 
udsmykning med transparentmalerier. Endvidere er der i en foliomappe 
med J.L. Lunds transparentmaleri til Møstings bolig i Amaliegade fundet 
et originalmanuskript til et digt på to vers, som er det hyldestdigt, som stod 
på templets facade.19 Første linje af digtet er gengivet på J.L. Lunds tegning 
til transparentmaleriet, der viser Terpischore, der spiller for sine to søster-
muser, som danser om Hymens alter. Digtet blev gengivet i J.L. Heibergs 
Kjöbenhavns flyvende Post og i Dagen:20

Al anden Sang idag Du glemme,
Erato! sving i Sky din Aand, 

Og lad din Lyre kjærligt stemme,
Til Folkets Fest af Amors Haand,

Til Wilhelmines, Fredriks Ære
Skal Hymen klar sin Fakkel bære.

Idag ej Melpomene græder,
Hun skuer glad et henrykt Folk;

Beskeden hun tilbage træder,
Thalia være Glædens Tolk! 

Terpsichore med Muser dandse,
Mens Danmark fletter Myrthekrandse.
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Digtet er skrevet af Adam Oehlenschlæger og er koordineret med transpa-
rentmalerierne. Det Kongelige Teaters udsmykning var musikkens, skuespil-
lets, ballettens og digtekunstens hyldest til det kongelige brudepar. Prisen på 
dekorationen forlød at være 4.000 Rbd, hvilket svarer til omkring 10 årsløn-
ninger til en professor ved Akademiet.21   
 Hvorledes et midlertidigt opført tempel foran det Det Kongelige Teater 
kunne se ud fremgår af et maleri, som C.A. Lorentzen udførte i anledning af 
kronprins Frederiks (Frederik 6.) og kronprinsesse Marie Sofie Frederikke af 
Hessen-Kassels indtog i København den 14. september 1790 efter brylluppet 
på Gottorp Slot den 31. juli 1790.22 Templet var opbygget af stilladser, hvorpå 
skuespillere agerede Apollon og de ni muser. En anmelder skrev: “Jeg troer, 
det var Acteur Hr. Rossing (Michael Rosing), der forestillede Appollo, og de 
9 Muser bleve forestillede ved ligesaa mange velklædte Actricer, der alle sang 
og ofrede”.23    
 Charlottenborgs udsmykning bestod i “et stort Malerie i Transparent, 
forestillende Danmark, som henviser de trende bildende Kunster, Architec-
turen, Sculpturen og Malerkunsten, til Haabet. De trende Kunster ere frem-
stillede, hvilende ved Foden af Academiets Stifter, Frederik d. Vtes Byste; 
Haabet er afbildet efter Thorvaldsens berømte Statue; over det Hele hvælver 
Fredens Palmetræ sin Skygge”.24 Gengivelsen af en skulptur af Bertel Thor-
valdsen kan ses som Akademiets hyldest til Danmarks berømte billedhug-
ger, som på det tidspunkt befandt sig i Rom, og som man gennem mange år 
havde forsøgt at lokke hjem til København. Ifølge Eckersberg havde Lund 
udført tegningen til transparenten, som blev gjort færdig af studenterne i 
sidste øjeblik. Eckersberg foretog selv optegningen af motivet på den øverste 
transparent, medens Adam Müller bistod med malerarbejdet.25 Kommen-
taren viser, at transparentmaleri til kongelige begivenheder optog både pro-
fessorer og elever, og at man på Akademiet hjalp hinanden med at fremstille 
de store malerier. En tegning af Charlottenborg med en skitseret transparent 
og en akvarel til transparenten findes på Det Kgl. Bibliotek. Eckersberg 
skriver i sin dagbog under lørdag den 1. november 1828: “Fra imorges af saae 
man overalt Folk ifærd med at arrangere Illuminationen, og en stor Mængde 
Nÿsgiærige paa Gaderne.” … “Kl 6 om Aftenen var Illuminationen overalt 
tændt, ogsaa paa Charlottenborg, – Kl 12 Midnat slukkede vi igjen”.26 Festen 
fortsatte dagen efter med festgudstjeneste i Slotskirken, som Eckersberg og 
flere andre professorer fra Akademiet og dets medlemmer deltog i. Eckersberg 
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Forlæg af J.L. Lund til transparent til Charlottenborg i anledning af prins Frederik og prinsesse 
Vilhelmines bryllup den 1. november 1828. Akvarel. 40 x 32,5 cm. Motivet forestiller Danmark 
med rigsskjoldet, der henviser de tre kunstarter: arkitektur, skulptur og malerkunst til Håbets 
gudinde efter Thorvaldsens skulptur fra 1817. De tre personificerede kunstarter hviler ved 
foden af en buste af akademiets stifter Frederik 5. Over det hele hvælver et palmetræ sin krone 
som et ærestegn. Det Kgl. Bibliotek. Billedsamlingen.
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beretter under søndag den 2. november 1828: “Maatte holde Sengen i 
Formiddags formedelst Hovedpine som derpaa forsvandt. Kl 2 begÿndte 
Gudstjenesten i Slotskirken som endtes med en uforlignelig skjön Cantate 
(Lovsang) af Weise som mesterligen blev udfört af Det kongelige Capels 
Medlemmer”. Om aftenen var der igen illumination fra kl. 6 til midnat: “og 
det heele endtes ogsaa, til Ære for Kjöbenhavns store Hob, i den störste 
Orden”. De kongelige herskaber beså illuminationen fra kl. 9 til 11, og “de 
bleve foran Raadhuset imodtagne med Musik, og en sang blev afsjunget, 
som löd overordentligt skjönt for den höie Halle. Saaledes endtes denne 
Formælingshoitid lykkeligen og vel”.
 J.L. Lund havde også udført en transparent til Møstings bolig i Amalie-
gade (nuv. nr. 13), som forestillede: “Historiens Musa, der optegner Festda-
gens Datum, 1 Nov. 1828, paa en Klippe; paa venstre Side af Tilskuerne sees: 
Dana, der, ved al lægge Haanden paa Hjertet, udtrykker sin Moderglæde 
og inderlige Deeltagelse; paa høire Side Øresundets Genius, personificeret i 
en lænende Figur, med Attributer”. En akvarelskitse til transparenten findes 
i Det Kgl. Bibliotek. Beskrivelsen i Kjøbenhavns-Posten svarer meget godt 
til tegningens udseende og sætter navne på de viste figurer. Danmark per-
sonificeret som gudinden Dana med rigsvåben og herskerstav, historiens 
gudinde, Kleio, med en bogrulle i hånden og Østersøens/Øresunds Genius 
som en nordisk mytologisk havgud. Sidstnævnte ser ud til at være inspireret 
af billedhugger Nicolai Dajons medlemsstykke til Kunstakademiet fra 1783, 
som Lund må have kendt.27

 Råd- og Domhusets udsmykning: “var efter en af Hr. Professor Hetsch 
udkastet Plan, og ved dertil, under Hr. Professor Eckersbergs Opsyn, af 2de 
Elever af denne Kunstner leverede Malerier, fremstillet 3de større og 3de 
mindre Transparenter. De førstnævnte forestillede: i Midten, Staden Kjøben-
havn, repræsenteret ved en qvindelig Figur, som har reist sig, for at lykønske 
Kongehuset til Festen; paa Hovedet bar hun Muurkronen, og paa det bagved 
Figuren værende Sæde var anbragt Hovedstadens Vaaben. Paa den ene Side: 
en siddende qvindelig Figur, forestillende Lovgivningen, med en Tavle, hvor-
paa stod Raad og Domhusets Inskription: “Med Lov skal man Land bygge;” 
paa den anden Side: en Justitia, med en Vægtskaal i den høire og Sværdet i 
den venstre Haand. Over det midterste af disse Transparenter saaes en Genius, 
holdende en Tavle med de høie Formæledes Navnechiffre; og ved Siderne af 
denne 2de emblematiske Malerier, forestillende Hymens Fakler, omgivne af 
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Forlæg af J.L. Lund til en transparent til dekorationen af Møstings bolig i Amaliegade i an-
ledning af prins Frederik og prinsesse Vilhelmines bryllup den 1. november 1828. Akvarel. 
28,5 x 21 cm. Motivet viser historiens muse, der tegner festdagens dato på en klippe, medens 
Danmark personificeret som en gudinde ser på og viser sin moderglæde ved at holde hånden 
på brystet. Til højre i billedet hviler Øresundets Genius og iagttager, hvad der sker. Det Kgl. 
Bibliotek. Billedsamlingen. 
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Blomsterkrandse”.28 De to elever, som udførte transparenten efter Eckersbergs 
tegning, var Albert Küchler og Martinus Rørbye.29

 Foruden ved de nævnte bygninger var der ifølge Kjøbenhavns-Posten ud-
smykning ved en lang række andre bygninger, hvoraf kan nævnes: Det Schim-
melmannske palæ: et maleri forestillende Hymen, der tænder Flammen paa 
Alteret; Christiansborg Slot; Vajsenhusets Apotek i Købmagergade: Hygæa, 
bringende Sundheds Drik som Bryllupsgave; Postgaarden: tre malerier, af 

Forlæg af C.W. Eckersberg til tre transparentmalerier på Raad- og Domhuset i København i 
anledning af prins Frederiks bryllup med prinsesse Vilhelmine den 1. november 1828. Tegning. 
Blyant og serpia. 220 x 330 mm. I midten staden København personificeret som en kvindelig 
figur, der har rejst sig for at hylde brudeparret. Hun flankeres af to løver, og bag hendes hoved 
ses hovedstadens byvåben. På hovedet har hun en murkrone som symbol på byen. På den ene 
side en siddende kvindelig figur som forestiller lovgivningen med en tavle med indskriften: 
“Med Lov skal man Land bygge”. På den anden side en siddende kvindelig figur som forestiller 
Retfærdighedens gudinde med en vægtskål i højre hånd og et sværd i venstre hånd. Danmarks 
Designmuseum. 
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hvilke det midterste forestiller Hymen paa en Vogn, trukket af Svaner, paa den 
ene side af samme ses Merkur med sine attributer, og paa den anden Iris med 
en myrtekrans; Posthuset: transparenter malet af den unge elev Hans Peter 
Sigismund Jørgensen under Eckersbergs opsyn;30 Kongens Klub i Østergade: 
En lyraspillende Amor af Eckersberg, som eleven Adam Müller havde bistået 
med at fremstille.31 Uden overdrivelse blev det konkluderet, at illuminationen 
i København i skønhed og pragt ikke var set magen til i mands minde.

Prins Frederik Ferdinand og prinsesse Carolines 
forlovelse den 4. maj 1829

Allerede året efter var der igen fest i kongehuset, da endnu en kongedatter, 
Frederik 6.’s ældste datter Caroline, blev forlovet og senere på året gift med 
prins Frederik Ferdinand, søn af arveprins Frederik og bror til prins Chris-
tian Frederik, senere Christian 8. Den 4. maj 1829 deklareredes forlovelsen 
på Christiansborg Slot.32 Bagefter var der militærparade, og om aftenen blev 
byen illumineret, og en sang blev sunget uden for Det Kongelige Teater.33 De 
kongelige beså illuminationen om aftenen mellem kl. 10 og midnat.34 Dagen 
efter, den 5. maj, var der festforestilling i teatret med kongelig deltagelse, 
hvor Elverhøj blev opført.35

 Blandt de festdekorationer, som tiltrak sig opmærksomhed, var: “Den i 
Form af et Tempel brillant oplyste Decoration udenfor Statsminister Møst-
ings Palais, med et Maleri i Transparent af Hr. Prof. Lund, forestillende: 
Danmark, der bringer det oldenborgske Huses Stamforældre, Festens glade 
Budskab. Denne heldige Idee var særdeles smukt udtrykt. Danmarks Genius 
peger paa de høie Navnetræk, der bæres af en Amorine. Kong Christian den 
Første og hans Dronning paa deres Kongesæde yttre en levende Deltagelse 
over Budskabet, og deres Glæde deles af de bagved dem fremstillede paa-
følgende Konger af den oldenborgske Stamme, blandt hvilke isærdeleshed 
Fjerde Christians og Femte Frederiks elskede Træk ved deres Livlighed til-
droge Opmærksomhed. I Skyerne saaes svævende i Taagebilleder Hedenolds 
danske Konger, der nu i huldrig Alvor nedskuede til den fæstlige Gruppe”.36  
En tegning til templet findes i Det Kongelige Bibliotek, hvorimod der ikke er 
fundet et forlæg til Lunds transparent.37

 Foran Marmorkirken sås Eckersbergs udsmykning: “Danmark, der brin-
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ger Lykønskningsofferet i Dagens festlige Anledning, forestillet ved en qvin-
delige Figur med Muurkrone og det danske Vaabenskjold, som offrer ved 
et Alter, hvorpaa saaes de høie Forlovedes Navnetræk, i tvende sammen-
flettede Rosenkrandse; paa den anden Side af Alteret: Amor med Lyren. 
Ovenover var anbragt en passende Inscription, og paa begge Sider af denne 
Emblemer. Over Transparenter brændte 2de Festblus paa Muren, der var 
behængt med Lamper i Arcadeform”. Eckersberg udførte transparentma-
leriet i samarbejde med Martinus Rørbye. Transparenten blev bestilt af prins 
Christian Frederik i anledning af hans broders forlovelse.38 En tegning til 
transparenten blev godkendt af hofbygmester Christian Hornbech på vegne 
af Rentekammeret. Der er ikke fundet udkast til de nævnte transparenter. 
Desuden sås udsmykninger ved flere offentlige og private bygninger. 

Prins Frederik Ferdinand og prinsesse Carolines 
formæling den 1. august 1829

Den 1. august 1829 blev parret viet i kavalergemakket på Frederiksberg Slot.39  
Den kongelige resolution om ægteskabets indgåelse lød: “Vi Frederik den 
Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark Gjøre vitterligt: At ved den Aller-
høiestes Forsyn er mellem Vor høistelskelige kjære Datter, Hendes kongelige 
Høihed Prindsesse Caroline, Kronprindsesse til Danmark, og Vor høitelske-
lige kære Fætter, Hans kongelige Høihed Prinds Frederik Ferdinand, Prinds 
til Danmark, indgaaet en Ægtepagt, i Anledning af hvis nu forestaaende 
Fuldbyrdelse den i lige Tilfælde sædvanlige Prindsesse-Styr kunde være at 
paabyde. Ligesom Vi imidlertid ved Vor Placat af 18de October 1828 have 
af kongelig og landsfaderlig Naade og Omhu eftergivet den Prindsesse-Styr, 
som ellers da vilde have været at erlægge, saaledes have Vi, for ogsaa nu at 
forskaane Vore kjære og tro Undersaatter for saadant extraordinairt Paalæg, 
besluttet ligeledes for denne Gang at fritage dem for Prindsesse-Styrs Ud-
redelse, saa at Intet i saa Maade bliver at udskrive”.40 Selv om brylluppet fandt 
sted uden for byen, blev der alligevel illumineret og opsat transparenter ad-
skillige steder i København og på Frederiksberg.41 Ved Raad- og Domhuset 
sås en transparent med en kvindelig figur, der forestillede Staden København 
med murkrone. Dagen efter, søndag den 2. august 1829, var der gudstjeneste 
i Frederiksberg Slotskirke. Den 5. august 1829 drog studenterne i fakkeltog 
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til Frederiksberg Slot for at bringe de nygifte deres lykønskninger og synge 
en sang forfattet af Christian Winther.42 Klæstrup har illustreret begiven-
heden i en akvarel, hvorunder første vers af den nævnte sang er anført.43

Prins Frederik Ferdinand og prinsesse Carolines indtog 
i København den 5. oktober 1829

Den tredje og sidste offentlige markering af prins Ferdinand og prinsesse 
Carolines formæling fandt sted i forbindelse med indtoget i København den 
5. oktober 1829, hvor de kongelige forlod sommerresidensen på Frederiks-
berg. Processionen begyndte ved Frihedsstøtten og bevægede sig derfra 
gennem byen og ledsagede prins Ferdinand og prinsesse Caroline til deres 
nyindrettede Bernstorffs Palæ i Norgesgade (nu Bredgade 42), som kon-
gen havde erhvervet til de nygifte.44 Østergade var bestrøet med blomster 
og sand, og om aftenen var der illumination, hvorom det hed: “Ved den 
samme Aften paafølgende almindelige Illumination stadfæstede det sig atter, 
al Troskab, Hengivenhed og Kjerlighed til Kongehuset ikke trættes eller 
svækkes, men forhøies og forstærkes under gjentagne Anledninger til at 
yttre den”. Kjøbenhavns-Posten bragte en detaljeret beskrivelse af illumina-
tionen i flere artikler.45 
 Foran Det Kongelige Teater var rejst en midlertidig konstruktion, som fore- 
stillede facaden af et gotisk tempel udsmykket med transparenter og oplyst 
af 6.000 lamper. Arkitekturen var, ligesom ved brylluppet den 1. november 
1828, udført af hofbygmester Jørgen Hansen Koch, malerierne af J.L. Lund 
og indskriften af professor Johan Ludvig Heiberg. Den overordnede beskri-
velse af udsmykningen lød: “Decorationen paa det Kongelige Skuespilhuus” 
– hedder det i den derom udkomne, men ei til Omdeling averterede, trykte 
Beretning – “Fremstiller Facaden af en gothisk Bygning, hvorpaa er anbragt 3 
store Farve-Malerier, og 8 farveløse Figurer, forestillende Statuer, af hvilke de 
6 ere anbragte i samme Række som de tre Farve-Malerier (3 paa hver Side), 
og de 2 andre, forestillende Thalia og Melpomene, som Sindbilleder paa den 
Kunst, hvis Tempel herved stræber at bidrage til Festens Forskjønnelse, ere 
anbragte ovenoven de andre.” De tre store malerier forestiller: “Søen, Staden 
og Landet; og hver af disse Central-Figurer er igjen omgiven af en Gruppe af 
Personer, hvis Navne meer eller mindre knytte sig til den ene eller anden af 
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disse Forestillinger”. Heibergs strofe lød: ”SØEN, vor Vei til Roes og til Magt, 
Hilser med Minder, som trylle; STADEN, for Parret at hylde, Troskabs- 
og Kjærligheds-Krandsen har bragt; LANDET den hjerteligt ønskede Pagt 
Skjænker Velsignelsens Fylde”.46 Over hvert af de tre farvede transparenter 
var de tilhørende to linjer af strofen anbragt som inskription. Eckersberg 
betegnede illuminationen af Comediehuset som brillant og nævner, at det 
var Lund selv, der uddelte den trykte forklaring til dekorationen, og at de 
mange lamper gjorde skade på malerierne.47

 J.L. Lund udførte også et transparent til Det Schimmelmannske Palæ i 
Bredgade, det nuværende Odd-Fellow Palæ: “De trende Portaler, som føre til 
Pallaiets store Vestibule, vare brillant oplyste med Lamper; Søilerne imellem 
samme omvundne med Blomsterguirlander, og tvende store Træer placerede 
paa begge Sider af den midterste Portale, over hvilken en riig Blomster-
dekoration var anbragt. Selve Vestibulen var særdeles smagfuldt decoreret 
med levende Træer, dannende en Lund, der var oplyst fra begge Sider. Ligefor 
den midterste Portale saaes et Malerie i Transparent, forestillende en Amo-
rine med en Blomsterkrands i Haanden, pegende hen paa et Klippestykke, 
med følgende Inscription: “See, de komme, de komme, Caroline den Hulde 
Og Ferdinand den Ædle; Sluttet er deres Forening; Høit toner Jubel-Raab, I 
Palladser og i Hytter, Flora, der vilde flygte, dvæler. Og unge Blomster frem-
spire. At smykke Danmarks Frydefest”. Ovenover denne Decoration saaes i 
Transparent de høie Formæledes Navneciffrer med Krone. Midtfor hver af 
Sideportalerne var, i Forgrunden af de omgivende Træer, placeret en Mar-
morvase”.
 Desuden havde Lund udført transparenter til Constantin Bruns palæ i 
Bredgade (Moltkes på det nordlige hjørne af Dronningens Tværgade): “I 
trende af Fagene udtil Bredgaden vare her anbragte følgende trende Trans-
parenter: I det midterste: En qvindelig Figur, forestillende Harmonien, 
stemmende sin Lyra, paa hvilken en Amorine staaer i Begreb med at hænge 
en Myrthekrands. Under Maleriet læstes: “Harmonie og Kjærlighed Livet 
smykke.” Paa høire Side af samme: Flora, med en Blomsterguirlande. Paa 
venstre Side: Haabet, fremstillet ved en qvindelig Figur med en Lotusblomst 
i den ene Haand og en Myrthekrands i den anden”. 
 Udsmykningen af Charlottenborg var udarbejdet af C.W. Eckersberg, 
bistået af Albert Küchler, Martinus Rørbye og Constantin Hansen og bestod 
af tre transparentmalerier.48 I midten sås et stort maleri med tre genier, som 
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Forlæg af C.W. Eckersberg til transparentmalerier til anbringelse på facaden af Charlotten-
borg i anledning af prins Frederik Ferdinand og prinsesse Carolines indtog i København den 5. 
oktober 1829. Tegning. I midten tre genier med attributter repræsenterede henholdsvis maler-, 
bygnings- og billedhuggerkunsten, som bringer kranse til Hymens alter. Til venstre Hymen 
med en tændt fakkel svævende arm i arm med Amor med en lyre. En blomsterkrans omgiver 
de to. Til højre ungdommens gudinde Hebe med en skål i den ene hånd og en pokal i den an-
den hånd. Københavns Museum. 

bringer kranse til Hymens alter med attributter repræsenterede maler-, byg-
nings- og billedhuggerkunsten. På den ene side var et mindre maleri fore-
stillede Hymen med en tændt fakkel svævende arm i arm med Amor med 
en lyre og begge omgivet af en blomsterkrans, og på den anden side sås ung-
dommens gudinde Hebe med en skål i den ene hånd og en pokal fyldt med 
nektar i den anden hånd.49 
 Udsmykningen ved Marmorkirkens ruin, der var betalt af Rentekamme-
ret, var udført af C.W. Eckersberg (malerier), hofbygmester Christian Horn-
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bech (det arkitektoniske) og kommandør Peter Wulff (inskriptionerne).50 

Dekorationen beskrives som en over 200 alen lang mur, hvorpå var an-
bragt 70 vaser med blomster med en stor malet og forgyldt tempelbygning 
i midten og i passende afstand derfra to mindre tempelbygningen helliget 
hhv. prinsen og prinsessen.51 I den store tempelbygning i midten sås tre 
transparentmalerier af Eckersberg. Det største maleri var anbragt lige over-
for Frederiksgade og var ifølge Eckersberg: “en allegori på Danmarks Lykke 
og Velstand under vis og retfærdig Regiering”. Eleverne Albert Küchler, Mar-
tinus Rørbye, Claus Christian Tilly og Constantin Hansen hjalp Eckersberg 
med at udføre transparentmalerierne.52 De to mindre transparenter bestod 
af de nygiftes navnetræk, hhv. prinsens, F i en glorie omgivet af en krans 
af røde roser, hvorover figurer symboliserende Styrke og Sandhed, som 
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H.G.F. Holm. Dekorationen foran Marmorkirken i Bredgade i anledning af prins Frederik 
Ferdinand og prinsesse Carolines indtog i København den 5. oktober 1829. Farvelagt tegning. 
32 x 76 cm. Billedet viser den hestetrukne kongelige karet, der passerer den udsmykkede mur 
med tre templer. På muren var anbragt omkring 70 vaser fyldt med blomster, og på toppen af 
templerne var placeret røgelseskar. Bag muren ses den ufuldendte Marmorkirke. Bag muren 
var anbragt en lund af grantræer. Muren og templerne blev tegnet af hofbygmester Christian 
Hornbech og transparenterne i det store tempel i midten var malet af C.W. Eckersberg. Det 
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

holdt prinsens krone og prinsessens C i en glorie omgivet af en krans af hvide 
roser, hvorover figurer symboliserende Håb og Tro holdt prinsessens krone. 
På soklen læstes de respektive inskriptioner. Prinsen: “Held for mit Danmark, 
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Retfærd bød, Og Visdom varsled Fremtid Lykke. Fra Himlen Bifalds-Stem-
men lød, Thi Dyd og Kraft blev Pagtens Smykke”. Prinsessesen: “See! Haab 
og Troe, i synlig Glands, Ved Folkets Jubelraab sig fryder – Usynlige de bandt 
den Krands, Som Carolines Tinding pryder”. Inskriptionerne var forfattet af 
kommandør Peter Wulff. “Det heele var velberegnet og tog sig fortreffeligt ud”, 
og hele illuminationen i festens anledning var den smukkeste man havde set, 
skrev Eckersberg. H.G.F. Holm har udført en farvelagt tegning af den store 
dekoration ved Marmorkirken.53 Foruden ved de nævnte bygninger var der 
udsmykninger ved en række andre bygninger, herunder: Raad- og Domhuset, 
Postgården, Tøjhuset og Regensen. På Nikolaj Kirkes tårn var der festblus og 
blålys på Rundetårn.54   

Christian 8. og Caroline Amalies sølvbryllup 
den 22. maj 1840 

Den 22. maj 1840 fejrede Christian 8. og dronning Caroline Amalie sølvbryl-
lup. Festen begyndte på Sorgenfri Slot med musik og tale af Sjællands biskop. 
Om eftermiddagen drog følget til København, hvor linjeskibet “Christian 8.” 
løb af stablen, og om aftenen var der fest på Christiansborg Slot. Eckersberg 
beretter om festen: “Ballet var glimrende og tog sig godt ud i de deilige Sale. 
Vi morede os her til Kl. 3 om Morgenen, da vi spazerte hiem”.55 Kongen havde 
frabedt sig illumination på sølvbryllupsdagen, da der ikke var lejlighed til 
at se illuminationen. Derimod havde han ikke noget imod, at beboerne på 
ruten fra Kongens Nytorv til Amalienborg illuminerede i forbindelse med 
festforestillingen på Det Kongelige Teater, som fandt sted dagen efter, lørdag 
den 23. maj 1840.56 Ved festforestillingen opførtes et dramatisk eventyr af 
Adam Oehlenschlæger: “Fiskeren og hans Børn”.
 Ved Charlottenborg sås i det midterste fag over porten en malet transpa-
rent af J.L. Lund: “Hymen og Amor svæve med hinanden, idet Hymen holder 
i den høire Haand sin Brudefakkel, i den venstre to Krandse, hvoraf den ene 
erindrer om det første Bryllup, den anden om Sølvbrylluppet; Amor omslyn-
ger Hymen for at erindre om, at Kjærligheden her følger og stedse vil følge det 
Høje Ægtepar”. En tegning som svarer til beskrivelsen af transparenten findes i 
Det Kgl. Bibliotek. I det øverste fag over porten sås “Kongens og Dronningens 
Navneciffre etc.”.57 Som sædvanligt ved den slags lejligheder strømmede folk 
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J.L. Lund. Hymen og Amor. Tegning. 29,2 x 30,2 cm. Udkast til transparent til Charlottenborg 
i anledning af Christian 8. og dronning Caroline Amalies sølvbryllup, 1840. Tegningen viser 
den bevingede Amor, der kommer svævende sammen med bryllupsguden Hymen, som holder 
fakler i de løftede hænder. Amor har lagt en støttende arm om Hymen. Det Kgl. Bibliotek. 
Billedsamlingen.
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ud på gaden, men alt var ikke, som det plejede at være, idet det nogle steder 
kom til optøjer, som måtte stoppes af politiet, og politidirektøren måtte udste-
de en bekendtgørelse, der pålagde enhver husbond og læremester at holde sine 
underordnede fra at deltage i gadeuorden og uanmeldte optog.58 En ny tid var 
begyndt, og utilfredsheden kom frem i det offentlige rum. 

Christian 8.’s salving den 28. juni 1840

Berlingske Tidende bragte den 11. juni 1840 den officielle og meget detaljerede 
beskrivelse af de planlagte festligheder ved salvingsfesten i Frederiksborg 
Slotskirke.59 Festen var kun beregnet på samfundets spidser, og der var ikke 
megen plads til almindelige borgere. Kongen havde inden festen frabedt sig 
påtænkte illuminationer i hovedstaden og i landets øvrige byer, idet festen i 
sig selv ville medføre ekstraordinære udgifter, og der derfor ikke var grund 
til at forøge disse yderligere. Henstillingen blev tilsyneladende fulgt, idet der 
ikke i aviserne er fundet beskrivelser af illuminationer i hovedstaden i an-
ledning af salvingsfesten. Kjøbenhavns-Posten fandt det kun nødvendigt at 
berette, at alt var gået roligt til, og hvis man i øvrigt ville vide mere, kunne 
man som sædvanlig finde udførlig underretning i Berlingske Tidende, Dagen 
og Adresseavisen.60 Desuden blev det iagttaget, at der i hovedstaden ikke 
mærkedes meget til salvingsfesten ud over, at guldæblerne sprang, soldaterne 
havde hvide benklæder på, og kanonerne på volden afgav skud ved middags-
tid. Endelig musiceredes der til tappenstreg ved Hovedvagten og byens porte. 
Jyllandsposten bragte i en kritisk artikel en sammenligning med tidligere tiders 
kroningsfester og fandt, at udgifterne til festen var alt for høje under de her-
skende konjunkturer.61 Den royale avis Dagen blev vred og mente ikke, at en 
provinsavis skulle blande sig i den slags sager. 

Kronprins Frederik og Caroline Charlotte Marianes 
indtog i København den 22. juni 1841 

Ægteskabet mellem prins Frederik og prinsesse Vilhelmine blev ulykkeligt, 
og i 1837 blev parret skilt. Den 8. december 1840 deklarerede Christian 8. 
forlovelse mellem kronprins Frederik og hertuginde Caroline Charlotte 
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Mariane af Mecklenburg-Strelitz.62 Parret blev gift i Neu-Strelitz den 10. juni 
1841 ved en højtidelighed fejret i stilhed uden prunk.63 Da brylluppet fandt 
sted i udlandet, var det uvist, hvornår hjemkomsten med skib præcist ville 
ske, idet det afhang af vind og vejr, men den 21. juni ankom linjeskibet “Chris-
tian 8.” til Reden, og den 22. juni 1841 kunne indtoget i hovedstaden fejres.64 

Landingsstedet for dampskibet ved Børsen var smukt udsmykket med to store 
bronzerede løver i gips anbragt på høje dekorerede piedestaler, og landgangs-
broen var belagt med et rødt tæppe, som det fremgår af en akvarel af P.C. 
Klæstrup.65

 Indtoget fandt sted på en tid, hvor der var spænding mellem de liberale og 
enevældens tilhængere. Selv om der i følge Aalborg Stiftstidende var indtrådt: 
“et døsigt Stilleben i vor indre Politik, imedens der endog synes at være sluttet 
en Stilstand mellem Oppositionspressen paa den ene Side og Dagen og den 
Berlingske paa den anden, dreier Conversationen sig næsten udelukkende om 
Forberedelserne til Kronprindsens forestaaende Indtog”.66 Dette hindrede dog 
ikke Fædrelandet i at skrive en spydig artikel om et storkepar, der kom syd fra 
og svævede over Christiansborg, og som man forgæves havde ventet, at den 
royale Dagen ville have beskrevet symbolsk til forherligelse af det nyformælede 
royale ægtepar.67 Spændingen mellem oppositionspressen på den ene side og 
de kongetro aviser Dagen og Berlingske Tidende på den anden var tydelig. I 
et indlæg fra en anonym person i Kjøbenhavns-Posten beskrives stemningen 
ved indtoget som mat, og det blev fremhævet, at ingen af Christian 8.’s fester 
havde vundet genklang i befolkningen. Sølvbrylluppet var uvedkommende, og 
salvingsfesten brød man sig heller ikke om. Berlingske Tidende, derimod, be-
rettede i begejstrede vendinger om dampskibets færd gennem havnen og den 
højtidelige modtagelse ved landingsstedet over for Holmens Kirke og hæftede 
sig ved, at ingen uorden eller uheld forstyrrede “den skjønne Høitid”.68

 På trods af det manglende folkelige engagement blev der illumineret: “Ved 
Illuminationen paa Charlottenborg i Anledning af Hs. Kgl. H. Kronprind-
sens Hiemkomst bliver Hovedfacaden illumineret med Pyramider, og Por-
talet oplyst med Lamper. I det midterste brede Fag i Hovedetagen anbringes 
et Transparent-Maleri, malet af Hr. Andersen efter Hr. Lunds Composition. 
Dette Maleri forestiller Hymen og Eros, støttende sig til hinanden, og seilende 
over Havet paa en stor, af Delphiner trukken Concha eller Muslingskal, paa 
hvilken sees tre siddende Amoriner, hvoraf den ene styrer Fartøiet, den anden 
holder en Brudekrands og den tredje spiller paa Lyren. Over dette Transparent 
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er anbragt et mindre (hvortil Ideen er af Prof. Hetsch), paa hvilket to Kro-
ner ere forenede med Rosenkjæder, udgaaende fra en fælles Hymensfakkel, 
over hvilken sees en Lykkestjerne, som udbreder sine Straaler over de Nyfor-
mæledes Navnetræk”.69 De to malere som malede transparenten var Emil An-
dersen og L.A. Smidt.70 Motivet med Hymen og Eros er en udbygning af 
transparenten til Christian 8. og Caroline Amalies sølvbryllup i 1840, som 
også blev vist på Charlottenborg. En skitse er bevaret.71

 Endnu en transparent af J.L. Lund kunne ses: “Hofapotheker, Profes-
sor Beckers Gaard paa store Kjøbmagergade vil blive smagfuldt oplyst, og 
der er anbragt et stort Transparent-Maleri, udført af Hr. Professor, Ridder 
Lund forestillende Hymen, der bekrandser tvende Genier, som bære de høie 
Formæledes Navneziffre. Da vi ved IIluminationen i Anledning af Deres 
Majestæters Sølvbryllup, havde Leilighed til at beundre et af Hr. Lund udført 
Transparent, der var anbragt paa Kunstakademiet, glæde vi os til atter ved 
denne Leilighed at iagttage, hvorvidt dette Slags Maleri kan bringes under 
en udmærket Konstners Pensel og understøttet af en vel beregnet Oplys-
ning”. Foran Raad- og Domhuset sås blandt andet en stor transparent med 
Hymens alter. Denne transparent, som havde kostet 2.000 Rbd, skulle have 
været brugt til markering af kongeparrets sølvbryllup men blev gemt væk, 
da kongen frabad sig illumination.72 Herudover var der illuminationer og 
udsmykninger ved blandt andet: Skydebanen, Kastelskirken, Nikolaj Tårn, 
Højbro Plads, Vesterbroes Morskabstheater og Postgården.73

 Kronprins Frederiks andet ægteskab blev heller ikke lykkeligt, og allerede 
i 1846 blev parret skilt, hvorefter han, efter at være blevet konge i 1848, blev 
viet til sin elskerinde gennem mange år Louise Rasmussen, grevinde Danner. 
Vielsen fandt sted den 24. maj 1850 ved en uofficiel handling i Frederiksborg 
Slotskirke, hvor kun en del af hoffets højere embedsmænd deltog.74 Begiven-
heden blev bragt som en kortfattet efterretningssag fra hoffet. Frederik 7.’s 

J.L. Lund. Hymen og Eros. Udkast til Transparent over porten på Charlottenborg i anled-
ning af kronprins Frederik og Caroline Charlotte Marianes indtog i København den 22. juni 
1841 efter brylluppet i Neu-Strelitz den 10. juni 1841. Tegning. 27,1 x 21,7 cm. Motivet fore-
stiller bryllupsguden Hymen og kærlighedsguden Eros, som kommer sejlende over havet i en 
muslingeskal trukket af to delfiner. Hymen har en fakkel i højre hånd og har lagt en støttende 
arm om Eros. I muslingeskallen ses tre putti, hvoraf den ene styrer delfinerne, den anden 
holder en brudekrans og den tredje spiller på lyre. Det Kgl. Bibliotek. Billedsamlingen. 
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mislykkede ægteskaber svækkede den i forvejen svindende opbakning til 
kongehuset. Enevældens tid var forbi, og kongens position i samfundet blev 
afgørende ændret med Grundlovens indførelse i 1849. Den sidste store fest-
dekoration med transparenter, pavilloner og illumination til ære for konge-
huset i 1800-tallet fandt sted ved Christian 9. og dronning Louises guldbryl-
lup den 26. maj 1892, hvor der blev festet og illumineret i København og over 
det ganske land. På festdagen tændtes desuden Københavns første elektriske 
gadebelysning.75

Afslutning

Ved sammenføring af tegninger og forlæg til transparenter og beskrivelser 
i samtidige avisartikler har det været muligt at rekonstruere og verificere 
flere dekorationers udformning, ligesom det har været muligt at sætte kunst-
nernavne på nogle af de tegninger, som ikke hidtil har været tilskrevet en 
bestemt kunstner. Det gælder for eksempel i forbindelse med den store fest-
dekoration, der blev sat op ved Det Kongelige Teater i anledning af prins 
Frederik og prinsesse Vilhelmines bryllup den 1. november 1828, hvor 
J.L. Lund udførte skitserne til transparentmalerierne. Bemærkelsesværdigt 
mange af transparentmalerierne ved Det Kongelige Teater og Kunstakade-
miet blev udført af Lund. En mulig forklaring kan være, at prins Christian 
Frederik, som var præses for Kunstakademiet, havde opfordret til, at Lund 
som kompensation for bortfaldet af opgaven med at male en altertavle til Vor 
Frue Kirke i særlig grad skulle tildeles opgaver, ligesom det kan tænkes, at 
Lund i højere grad end Eckersberg har følt sig tiltrukket af transparentmaleri 
som disciplin og af de dertil knyttede græsk-mytologiske motiver.76 Endvi-
dere havde Lund gennem en årrække en nær tilknytning til Det Kongelige 
Teater og er kunstneren bag Akropolistæppet.77

 Københavns illumination og dekoration ved de kongelige fester har været 
et betagende skue i første halvdel af 1800-tallet, og byens dygtigste kunstnere 
og arkitekter blev involveret. Udsmykningen ved statens bygninger blev be-
talt af statskassen, men byens fremmeste embedsmænd, købmænd og bor-
gere måtte selv gribe til lommerne, ligesom underdanige undersåtter efter 
formåen bidrog med lys i vinduerne til stadens illumination. Selv om der 
i 1820’ene stadig var økonomisk trange tider, blev der ikke sparet, når ene-
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voldskongen holdt fest. Til at dække behovet for materialer til illuminatio-
ner fandtes fabrikker og butikker, der fremstillede og udbød transparenter, 
lys og fakler og andet udstyr, ligesom duelige transparentmalere tilbød deres 
assistance, og op til de nationale fester var næsten enhver håndværker i byen 
sysselsat med forberedelse til festerne.78

 Selv om den omtalte periode kun dækker få år, skete der en ændring i 
opbakningen til kongehuset. Efter Frederik 6.’s død i december 1839 tog util-
fredsheden hurtigt til, da man fandt ud af, at Christian 8. ikke var til sinds at 
give folket en fri forfatning med trykkefrihed efter norsk model og dermed 
retten til at ytre sig i den offentlige debat. Prins Christian Frederik under-
skrev den 17. maj 1814 en fri forfatning for Norge, Eidsvoll-forfatningen, 
og blev udnævnt til konge af Norge. Sådan kom det ikke til at gå i Danmark, 
hvor censuren strammede til, og antallet af trykkefrihedssager steg eksplo-
sivt op gennem 1840’ene.79 Ved omtalen af Christian 8.’s salvingsfest i 1840 og 
ved kronprins Frederiks andet bryllup i 1841 kom modstanden til udtryk i 
de nationalliberale avisers spalter (Fædrelandet og Kjøbenhavns-Posten). Der 
var langt fra den ubetingede underdanige deltagelse og hyldest til kongehuset 
i 1828/29 til den delte tilslutning i 1840/41, hvilket både kunne mærkes på 
stemningen og ses på illuminationens udformning. Hyldestinskriptionerne 
var forsvundet, og flere bygninger på de kongeliges processionsrute gennem 
byen var mørke og uden lys i vinduerne.
 Den politiske ændring i samfundet kom til udtryk i pressen, som i sti-
gende grad blev talerør for forskellige politiske holdninger. Kjøbenhavns-
Posten, som blev udgivet fra 1827 til 1859, var i begyndelsen et litterært blad, 
men begyndte efter et par år også at beskæftige sig med politiske emner og 
skrev regeringskritiske artikler, som resulterede i censur, beslaglæggelse og 
bøder.80 Denne udvikling fremgår tydeligt af citaterne i denne artikel, hvor 
avisen i 1828/29 skrev indgående beretninger om illuminationer til konge-
husets ære, medens avisen i 1840/41 gerne overlod de kongetro aviser at 
skrive om salvingsfestlighederne i Frederiksborg Slotskirke.81 Det satiriske 
tidsskrift Corsaren, der begyndte at udkomme i efteråret 1840, kastede sig 
over illuminationstemaet og ironiserede over ordets betydning. Problemet 
var, at almuen udtalte ordet forkert, så det blev til “Illemination”, hvorved 
ordet kommer til at betyde en foranstaltning, hvorved man gør gode miner 
til slet spil. Ordet “Illumination”, derimod, er noget, der bruges, når alle er 
glade, og noget ægte folkeligt og noget særdeles vigtigt er sket for nationens 
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Ole Einar Espensens barndoms- 
og ungdomserindringer 
(1902-1926) 
n  Ved Hanne Nielsen og Steen Espensen

I 1975 skrev vores far sine erindringer 
om barndom, ungdom og seks års 
ophold i New York i USA. Han var 
en Nørrebrodreng, med en barndom 
i Sankt Hans Gade. Både hans far og 
mor kom fra Stevns i egnen omkring 
Holtug og Strøby. De havde begge mistet 
en ægtefælle, da de blev gift i 1895. De 
fik fem børn plus to børn fra vores far-
fars første ægteskab. 

Inden jeg fortæller om min opvækst, vil jeg omtale de steder vi har boet, om 
miljøet, om lejlighedens indretning og om de sanitære forhold.
 Jeg ved ikke nøjagtigt hvor jeg er født, men da jeg er blevet døbt i Nazareth 
Kirken i Ryesgade, gætter jeg på, at jeg er blevet født i Søpassagen mellem 
Ryesgade og Sortedamssøen, nær Fredens Bro. Næste bopæl har været Ravns-
borggades passage lige i nærheden af Nørrebros Teater.
 Da jeg var ca. 4 år flyttede vi til den nærliggende Sankt Hans Gade nr. 16 i 
havehuset over gården på 3. sal. Her blev vi boende indtil jeg udvandrede til 
USA den 22. april 1926 og familien boede der endnu i 1929 om sommeren, da 
jeg var hjemme på besøg. Omkring 1930-31 flyttede familien, der nu bestod 
af far, mor, Johanne og Esther til en moderne lejlighed af nogenlunde samme 

Ole Einar Espersen 23 år gammel 1925 
fra det pas, han fik udstedt, da han rejste 
til De Forenede Stater. Privateje.
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størrelse i Guldbergsgade, hvor der var bad. Det sidste sted familien boede, var 
på Esthersvej i Hellerup. Også en lejlighed med moderne bekvemmeligheder 
og i et pænt kvarter. Men værelserne var ikke særligt store. I den lejlighed døde 
min far i sin seng 83 år gammel den 27. juni 1939. 
 Det er almindelig kendt, at man højest kan huske tilbage til sit 3. eller 4. 
barneår. Svagt i min erindring står en begivenhed, hvor min mormor siddende 
på en sofa har behandlet min tommelfinger. Senere erfarede jeg, at det var 
højre hånds tommelfinger, der havde betændelse ved neglen, og at et gammelt 
husråd med varmt kartoffelomslag havde været benyttet. I øvrigt har den højre 
hånds tommelfingernegl altid været særpræget, idet den har været væsentlig 
tykkere end normalt.

Den nordlige side af Sankt Hans Gade omkring nr. 16 (helt til højre i billedet) og 18. Gaden 
hører til de gader, der opstod efter byggefriheden på Nørrebro fra 1852. Den fik sit navn i 1860 
efter Sankt Johannes Kirke, der blev indviet året efter. Her er gadesiden, vi her ser, og familien 
Espensen boede i baghuset. Fotografi ca. 1934, Københavns Museum.
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Sankt Hans Gade 16

Næste erindring er en regnvejrsdag, hvor jeg står på tæer ved vindueskarmen 
og kigger ned i den nye forgård. Det har været flyttedagen, hvor familien flyt-
tede fra Ravnsborg Passage til Sankt Hans Gade nr. 16 over gården – i “have-
huset”. Der var nu ikke hvad man forstår ved haveanlæg. I forgården, der 
ligesom baggården var asfalteret, var der langs sidemurene plantet vin, og i 
baggården var der to store elmetræer (vi kaldte dem mannatræer). Det træ, der 
stod nærmest køkkentrappen, kunne man næsten røre ved fra trappevinduet. 
Der var 8 lejligheder i havehuset, alle af samme størrelse. Der var fuld kælder 
til kul og koks, brænde og lignende samt et stort tørreloft. 
 Fra vor lejlighed vendte soveværelse, pigekammer og køkken ud til bag-
gården med udsyn til en meget stor fabrik, Københavns Lampe- og Lyse-

Sankt Hans Gade omkring nr. 16 og 18. i dag. Fotografi: Bjørn Westerbeck Dahl, 2020. 
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Familien Espensen havde fra baghuset i Sankt Hans Gade direkte udsigt til den skumle bag-
siden af Blegdamsvejens Ting- og Arresthus med tilgitrede vinduer og sikrede løbegårde. Foto-
grafi ca. 1900, Københavns Museum.
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kronefabrik. Den lå i flere bygninger, kun enkelte af dem var høje. Et ret højt 
plankeværk adskilte vor ejendom fra fabriksanlægget. En del af arbejdet kunne 
betragtes fra vore vinduer, således var det interessant, når arbejderne dyppede 
lampestellene i en slags opløsning ude i værkstedsgården. Fabrikken havde 
indgang fra Ryesgade gennem en bred port, der naturligvis blev stænget ved 
fyraften, og så havde fabrikkens to blodhunde vagt. Vi børn drillede ofte om 
aftenen disse hunde ved at sparke på porten, og så kan det nok være de kom og 
gav hals.
 Længere bagude var der fra vort køkkenvindue udsigt til store frugttræer 
og bag dem lå Blegdamsvejens Fængsel. Det var store bygninger ca. 100 meter 
borte. Vi kunne ikke se fanger eller vogtere, vinduerne var tilgitrede, og der-
udover var der opadvente skærme af metal, så lyset kunne falde ind i cellerne, 
men fangerne kunne ikke se ud.
 Lejligheden omfattede også en lille dagligstue og en stor spisestue, hvor 
klaveret stod. De vendte ud mod forgården. Møblementet var ret beskedent. 
I den pæne stue kaldet dagligstuen stod fars skrivebord, et stort rundt nødde- 
træs- eller mahognibord med indtegnet gul kant, nogle polstrede plydsstole 
og en sofa med samme slags plydsbetræk, armlæn og klunker. Senere blev 
møblementet i denne stue suppleret med et dejligt bogskab med glasdøre og 
indvendigt var der sat en sølvplade om tro tjeneste som kasserer i fagforenin-
gen i 13 år. Så vidt jeg erindrer har mor engang fortalt mig, at hun ved sin 
mors død foruden en sum penge, omkring 2.000 kr., arvede det plydsbe-
trukne møblement.
 I spisestuen, hvori vi for det meste opholdt os, var der et taffelformet klaver, 
mærket “Marshall”. Det var nydeligt med åbne udskårne træstykker i felter på 
oversiden, og det var til at lukke fuldstændigt. Far stemte det 2-3 gange om 
året og sørgede også for, at det blev holdt i fin stand både ud- og indvendigt. 
Derudover havde vi et egetræsspisebord med udtræk og ekstra plader, og det 
nødvendige antal spisestuestole med høje rygstykker. Så var der et nodestativ 
og en pianobænk.
 Kun Johanne og Ingeborg gik til spil, jeg tror gennem 3-4 år, men kun Jo-
hanne viste større interesse. Spillelærerinden boede i Peter Fabers Gade og un-
dervisningen foregik der. Hun var vistnok ret skrap, hvis pigerne ikke havde 
øvet sig tilstrækkeligt.
 De øvrige værelser indeholdt almindelige jernsenge, klædeskabe og kom-
mode samt servantestel. Køkkenet var efter datidens forhold ret stort, men 
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der skulle jo også foregå meget: først og fremmest madlavning, andre gange 
tøjvask; og med visse mellemrum blev vi børn vasket i en stor zinkbalje. Den 
daglige tandbørstning og håndvask og hovedvask foregik ved køkkenvasken.
 En korridor der gik langs de to stuer mod forgården endte med indgang til 
soveværelset plus køkken og pigeværelse. Der blev flere gange flyttet om for at 
skaffe bedre soveplads.
 Som mindre børn sov Heinrich og jeg i samme seng i soveværelset, og der 
havde Esther også sin seng nær mor. De store piger havde kammeret.
 Der sker jo altid visse ret morsomme ting i barndommen, særlig når man 
er så tæt på hinanden. Blandt andet erindrer jeg, at lille Esther i 4-5 års al-
deren havde en tendens til at gå i søvne, og at far, når han kom hjem fra 
sangforeningen, kunne finde hende sovende på dørtrinnet til soveværelset. En 
anden gang husker jeg, at jeg i søvne har haft en drøm, muligvis hvor jeg enten 
er blevet nervøs, eller har skullet bruge en vandslange, i hvert fald tissede jeg 
op og ned ad Heinrich, så han blev våd fra øverst til nederst.
 I de to huse, for- og baghus, boede der 14 familier. I forhuset var enkelte 
tagkamre udlejet til enlige uden børn. Der var flere barnløse ægtepar, men i 
min barndom var vi i det meste af tiden 12-14 børn, både store og små. Antal-
let af drenge skiftede efterhånden som folk flyttede, men ellers var der ikke 
nævneværdige ændringer. 12-14 børn lyder ikke af meget, men der boede en 
del ældre mennesker og tillige var der voksne børn, der efter datidens skik 
vedblev at bo hjemme indtil de blev gift, muligvis for at støtte en enlig far eller 
mor økonomisk.
 Vi børn var henvist til at lege i baggården eller på gaden idet ejendom-
mens ejer, malermester Hinrichsen, der selv boede der, ikke ønskede støj i 
forgården.1 Det var nu ikke fordi man kunne kalde det noget enestående, han 
ønskede at beskytte. Forgården indeholdt i den ene ende retirader, pissoir og 
3-4 skraldebøtter, de almindeligt brugte store firkantede med galvaniserede 
låg.
 Ejeren ønskede ej heller musikanter i gården, men af og til smuttede lire-
kassemænd og sangere ind, og så samledes vi børn naturligvis om dem. Han 
havde ikke selv børn, og vi blev hurtigt klar over, når hverken han eller konen 
var hjemme. 
 I den ende af forgården, der lå modsat retiraderne, blev der om foråret rejst 
et træstativ på bukke. Det var ret stort, ca. 30-40 m2. Der lagde husets fruer 
deres dyner til bankning og udluftning.
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Ind imellem benyttelsen var stativerne med de lange tværstænger i malet træ 
en herlig tumleplads, man lavede “svalereder” og balancerede på dem, ligesom 
man legede “tag-fat”. Vi spillede top, kørte med trillebånd, prøvede små reb-
stiger op langs træerne, men aldrig livsfarligt i den store stil. Det var jo ikke 
altid den strenge vært var hjemme, og det varede jo også en tid, inden han kom 
til vinduet og truede.
 Efterhånden som vi drenge voksede op, benyttede vi baggården som fod-
boldbane med primitive bolde i små størrelser. 
  Vi havde en gårdmand som holdt gårdene i pæn, ren stand med vanding 
om sommeren. Hans kone passede trapperne med renholdelse; det var ret al-
mindeligt, at hun fik kaffe på næsten hver afsats. På den måde tog rengøringen 
jo nogen tid. Gårdfolkene, som vi kaldte dem, hed Svendsen og deres søn, der 
i min barndom var voksen og ikke boede hjemme, var den berømte motors-
portsmand og flyvepioner Robert Svendsen. 

Selv hen imod år 2000 kunne man opleve gårdmusikanter i de københavnske brokvarterer. 
Her ses en lille trup, der trodsede forbuddet mod musik i gården, se plankeværket. Gengivet 
efter Alb. Gnudtzmann og Helmer Lind: Storkøbenhavn, 1907.
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Han kom lejlighedsvis og besøgte sine forældre. Han var beskæftiget i den 
nyopståede automobilbranche.
  Jeg erindrer, at have set ham holde udenfor vores gadedør i en flot langagtig 
sportsautomobil.
 Det er muligt, at det har været den Delaunay-Belleville automobil, som han 
benyttede, da han vandt vinterløbet i Sverige i 1911.
  Husets ejer var malermester Hinrichsen. Han drev sin virksomhed fra en 
ejendom i nærheden og han og hans svende ordnede maler- og tapetserer-
arbejdet i ejendommen både ud- og indvendig.
 I de tider måtte man som lejer forhandle sig frem med ejeren for at få ham 
til at vedligeholde lejlighederne. Jeg husker, at det til tider holdt hårdt. Men når 
de så kom, udførte de prima arbejde. Det var spændende for os mindre børn at 
hjælpe til og hive tapet fra de vægge, der skulle behandles. Min mor var i øvrigt 
en habil maler og malede selv sit køkken.
  Til vores lejlighed, tre værelser med kammer, hørte kulkælder, pulterrum 
og så var der på loftet på modsat side af pulterkamrene et stort tørreloft med 
adgang på skift blandt beboerne. Gulvet var bestrøet med meget fint sand for 
dæmme op for støv. I kælderen var vaskekælder, men min mor, som havde 
dårlige ben, måtte ofte vaske oppe i sit køkken. Så havde hun også lettere til 
tørreloftet fra 3.salen, hvor vi boede.
  Vore to ældste søskende, Niels og Ellen Margrethe, var ikke hjemme- 
boende på den tid, som jeg kan huske. De var 15-17 år ældre end jeg. Hjemme 
var vi foruden far og mor 5 børn født i årene 1895-1904. 3 piger og 2 drenge. 
Selvom vi har haft det forholdsvis snævert, erindrer jeg ingen større ulemper. 
Vi havde det godt og var glade for vores far og mor.
  Der har naturligvis været en vis husorden, og en sjælden gang kunne der 
falde en lussing, men i min erindring står intet tilfælde, hvor jeg eller andre 
af os børn skulle være blevet uretfærdigt behandlet. Med små midler blev der 
holdt sammen på tingene. Vores mor var grundig, omsorgsfuld og kærlig. 
Vores far, som jeg naturligvis bedst husker fra de senere år af min barndom, 
var flittig og tog ekstrajobs for at kunne forsørge familien. 
 Et ekstraarbejde omfattede klaverstemning, som fandt sted uden for almin-
delig arbejdstid. Far averterede ikke, men jeg mener, at kunderne er kommet 
til ved anbefalinger. Han havde enkelte reparationer i provinsen og klaver-
stemning både i selve København og i omegnen.
 I den daglige leg husker jeg bedst leg med jævnaldrende. Min bror Hein-
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rich var kun godt og vel to år ældre end jeg, og det var os to og to nabodrenge, 
der indtil 11-12-års alderen legede sammen. Vi havde det ikke strengt, jeg 
husker, at vi på regnvejrsdage har benyttet spisestuestolene som heste med 
garntømmer og siddet på spisestuebordet og leget kusk. Andre gange har 
vi indendørs tumlet rundt på gulvet i ret jævnbyrdige brydekampe. Af ture 
uden for gaden og gården var der turen til Sortedamssøen, der foregik der al-
tid noget. Selv om det var forbudt at fiske, var der altid nogle drenge, der stod 
forsigtigt med en sygarnssnøre og som var på udkig, om der var en betjent, 
der nærmede sig.
 Skomager Simonsen i stueetagen havde privat bådanlæg ved Peblingesøens 
sydside mellem Vendersgade og Turesensgade. Han havde en solid robåd, som 
vi sammen med hans søn Kaj nu og da fik lov til at tage ud på søen i. Med 
bådret fulgte også fiskeret, og jeg husker at faderen havde en ruse ved sin an-
løbsbro. Han fiskede normalt efter gedder, vi andre havde meget lidt held med 
at fange skaller.
 En anden god tur var ud til “Fælleden”, som lå der hvor universitetsbyg-
ningerne og biblioteket ligger nu: mellem Nørre Allé, Jagtvej og Tagensvej. I de 
tider var der en stor grøn fælled med grøfter og en mindre sø. Kom man tidligt 
om morgenen kunne man se infanteristerne samles efter morgenøvelsen. Der 
var ridesti i den nordre del af Nørre Allé. Senere da Fælledparken bag Rigs-
hospitalet blev anlagt, (vistnok i 1912) var der i parken indrettet plads med 
forskellige aktiviteter for børn, der var træbukke, tovgynger, soppebassin samt 
et stort område til fodboldspil, hvor der var opstillet målstænger. Disse baner 
blev om aftenen og om søndagen benyttet til kampe for de klubber, der ikke 
som KB og AB havde egne fodboldbaner. Men om dagen var de til fri afbenyt-
telse for os drenge. Personlig har jeg haft et par træningskampe med skolekam-
merater i mellemskolen, inden vi skulle have vore dyster med Schneekloths 
Skole, Efterslægten (Efterslægtsselskabets Skole) m.fl.
 Af længere ture vi drenge havde, kan jeg huske gåture til Lundehusskoven. 
Der var et mindre vandfald fra Lundehussøen; endvidere den længste vandre-
tur helt ud til Damhussøen, rundt om den, og tilbage igen. Så vidt jeg husker, 
må vi have gået over Jagtvej, Fasanvej, Roskildevej derud.
 Ingen af os børn havde cykler. Det fik vi først, da vi blev voksne og kunne 
spare sammen til det. Jeg tror min første cykel, der var brugt, kostede omkring 
18 kroner.
 Et af mine hverv var at pudse min storebror Niels´ cykel, når han var på 
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besøg hjemme under sin soldatertjeneste. Han var ved infanteriet i Nyborg. 
Honoraret for pudsningen var 5 øre.
 De første børn i ejendommen, der fik cykler, var urmager Jensens Karen og 
Erik. Det forholdt sig sådan, at urmageren, der i det daglige var gasaflæser for 
kommunen, havde erhvervet en byggegrund ude i Husum. Dertil kunne man 
ikke nå for en rimelig penge uden en cykel. Så derfor købtes der, foruden den 
han selv havde, en til fru Jensen, og en brugt barnecykel til hvert af børnene. 
Det gik hurtigt for børnene at lære at cykle, træningen foregik i Nørre Allé, 
hvor der dengang ikke var megen trafik om aftenen. Med fru Jensen var det 
et noget større problem. Hun var ret fyldig og når hun kom op på sadlen og 
manden skubbede på, svajede hun fra den ene side af alleen til den anden. Men 
efter nogle uger lykkedes det, og urmageren kunne forsvare at lade familien på 
fire køre ad Nørrebrogade over Frederiksborgvej via Brønshøj til Husum.
 Jordstykket var i øvrigt godt og de fik allerede det første år opført et solidt 
kolonihavehus på grunden. Jeg har med nogle af mine søskende besøgt stedet 
nogle gange. Karen var min søster Esthers gode veninde og jævnaldrende. Un-
der Første Verdenskrig var der gravet skyttegrave ikke langt derfra, og vi børn 
var på ekspedition i de tomme anlæg.
 Urmagerens datter Karen blev i 20-års alderen gift med Aage Bandsholm. 
Senere i livet havde jeg mange hyggelige stunder sammen med dem i New 
York, hvor de boede i en årrække.
  Jeg har i det foregående dvælet mest ved, hvad jeg med de jævnaldrende 
drenge foretog os under opvæksten. Når jeg ikke omtaler mine søstre så meget, 
skyldes det, at drenge og piger dengang sjældent legede sammen, når bortses 
fra “legen skjul”, hvor vi ofte var 8 -10, hvilket gjorde legen spændende.
 Pigerne havde deres områder med hinkesten, boldspil og sjippetov, og der 
skulle vi mindre drenge holde os væk.
  Vores far var foruden hans medlemskab af faglige organisationer også en 
skattet tenor i sangforeningen “Orpheon”. Denne sangforening var oprindelig 
stiftet af cigararbejdere og min far blev medlem gennem sin bror, min onkel 
Niels, der var cigarsorterer med bopæl på Frederiksberg. Fars ældste bror, Jør-
gen, mener jeg også i sine unge dage var medlem af sangforeningen.
  Jeg ved med bestemthed, at vor far i høj grad nød at være med i midten af 
sangerne, han elskede god sang og han satte kammeratskabet ligeså højt. Far 
blev medlem i 1881, da han var 26 år gammel, og han var medlem til sin død 
58 år senere. Det siger lidt om venskab og trofasthed. I familien var der to ure, 
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som far fik i jubilæumsgaver, det store i 1906 og det mere moderne i 1931 ved 
50-års jubilæet for hans indtræden. Ved større fester bar far det ham tildelte 
ærestegn: en lyre i guld.
 Sangforeningen holdt møde med prøver, som oftest en gang ugentligt, i 
hver fald i vintersæsonen. Der afholdtes en til to offentlige koncerter årligt, 
bl.a. i Odd Fellow-palæet. Ved sådanne arrangementer var der solister, der op-
trådte. Jeg erindrer kgl. kammersangere og sangerinder, Fini Henriques og an-
dre violinvirtuoser og ind imellem sang koret nogle gode indstuderede sange.

Sangforeningen Orpheon var dannet i 1922 som en sammenslutning af Cigarsorterernes 
Sangforening og Cigararbejdersangforeningen af 1867, der i en årrække havde arbejdet sam-
men. Møder afholdtes hver onsdag aften i Gimle, Grundtvigsvej 14. Fotografi: David Kragh 
Petersen.
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Med venner fra sangforeningen dannedes der en spilleklub, der omfattede fire 
mænd med koner. Der blev spillet på skift i hjemmene en gang om ugen i 
vinterhalvåret. Når de kom, skete der det, at mændene satte sig i spisestuen, og 
indtil kl. 11 spilledes der til skovturskassen. Ferdinand Petersen var kasserer 
og havde ved sin side en flad tallerken til opsamling af penge fra aftenens spil. 
Efter kl. 11 og ca. en time spilledes for privat regning. Spillet var formentlig 
“Sjavs”. Der blev serveret kaffe og senere en øl ved spillebordet. Konerne sad i 
den tilstødende pæne stue med klunkemøblerne og havde håndarbejde eller 
snakkede.
 Vi måtte normalt ikke forstyrre og skulle forholdsvis tidligt til ro, men jeg 
har adskillige gange stået ved siden af Ferdinand og kigget på spilletallerkenen 
med alle mønterne.
 Jeg husker ikke alle navnene, men jeg mener klubben har talt medlemmer 
som Ferdinand Petersen, glarmester Fehrn, Eriksen og langt tilbage Langballe, 
hvis søn blev Pjerrot på Tivolis pantomimeteater.
 Ud over spilleaftnerne hyggede vennerne sig sammen på fødselsdage, og 
ved børnenes konfirmationer var de selvskrevne gæster.
 Jeg husker helt tilbage til, da jeg var ganske lille, at vi med sangforeningen 
var på søndagsudflugt, turen gik ofte til fods f.eks. til “De små Haver” i Pile 
Allé, Tre Flasker Kro, Lundehus kro, og ved pinsetid noget længere, enten til 
Frederiksdal eller Klampenborg. Det var meget festligt for os børn at deltage i 
vort fineste søndagstøj; og mor havde tilberedt en dejlig æske med smørrebrød, 
rabarberkompot m.v. De fleste steder var drikkevarerne ganske billige. Dagen 
højdepunkt indtraf, når koret med sangerhuer på hovedet samledes enten i 
krohaven eller i skoven og sang på livet løs, dejlige danske sange, stemnings-
fuldt var det, også når man spadserede gennem skoven, og koret marcherede 
syngende afsted.
 Vi kunne jo ikke undgå at komme adskillige familier på nært hold. Glar-
mester Fehrn og hans kone Dagmar, havde mindst 10 børn. De havde virk-
somhed på Nørrebrogade.2 Vi har haft mange dejlige timer under besøg der. 
Enkelte gange har vi alle været der, når far og mor var på den årlige charabanc-
skovtur for spillepengene.
 Desværre kom glarmester Fehrn ulykkeligt af dage, men Dagmar stred sig 
bravt igennem med en stor børneflok, hvoraf kun to til tre var voksne ved 
faderens død.3 Hun førte glarmesterforretningen videre og havde en række 
butikskunder, som hun og en af sønnerne betjente. På et vist tidspunkt, da det 
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gik hårdest til, fik hun smag for stærke drikke, og da hun efter mandens død 
kom på besøg skulle hun i reglen have en snaps. Vi børn kunne ikke lide, at 
hun kyssede vores mor på munden. Den slags var vi ikke vant til og gjorde det 
sjældent selv.
 Hr. og fru Eriksen havde ingen børn. Dem besøgte vi en enkelt gang, når 
vi var ude i nabolaget ved Valby Bakke og Carlsberg Bryggerierne. De boede i 
Jerichausgade i en lille lejlighed.
 Ferdinand og Olga var dem vi så oftest. De havde fem børn nogenlunde i 
alder som os. Ferdinand Petersen var en meget venlig mand. Han blev senere 
formand i sin fagforening. Han var en stor af format og bar en urkæde tværs 
over sin vest med en stor hugtand som pryd.
 Ferdinands bror hed Adolf, han var også sanger i foreningen, og jeg tror 
også han var med i spilleklubben i en årrække. Han havde træben og jeg ved, 
at han ofte havde utålelige smerter i låret, så han om natten ikke kunne holde 

De kendte små haver ved foden af Valby Bakke har siden 1700-tallet været et yndet mål for 
københavnerne. Fotografi ca. 1910, Frederiksberg Stadsarkiv.
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ud at ligge, men måtte op og humpe rundt. Benet var sat af midt på låret. Det 
var i øvrigt en yngre bror, der senere skaffede mig ind på min lærerplads i Store 
Kongensgade 25, Hofapotekets ejendom. 
 Når det var fars og mors tur til at have spillegæster havde mor i reglen 
bagt en sandkage, ligesom på alle fødselsdage. Foruden bagværket på fødsels- 
dagene i vores familie, var det en regel, at vi fik leveret en dejlig wienerbrøds-
kringle gennem vort ismejeri. En sådan fødselsdagskringle kostede i mine 
barneår siger og skriver 1 krone.
  Når jeg i dag (1975) ser min barndoms gade kan det godt ligne et slumkvar-
ter med forfaldne ejendomme og triste butikker. Ejendommene er mere end 
100 år gamle og gaden er blevet gennemfartsgade.
  For os børn var det ikke noget fattigkvarter. Vi var naturligvis klar over, 
at der var smukkere og bedre kvarterer i byen, men vi skænkede det ikke en 
tanke i det daglige.
  Der boede og der kom folk af alle slags, men stort set tror jeg at kunne 
sige, at alle, både de små forretningsdrivende, restauratøren, skuespilleren, 
skomageren, jernhandleren, manufakturhandleren og urtekræmmeren lå på 
nogenlunde samme indkomstniveau. Det vil i årene omkring 1910-13 sige 
omkring 2.500 – 3.000 kr. pr år. Og så var de stort set skattefrie. Huslejen var 
også rimelig, mellem 300 og 450 kroner om året.
  Der var stor stabilitet i området. Folk blev boende i en årrække. Vor familie 
boede i Sankt Hans gade i ca. 27 år og urmagerens enke endnu længere. Jeg 
husker navnene på de fleste af beboerne og det kan kun fastholdes, når man 
har kendt familierne i en betydelig årrække. 
  Vores forældre var, efter datidens forhold, solidt og godt klædt. Tøjet var 
overvejende mørkt og af en kvalitet, der kunne holde længe. Far gik ikke i 
arbejdstøj til fabrikken, idet han der havde arbejdstøj, som jeg husker han 
skiftede til, når han ankom til værkstedet kl. 7 om morgenen.4 Dengang var 
det ganske almindeligt, at mændene fik skræddersyet tøj. Jeg tror ikke der 
var stor prisforskel mellem færdigsyet og skræddersyet. Far havde foruden 
sit “diplomatsæt” et sæt vintertøj og et sæt gråt sommertøj, men stoffet var af 
nogenlunde samme sværhedsgrad. Om sommeren kunne far lide at benytte 
hvid vest. Derudover sort bowlerhat, og så gik far med stok. Jeg har aldrig set 
hverken far eller mor i andet end sort udendørsfodtøj. Det var Chevreaus-
snørestøvler. 
  Mor klædte sig også fortrinsvis i mørkt, bortset fra sommertiden, hvor hun 
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klædte sig i lang, fin, grå nederdel og hvid bluse med læg. Til daglig gik mor 
meget beskedent klædt. Det var nødvendigt med det meget arbejde i hjemmet, 
og normalt var hun iført stort forklæde. Hun bar store hatte efter tidens mode. 
Tøjets holdbarhed erindrer jeg nøje, idet jeg som 5-6 årig har nydt godt af at få 
syet et par benklæder af et smukt, kraftigt nederdelstof. Da jeg glædestrålende 
fortalte kvarterets drenge om det, blev jeg drillet: “Ole Bole går i skole med sin 
moders sorte kjole” – og det dæmpede jo min glæde noget.
  Vores mor havde en Singersymaskine, opretstående med trædepedal og 
stort svinghjul. Jeg har ofte stået ved hendes side, mens hun syede, og jeg har 
også hjulpet med at træde nålen. Jeg tror, at hun mest syede tøj til os børn og 
til sig selv. Heinrich og jeg havde matrostøj med matroshuer og navnebånd. Jeg 
husker tydeligt, når vi var på indkøb med mor på Nørrebrogade og ser for mig 
de store æsker med matroshuer i forskellige størrelser og matroskraver i blåt og 
hvidt.
  Maden i barndomshjemmet glemmer man aldrig, og vi hører ofte om “mad 
som vor mor lavede den”. Der ligger noget sentimentalt og romantisk i sådanne 
udtalelser, men også et kompliment til moderen for hendes omhu for familien.
  Af livretter husker jeg: stegt flæsk eller stegte ål med persillesovs, kogt 
torsk og hønsekødsuppe. Derimod kunne jeg ikke lide spegesild i løgsovs, 
vælling – og som helt lille, gule ærter og grønkål. Det har nok været for hård 
kost for en lille mave. Jeg have i hvert fald nu og da mavesmerter og fik så 
“varme omslag”.
  Morgenmaden bestod af the med mælk samt to mellemmadder, det vil sige 
rugbrød og franskbrød lagt sammen med smør eller margarine imellem.
  Da vi var mindreårige fik vi ugepenge, 2 øre hver. Derudover blev der op-
sparet på særlige sparemærkebøger. Mærkerne kostede 2 øre og blev købt på 
skolen og indklæbet i bogen. Når bogen var fyldt blev beløbet indsat på en 
sparekassebog.
  På fødselsdage var der i skolen tradition for, at man trakterede hele klassen 
med “granater” [Bolcher med hakkede mandler].
  Ved juletid fik vi lov til at købe et julehefte, der blev leveret fra skolen. Det 
hed “Grankogler” og kostede 25 øre.
  I skolepenge betaltes 1 krone pr. måned i Nørre Allé Skole, men der var 
friskoler, som man kunne benytte, hvis der ikke var økonomi til betalings-
skolen.
  I dag undrer det mig, at far og mor for så små penge kunne klare dagen og 
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vejen, og derudover deltage i de aktiviteter, som de gjorde. En forklaring er 
at vores far havde ekstraindtægter som kasserer. Det gav 300 koner om året, 
næsten til huslejen, og dertil påtog sig mindre opgaver i sin fritid med klaver-
stemning (6 kroner pr stemning) og reparation og polering af instrumenter, 
særligt pianoer og flygler. Far var ansat hos Brødrene Hindsberg i Bredgade 
i en meget lang årrække. Af profession var han snedker. Det var almindeligt 
blandt håndværkere, at de i de unge år efter udstået læretid “tog på valsen”, i 
reglen sydpå til Tyskland. Det gjorde far ikke, han tog til Sverige i nærheden af 
Stockholm og arbejdede der, jeg tror i et par år, hos en lille mester, hos hvem 
han havde kost og logi. Det var der han lærte at spille skak. Far har fortalt, at 
da han efter nogen tid havde lært så meget, at han kunne vinde over mester, så 
blev denne sur og fejede brikkerne af bordet.
  Fra sverigesopholdet stammer nok fars interesse for Bellmannsange. I fest-
ligt lag hørte vi far, selv højt op i årene, synge gamle svenske sange.
  Da jeg var omkring 12 år, fik jeg lov til at komme med, når fagforeningens 
juletræ i Rømersgade 22 skulle pyntes. Jeg fik et job med at fylde i juleposerne. 
Det gik rationelt til. Én puttede frugt i, en anden bolsjer, en tredje konfekt osv. 
Om aftenen mødtes vi igen og blev trakteret med chokolade og juleboller og 
fik ved udgangen juleposen. Enkelte gange var vi til juletræ i sangforeningen 
og fik et lignende traktement og nogle gange et stykke legetøj. 
  Juletræet derhjemme blev købt på Sankt Hans Torv i sidste øjeblik, i reglen 
aftenen før jul. Det var normal arbejdsdag den 24., og far pyntede træet lige 
inden spisetid. Vi var glade og forventningsfulde som alle børn er på sådan en 
dag, men der blev ikke fråset. Almindeligvis fik hvert barn en blød pakke og et 
lille stykke legetøj.
  Jeg husker, jeg har fået en trompet, en tromme og et hestekøretøj i træ. 
Heinrich og jeg fik i fællesskab som store drenge en dampmaskine, som far 
havde sømmet fast til et bræt.
 Senere fik vi af de ældre søskende bøger og lommetørklæder.
  Af større familiefester står min søster Johannes konfirmation klart i erin-
dringen. Festen blev holdt hjemme. Der vare stillet borde op og bror Niels 
hjalp, mens far, mor og Johanne var i kirke. Om aftenen kom husets venner, 
bl.a. medlemmer af spilleklubben og onkel Niels og tante Anna fra Frederiks-
berg. Det taffelformede piano var placeret fornuftigt og en bekendt af far mu-
sicerede. Jeg husker også, at Niels sang. Det var en fin aften med gemytlighed, 
og konfirmanden var jo midtpunkt.
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Vi har naturligvis også haft dejlige fester ved Ingeborg og Heinrichs fælles kon-
firmationsfest og nogle år senere ved min egen, men den første står tydeligst i 
erindringen. 
  Jeg husker også søster Ingeborgs bryllup med Charly A. Pedersen. Det fej-
redes med en dejlig fest på Gentofte Hotel. Sammen med Charlys familie har 
vi haft mange dejlige timer, og min søster og hendes mand har altid vist stor 
gæstfrihed i hjemmet i Gentofte. 
 
Hos vores ældste søster Ellen Margrethe har vi over en række år, både under 
hendes ægteskab og efter, nydt en enestående gæstfrihed.
 Det må ikke glemmes, at vi var en stor familie, når vi kom alle syv. Ellen 

Sankt Hans Torv går tilbage til begyndelsen af 1700-tallet, hvor det blev anlagt som malke-
plads i skæringen mellem vejene over fællederne. Fotografi 1915, fra “Før og Nu”, 1921. Sankt 
Hans Gade ses helt til venstre.
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havde altid sans for at gøre det hyggeligt. Jeg tænker ofte på de mange levende 
lys hun pyntede sit smukke hjem med og de gange hun med sang og klaver-
spil underholdt os. Jeg husker også de mere sørgmodige sange, med hvilke 
hun overfor os nærmest gav udtryk for den smerte, som hun havde lidt ved 
tabet af sin mand, Ove C. Bjerregård. Ellen satte altid stor pris på vores far 
og glæden var gensidig. De så begge hen til de møder, hvor far kom alene og 
skulle stemme pianoet, og hvor de sammen kunne hygge sig og tale om gamle, 
længst forsvundne dage.
 Når vi var syge, var det reglen, at vi skulle i seng. Var det noget med maven, 
var der ingen pardon: et varmt, skoldhedt omslag direkte på den bare mave 
og derefter dækket med en uldtrøje. Som barn havde jeg mest feber og lettere 
hovedpine, men ingen alvorlige sygdomme.
  I 1918 blev København ramt af Den Spanske Syge. Der var tale om en influ-
enza, der ofte blev fuldt af lungebetændelse. Hospitalerne kunne ikke rumme de 
mange patienter. Der blev oprettet nødhospitaler i Jerusalemskirken i Rigensgade, 
husvildebarakker ved Blegdamshospitalet, Marinelazarettet i Fredericiagade og 
på Sundholm. Ialt døde ca. 4.200 mennesker af influenzaen i København og på 
Frederiksberg I 1918-20. Vores far blev også angrebet af sygdommen. Vi ved ikke 
hvor han var indlagt. Men sygdommen havde til følge, at han tabte håret og stort 
set var skaldet resten af livet.
  Med hensyn til sommerophold hos fremmede hørte jeg til de uheldige. Jo-
hanne har været på en gård ved Ikast, Ingeborg hos Kronikas familie i Filskov 
og Heinrich med en nabodreng hos hans familie i Ebeltoft. Jeg tror heller ikke 
at Esther var på landophold i barndommen.
  Som 5-årig var jeg på en indstilling fra lægen på landophold med Heinrich 
i et par uger på en drengekoloni i Hellebæk. Hverken vi eller de øvrige drenge 
var syge, men der var i de år megen tuberkulose, og jeg tænker mig, at det har 
været formålet, at styrke os mest muligt, og for en tid bringe os væk fra den 
mere trange by. 
 Der var justits, en skrap forstanderinde, og hver morgen fik vi en ordentlig 
dukkert fra ejendommens badehus. For os små på 5-6 år skete det ved, at 
forstanderinden, efter at vi var helt afklædt, tog os i arm og ben og gav os vi-
dere til en hjælperske, der stod på et hjørnebræt i det lille bassin, og så dukkede 
hun os uanset skrål to eller tre gange ned i vandet. Derefter frottering m.v.
 Egentlige episoder derfra husker jeg ikke udover, at jeg en dag fik lever, som 
jeg nægtede at spise. “Det smagte af prop”.
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En dag gik der rygter om at sigøjnere var ankommet til Hellebæk. Det vakte 
røre, for sådanne havde vi aldrig set. Vi så dem nu heller ikke.

Naboskab

Bortset fra at vi børn ikke måtte lege og larme i forgården, så havde vi det 
rart med vore naboer og beboerne i det hele taget. En enkelt mor kunne være 
ømtålelig for sin lille dreng, fik han et par knubs under legen, var der en der 
skræppede.
  Ved løvfaldstid fik vi i vores baggård fat i nogle sække og stænger og 
byggede huler med løv som gulv. Om vinteren byggede vi, når der var sne, 
snehytter, ofte i et hjørne, det var ligesom lettere med en skråhytte. Når der så 
var stablet sne højt nok op, lavede vi en indgang og udhulede forsigtigt, indtil 
vi kunne sidde og hygge os derinde.
  Udover de omtalte lege var der naturligvis “legen skjul” både blandet vore 
egne i selve gården og kældre, men også med en større kreds på op til 15-20 
børn. Og det var jo unægtelig vanskeligere at finde de forskellige, når legen 
bredte sig over flere ejendomme.
  Som helt små var der legen “den sorte gryde”, og så var der fastelavnsfest 
med at slå katten af tønden. I mange år var der to juletræsfester. De blev afholdt 
dels af fagforeningen, far var balinspektør med emblem i diplomatfrakken, og 
dels i sangforeningen Orpheon.
 I skolen havde vi drenge også almindelige lege som tagfat og glidebaner. 
Enkelte gange var vi opdelt i hærafdelinger, hvor den ene part skulle forsøge 
at erobre og tilfangetage modpartens fører, som normalt stod beskyttet på en 
skolebænk i et hjørne af skolegården. Når det gik for voldsomt til brød gård-
vagten ind.
  Vi havde mange oplevelser, fangede rotter, legede med en hvid mus hos 
urmageren, hvor musen forsvandt i en sprække bag kakkelovnen og ikke siden 
kom frem.
  Jeg har selv haft guldfisk, sølvfisk, salamander og en lille skildpadde.5 Den 
faldt engang ud fra 3. sal, ned i gården uden at komme til skade.
  Vi skød også med bue og pil, idet vi lå på udkig udenfor rottehullerne for at 
få ram på dem. På den nærmeste brandstation fik vi 10 øre for hver rotte, som 
vi afleverede, men man ville se hele rotten. Manden på brandstationen sad ved 
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en beholder med en stor saks, med den klippede han halen af rotten og lod 
kroppen falde i en bøtte og halen i en anden. Det var ikke særlig rart at have 
med at gøre, men rottebestanden blev holdt nede.
 Vi tjente som nævnt 10 øre for hver rotte. Intet under at vi opsatte fælder 
forskellige steder.

I forhuset boede:
Enkefrue Fehrmann – enke efter en slagtermester
En skuespiller med kone og 5 børn
Malermester Hinrichsen
Flindt, der senere købte restaurant Slukefter på Strandvejen
Vognstyrer Hansen, sporvejsfunktionær

Fra 1907 åbnede en lov mulighed for at kommunerne kunne bekæmpe rotter ved at betale 10 
øre pr. rotte, der afleveredes til myndighederne. Her afleverer en række børn døde rotter på 
Vesterbros Brandstation. Bag plankeværket ses to ejendomme i Eskildsgade. Fra H.P. Hilden: 
Skrald, storby og miljø, 1973.



 H. Nielsen og S. Espersen  •  “Ole Einar Espersens barndoms- og ungdomserindringer” 93

Ciselør Gottschalk, med datteren frk. Hørberg
Urmager Jensen og familie

I bagbygningen, Havehuset boede:
Skomagermester Simonsen med familie (afholdsfolk)
En jernbanefunktionær
Enkefrue Hansen med 3 voksne sønner
Familien Ketelsen på 4 personer
Familien Espensen med 5 børn
Familien Kronika

Vi var, som sagt hinanden på nært hold, og der er nogle episoder jeg husker:
 Fru Fehrmann var en flink dame, som jeg nu og da gik byærinder for. Hen-
des søn, der var voksen, var ret elegant klædt kom nu og da frem på arenaen. 
Jeg husker, at jeg gravede orm til hans fisketure.
 Vi fik det indtryk, at skuespillerfamilien levede fra hånden til munden, 
men var der højvande i kassen kunne de godt leje en droske og køre på tur, 
men så havde de kun et af børnene med.
 Faderen optrådte i iøjenfaldende klædedragt, ternet frakke var dengang ret 
usædvanligt. Engang forældrene ikke var hjemme, optrådte børnene i værelset 
lige over for os på en aparte måde, blandt andet smed nogle af pigerne alt tøjet. 
Det var harmløst, pigerne var 7-10 år og vi tog det som en spøg. De boede nu 
ikke så længe i ejendommen. Det var nydelige børn. Hjemmet så jeg kun én 
gang. Den store stue til gaden lignede en “salon”.
 Frøken Hørberg på 1. sal var særpræget. Hun var bidt af den idé, at hun 
skulle optræde, men det kneb med engagementer. Hun slog sine triller, så vi 
kunne høre det på den anden side af gården. Jeg har hørt hende én gang ved 
en børnehjælpsdag i Florasalen på Fælledvej.  
  Frk. Hørberg klædte sig også særpræget, og det ikke for meget sagt, at 
hun til tider vakte opsigt i vort forholdsvis jævne kvarter. Hendes mor var 
dameskrædderinde og har formodentlig tilvirket de ofte besynderlige klæd-
ningsstykker på datterens indtrængende anmodning. Jeg har en gang set 
hende promenere uden overtøj i en bluse der lodret fra halsen og ned var til-
virket at to forskellige iøjenfaldende stykker stof. Når man så tager i betragt-
ning, at hun ikke var den slanke type, vil man forstå, at man lagde mærke til 
damen.
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Min bror Heinrich og jeg kom en del hos familien Simonsen. De havde en 
dreng, Kaj, på alder med os. Han var deres yngste. Der gik rygter om, at der 
var særlige årsager til, at faderen havde meldt hele familien ind i en afholds-
forening. Det morsomme er, at man på fødselsdage i familien var ovenud be-
gejstret for romkager. De var også gode. De havde en voksen datter på 21-23 
år. Da var jeg 13 år. Hun var beskæftiget som nådlerske i faderens værksted 
i Ryesgade. Hun var køn, havde en god figur og smukt hår og var forlovet 
med en stor kraftig mand, der normalt optrådte i en slags ridebenklæder med 
viklers. De tog på cykeltur sammen, og han kom ofte. Jeg var en lille smule 
jaloux på ham!
  Den eneste brand, jeg oplevede på nært hold, fandt sted i lejligheden på 
samme etage, hvor vi boede. Der boede en gammel dame alene. Hun var sen-
geliggende, og en aften ville hun fra sengen tænde sin petroleumslampe, der 
væltede og antændte gardinerne. Heldigvis blev det set fra forhuset overfor og 
brandvæsenet kom omgående. Hun overlevede og ilden blev slukket.
  Familien Kronika boede på 1. sal. Da jeg var barn bestod familien af foræl-
drene, to voksne sønner og deres yngste søn, Kristian, der var på alder med 
Heinrich. Faderen arbejdede en tid som pakhusformand på Nordre Toldbod 
ved Larsens Plads. Vi var mange gange med Kristian ude for at hente faderen 
sent på eftermiddagen; enkelte gange kom vi i god tid, gik rundt i de store 
pakhuse, hvor der var stablet masser af varer, oftest i store sække. Vejen frem 
og tilbage gik langs Dosseringen, over Fredens Bro, ad Sølvgade og forbi Østre 
Anlæg. Heinrich og jeg kom en del i Kronikas hjem. Jeg husker, at vi skød 
med luftbøsse og små fjerpile mod en skydeskive, som hang på døren mellem 
spisestuen og korridoren. Jeg har en enkelt gang overnattet hos dem og husker, 
at jeg lå i revnen i den store ægteseng mellem fatter og mutter Kronika. Jeg 
husker også, at jeg fik hvidtøl, som faderen selv havde brygget. Op i årene blev 
han noget forfalden til spiritus, da var han blevet enkemand og børnene var 
voksne.

Gaden og kvarteret

Selv om vi børn var nær grønne områder og nær Søerne, opholdt vi os, som 
de fleste børn, ofte på gaden, uden at vi brugte den som egentlig legeplads. 
Det var trods alt i årene 1907-14 for farligt. Gaden var, som i dag, benyttet 
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som gennemkørselsgade for en del trafik nordfra. Men i stedet for automo-
biler var det hestevogne og i nogle tilfælde trækvogne. De hestevogne, der 
jævnligt passerede gennem gaden, var bryggerivogne med ølfade på ladet og 
nogle hængende i jernkæder på vognens bagende. Endvidere vognmands-
vogne, mælkevogne, pianotransporter og om søndagen enkelte landauere og 
udflugtsvogne. På mange vogne var der på bagenden en jernanordning til 
påheftning af en sliske. Det var ret yndet af os drenge at holde os fast deri 
og på den måde få en køretur. Med store mellemrum kom der automobiler, 
enkelte taxavogne og personbiler. De vakte en vis nysgerrighed.
 Det var naturligvis spændende at være, hvor der foregik noget. Og uden 
for vor gadedør var der altid noget at se på eller beskæftige sig med. Jeg husker 
den gang, jeg havde et pusterør af glas og med en ært i munden sendte den fra 
dørsprækken ud i hovedet på en forbipasserende. Jeg skyndte mig op, og sov 
ikke roligt i de nærmeste dage efter “attentatet”.
  Jeg har tidligere nævnt, at vi havde mange interessante forretninger i gaden: 
i den sydlige del lå et mælkeri, der behandlede mælk og fløde og med heste-
vogn transporterede mælk i junger til forskellige distrikter i byen. Jeg har været 
med på de ture, der var altid plads til en lille fyr på kuskesædet.
  En overgang var der to vaskerier. Det ene på hjørnet af Dosseringen var 
stort og meget velanskrevet. Det andet var mere beskedent og her hjalp jeg til, 
dels ved “rullen”, og dels med byærinder. Jeg kom som 11-årig over et stort om-
råde som bydreng. Der var kunder på Christianshavn, Østerbro, Korsgade og 
flere andre steder. Ofte var det meget besværligt alene at bære en stor firkantet 
kurv med rullet vasketøj.
 Så var der vores urtekræmmer, som vi kaldte ham, selv om han ikke 
handlede med urter, men med kolonialvarer. Hos ham kunne vi altid låne Ber-
lingeren, når vi ville se efter stillinger. Det var skik, at vi hver lørdag aften fik 
et pænt kræmmerhus bolsjer gratis til deling mellem os fem børn. Det var 
virkelig gode bolsjer, og det var jo en slags rabat for store indkøb.
 Marskandiseren havde mange spændende ting, hjul til barne- og legevogne, 
gamle rustrøde skøjter til 25 øre parret, og så fik man endda en skruenøgle 
med i købet; fine soldaterkasketter og meget mere. Manufakturhandleren var 
en høj, alvorlig mand. Der kom jeg, når jeg skulle købe synåle og tråd. Mor 
havde jo sin symaskine.
  I dag forekommer det besynderligt, at der i en mindre gade, hvor der for-
mentlig har boet 5-600 personer har været et mælkeri, et ismejeri, der også 
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solgte brød og kager, en bager og på torvet 2 minutter borte endnu en bager, 
to kolonialhandlere, en urtekræmmer, der solgte næsten alt, både træsko, 
brænde, kul, koks, klipfisk, frugt med mere. Endvidere to marskandisere, to 
vaskerier og en viktualieforretning.
  I gaden var foruden beboelseslejligheder også en friskole af anselig størrelse 
og i nr. 14 var der i bag- og sidebygningerne hestestald og vognport.6 Jeg mener, 
at der har været plads til mindst 80-100 heste. Jeg har som barn været rundt i 
så at sige alle gårdene, dog ikke i skolegården. Mange steder var der spændende 
gennemgange f.eks. fra Sankt Hans Gade til Ravnsborggade og til Ryesgade.
  Man lagde mærke til de personer, der med mellemrum kom gennem 
gaden. Det var ofte folk fra de tilstødende gader og forretningsfolk, der havde 
ærinde eller foretog spadsereture. Jeg husker tydeligt damen, der havde Sct. 
Veits Dans, hun var en lille spinkel midaldrende dame, hun havde indfaldne 
kinder, gråt hår, men så ellers ikke syg ud. Når hun kom, forekom med mel-
lemrum de mærkelige krampagtige bevægelser, og hun gav samtidig en gøende 
lyd fra sig. Hun gik almindeligvis alene. Første gang man så hende, blev man 
næsten forskrækket, men senere skænkede man det ikke en tanke. Så var der 
blikkenslagermesteren fra den sydlige del af gaden, en høj flot fyr, der kom 
spankulerende med sine drenge og to flotte engelske mynder. En vis begiven-
hed var det også, når vore patruljerende betjente kom trækkende med en fuld 
mand gennem gaden på vej til detentionen på Fælledvejens Politistation.

Skolegang

Min første skole var “Døtreskolen” på Fælledvej ved siden af bagermester Gætjes 
hus. (Der hvor justitsminister Alberti fik husly efter fængelsstraf).7 I denne for-
skole gik jeg i et halvt år. Vi havde én lærerinde, frøken Larsen, en høj dame, 
almindeligvis klædt i sort og med en lille hvids halskrave. Hende kunne jeg godt 
lide, og efter hvad der blev fortalt, var hun glad for min danskoplæsning.
 Derefter kom jeg til Nørre Alle Skole, i det første halve år med den kendte 
skolemand Thorkild Jensen som klasselærer. Han var dengang nyuddannet, 
idet han fik lærereksamen i 1909. Efter ca. et halvt år fik jeg Lundquist som klas-
selærer og var under hans kommando indtil optagelse i mellemskolen i 1913. 
 Jeg husker Nørre Allé Skole som et hyggeligt sted. Der var skolegård for 
piger og skolegård for drenge. Gårdene var adskilt med et højt plankeværk. 
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De var asfalterede, men der var træer, halvtag og bænke. Ved indgangen til 
skolegården var der nogle dejlige syren- og guldregnbuske, ret høje, så det 
var et skønt syn i forsommeren. Det viste sig, at en række af de lærere og 
lærerinder, som mine store søskende havde haft, stadig var ansat. Der var 
inspektør Kleinschmidt, lærerinderne Scherfig, Ketelsen, fru Poulsen og 
Thorkild Jensen, senere borgerrepræsentant, formand for lærerforeningen 
og skoledirektør. Måske skyldes de mange fine hverv, dels hans dygtighed, 
dels hans politiske tilhørsforhold, han var nemlig socialdemokrat.
 I naturhistorie havde vi den distræte Sillasen, han var så klog, at han havde 
udgivet en bog om undervisning.8 Han gik sådan op i de planter, som han 
medbragte i en lille balje, at når han sad og skar i dem, glemte han at se, hvor-
dan vi snød ham ved at stikke en bog hen til den elev, som var “oppe i dagens 
tekst”. Når vi var med ham i Botanisk Have fik vi placeret 7-8 burrer på ryggen 

Ole Einar Espensens klasse på Nørre Allé Skole i 1912. Som 
nr. 4 fra venstre i midterste række ses hans selv. Skoleinspektør 
Kleinschmidt står bagest til højre. Privateje.
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af ham, uden at han opdagede det. Når vi nærmede og havens udgang, turde vi 
dog ikke andet end at fjerne dem igen.
  Som nybegynder i første klasse var det, der gjorde størst indtryk på mig, de 
dejlige store billeder i bibelhistorietimerne. Senere, da vi nogle år efter kom til 
katekismus og diverse remser, tabte jeg interessen noget. 
 Den gamle frk. Scherfig klædte sig med sort, frynset sjal ligesom en bed-
stemor, og så havde hun sin puddelhund med sig i skolestuen. Den lå under 
katederet og forholdt sig roligt.
 Vores tegnelærer havde fipskæg, han var i øvrigt en flink mand. Vi kaldte 
ham Gedebukken. Fru Ketelsen, der var gift med en inspektør ved Sølvgades 
Skole, forekom ophøjet, alvorlig og religiøs. Vi havde hende i religion. Hun 

Nørre Allé Skole var opført af Københavns Kommune 1856-57 ved arkitekt J.A. Stillmann, få år 
efter at områdets militære byggerestriktioner var blevet ophævet. Den blev ombygget 1876-77. 
Skolen var en ”kroneskole” i modsætning til de “friskolerne”. Forældrene opkrævedes 1 kr. pr. 
barn pr. måned. Fotografi: Poul-Erik Pløhn, 2017.
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bar lang koftelignende kjole og lang sort perlekæde. Den dygtige Thorkild 
Jensen stak lussinger, når vi i mellemskolen ikke var forberedt på lektionen. 
Han kunne ellers godt begynde dagen gemytligt med at diskutere søndagens 
fodboldkamp med os, men efter 5 minutter bankede han let i katederet og så 
sagde han “nu til arbejdet”, og så var det, der vankede, hvis man ikke kunne sin 
lektie. Han gik noget stift, satte fødderne hårdt i gulvet og gik rank, han var let 
kendelig. Man må sige, det var en mand mede myndighed, og i dag kan man 
godt forstå hans succes indenfor hans fagområde.
 I gymnastik havde vi lærer Keil, efter sigende tidligere oversergent ved mi-
litæret. Han underviste kun i gymnastik og idræt. Han var noget militærisk. 
Den gang var han vel sidst i 50-erne, men rank og bestemt. Jeg husker engang, 

Ole Einar Espensen blev konfirmeret den 8. oktober 1916 sam-
men med ikke mindre end 48 andre drenge (Ole Ejner, nr. 3 fra 
højre i første række). Som residerende kapellan ved Sankt Johannes 
Kirke fra 1908-17 forrettede den forkætrede ungdomsprædikant Olfert 
Richard konfirmationen. Han er naturlivis også med på billedet. Privateje.
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at en elev fik en omgang, fordi han udenfor skoletid havde undladt at hilse på 
Keil. Når vi om foråret og sommeren marcherede til idrætsbanerne på den 
gamle fælled modsat Rigshospitalet, gik han på den modsatte side af alleen, 
men havde os under opsyn hele tiden.
 Der er ingen tvivl om, at man kunne lære noget, hvis man var opmærk-
som og flittig. Her mener jeg ikke alene i skolen, men også flittig med hjem-
mearbejdet. For mit eget vedkommende var det sådan, at jeg bestod prøven 
til mellemskolen ved udgangen af 4. klasse, mens andre havde haft 5. klasse 
med, inden de kom op i mellemskolen. Jeg klarede mig bravt i de første fire 
år og lå, så vidt jeg husker, i toppen. Men da jeg kom i mellemskolen gik det 
anderledes. Jeg tror, at det har været således, at man i visse fag er gået for 
hurtigt frem, særlig i regning, hvor mit fundament ikke har været grundigt 
nok til at gå videre på. Da jeg konstaterede det, tabte jeg noget af interessen. 
Mellemskolen igennem har jeg ligget i anden halvdel af klassen med hensyn 
til præstationer. Den dygtigste elev i klassen var en bleg sygeligt udseende 
dreng, søn af en skoleinspektør ved Kapelvejens Skole. Han og Ejler Nielsen, 
en mere robust og frisk dreng (faderløs, han blev siden tandlæge), konkur-
rerede om duksepladsen. De besatte den skiftevis. 
  Efter at jeg havde forladt skolen for en handelslæreplads i året 1917 har 
jeg inderst inde fortrudt, at jeg ikke gjorde mere ved det og fortsatte i gym-
nasiet. Men jeg har erstattet en del af det manglende ved hjemmestudier, særlig 
i årene 1921-23.
 Den efterfølgende teoretiske uddannelse har været sparsom, bortset fra 
HD-studiet og revisionsteori. Jeg fortsatte studiet af engelsk sprog på Køb-
mandsskolen og tog kursus i bankpraktik i New York ved American Institute 
of Banking.

Læreplads

Jeg var skoletræt i 1917 og gennem et medlem af fars sangforening og spille-
klubben fik jeg en læreplads i kemikaliefirmaet Edward Jacobsen, Store Kon-
gensgade 25.9
 Jeg begyndte med 25 kroner om måneden, og i begyndelsen bestod arbej-
det i diverse byærinder, intern budtjeneste fra kontor til lageret over gården, 
samt lettere bogholderiassistance. Jeg skulle vente til hele posten var skrevet 
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under mellem kl. 17 og 18 og skulle lukke kuverter, frankere og gå på posthuset 
i Palægade nær firmaet.
  Efter godt et halvt år kom en ny lærling, og jeg steg i graderne, idet jeg 
blev aflastet m.h.t. postsortering og byærinder. Nu hjalp jeg med bogføring 
af varereskontro og ligeledes konfererede jeg alle indførsler fra underjour-
nalerne til hovedbogen sammen med bogholderen.10 Det foregik ved, at jeg 
råbte konto og beløb op, hvorefter han samtidig kontrollerede, om beløbet 
var ført korrekt og på de rigtige konti.
 Som nævnt var det et kemikaliefirma. Både indehaveren, Edward Jacobsen, 
og førstemanden havde været ansat i det store apotekerfirma Lose i Kron-
prinsessegade.
 Nu konkurrerede man ganske vist i mindre stil med det gamle firma og en 
anden konkurrent, Alfred Benzon. Det var almindelig kendt, at sidstnævnte 
havde et godt indpas hos apotekerne landet over. Selskabet tilbød lån til apo-
tekere, bl.a. i forbindelse med overtagelse af et apotek eller nyetablering. Vi 
havde to rejsende, der begge var farmaceuter, de hed Bayer og Lassen. Vor 
prisliste var udfærdiget med latinske tekster på varerne, når lige bortses fra 
jernmixtur, flammevat, bind og lignende. For en 17-18 årig går det hurtigt 
med at sætte sig ind i sagerne. Efterhånden kunne jeg prislisten udenad. Det 
var også nødvendigt, når man skulle betjene telefonen.
 Jeg husker apoteker Eschricht i Valby. Når han skulle bestille destilleret 
vand i balloner, sagde han så og så mange “Aqua destillata”. Kom man til at 
svare: “hvad behager?” Råbte han i telefonen: “Må jeg tale med en, der kender 
til sagen”.
  På det tidspunkt havde vi i Danmark mellem 190 og 200 apoteker, og man 
kendte de 90% af indehavernes navne udenad.
  Vi fabrikerede vore egne bronchialpastiller, ligeså snuevat og andre sjove 
ting. I 1920 flyttede lager og kontor til Brønshøj, og derude sluttede mit arbejde 
med virksomheden i 1921.11 
 Ud over de almindelige kontormæssige opgaver fik jeg efter et par års for-
løb overladt arbejdet med at tage til Toldboden og sørge for klarering og told-
behandling af varer fra udlandet. Der kom mange varer fra Tyskland og jeg 
husker en betydelig sending glycerin i balloner fra Holland. Det var interessant 
arbejde. Ofte var jeg ude ved selve skibet og derefter i pakhuset, for til slut at 
få papirerne igennem ved toldkontoret. Først da kunne vores chauffør eller 
vognmand afhente varen.
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Ved vor korrespondance, ja selv ved almindelig ordrebekræftelse, ønskede vor 
chef, at vi efter apotekerens navn anførte hans eventuelle titler: R. af D. p.p. 
eller Etatsråd. Han var antagelig bange for, at apotekeren skulle optage det som 
en fornærmelse, dersom man ikke huskede hans titel.

Sælger?

På det tidspunkt, hvor jeg havde udstået min 4-årige læretid hos Edward Jacob-
sen, slog den tanke mig, at jeg vel lige så godt som andre kunne sælge varer, og 
skabe mig en god levevej derved. Jeg tænkte ikke på vor egen branche, hvor det 
normalt var nødvendigt for en repræsentant at være uddannet farmaceut, men 
vi havde haft forbindelse med en grossist i chokolade m.v. Jeg gjorde forsøget, 
sagde min gode plads (til 275 kr. om måneden) op, og sprang ud i salgsarbejdet 
med en “repræsentantkasse” med chokolade, lakrids og flødeboller. Det varede 
højst to dage. Det viste sig ikke at ligge for mig. Jeg husker tydeligt, da jeg op 
ad formiddagen trådte ind i en ganske almindelig slikbutik, hvor der var en høj 
trappe, som førte op fra selve butikslokalet til privaten. Da jeg ankommer med 
min kasse i hånden, har fruen formentlig allerede fra afsatsen luret mig af. I 
hvert fald ulejligede hun sig ikke ned ad trappen, men sagde højt: “Farvel, De 
er den tolvte i dag”. Meget bedre gik det ikke nogetsteds, jeg tror, at jeg solgte 
for højest 50 kroner.
  Helt opgive tanken om at sælge syntes jeg ikke jeg ville. Den næste forbin-
delse var Ellegaard i Pilestræde, der solgte kalkerpapir, duplikatorpapir og 
lignende til kontorer og institutioner. Jeg var klar over, at jeg måtte gå til de 
store aftagere og tog bl.a. ind til Politikens hovedkontor, der dengang lå i Vester 
Voldgade. Vigtigt i sådanne tilfælde er jo at komme forbi skranken og ind til 
indkøbschefen. Det lykkedes ikke at få manden i tale. Damen ved skranken 
spørger næsten altid, hvad sagen drejer sig om, hun går til chefen, kommer 
straks efter tilbage og siger enten “Vi har ikke brug for noget” eller “Desværre, 
vi har vor faste leverandør”.
 Den største mulighed mente jeg måtte ligge i forbund og institutioner, 
der udsendte mange rundskrivelser. Jeg gik til Dansk Arbejdsmandsforbund, 
dengang beliggende i Turesensgade. De så på prøverne, viste interesse, men 
måtte have det billigste tilbud på grund af store indkøb. Da jeg derefter gik til 
min chef med den besked sagde han: “Udmærket, men det tror jeg hellere jeg 
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selv må tage mig af”. Så vidste jeg hvad klokken var slået, og dagen efter holdt 
jeg op og gik tilbage til kontorarbejdet.

Vekselererfirma på Højbro Plads 1922-1925

Det blev, efter ganske kort tids søgen, vekselerfirmaet August Lunn & Co., 
Højbro Plads 21, lige over købmand Bockelund på hjørnet. 
 Jeg skulle assistere i afdelingen for fremmed valuta samt skrive overfør-
selsbreve til inden- og udenlandske banker. Kendskab til engelsk, tysk og helst 
også fransk sprog var ønskeligt og næsten nødvendigt. Det gik. Jeg tog et kort 
kursus i fransk hos en belgier. Det franske sprog forekom mig vanskeligt at 
lære på kort tid, men jeg lærte, hvad jeg havde brug for ved arbejde med tal.
 Vekselererfirmaets indehaver var Aage Lunn. Han residerede i det dejlige 
hjørnekontor, hvor der var møbleret med et stort skrivebord, et par stole og en 
divan. Han kom på kontoret daglig, men det forekom mig, at han tog meget 
overfladisk på tingene. Han gennemså morgenposten, kiggede lidt i avisen og 
havde forskellige små ærinder af privat karakter. Fra kl. 13 til 15 (eller så længe 
det interesserede ham) var han på Børsen. Men selve købs- og salgsordrer 
tog han sig normalt ikke af. Han havde to fuldmægtige til det arbejde. Han 
forekom forvirret, og det skete nogle gange, når jeg skulle ind til ham, at han, 
selv efter min banken, ikke nåede at komme op fra divanen. Hans gamle far 
August Lunn kom en sjælden gang ind, han boede i Hørsholm, der dengang 
syntes at være langt væk fra byen. 
 Personalet omfattede fuldmægtig Bølling, en kasserer, en bogholder, de to 
børsfuldmægtige, lederne i valutaafdelingen kaldet arbitrageafdelingen He-
nius og Barfoed – og så mig, der i første omgang skulle være assistent i valuta-
afdelingen.
  Senere blev personalet udvidet med yderligere et par unge mennesker på 
min alder: Jørgen Levin, søn af vekselerer Martin Levin, hvis firma var gået 
ned, og Machold, en rask ung mand, uddannet på Sorø Akademi. Nogle år 
senere udvandrede Machold til Winnipeg i Canada, hvor jeg tror han klarede 
sig bravt.
 Unge Levin og jeg hjalp til i valutaafdelingen, den på den tid mest spæn-
dende del af forretningen, idet handel i værdipapirer gik trægt og ikke gav de 
store penge.
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Valutaafdelingen fik tildelt to store kontorer: det meget smukke mødelokale 
med et stort ovalt forhandlingsbord med grønt filt og mahognikant og dejlige 
stole med sort damaskbetræk. 
  Møblementet var anskaffet i de rige krigs- og efterkrigsår, endvidere endnu 
et kontor, hvor vi havde vor statstelefon, hvorover vi talte med udlandet. I det 
kontor lige op ad mødeværelset havde jeg det meste af mit arbejde. Vore to 
afdelingsledere Henius og Barfoed havde ret frie hænder, de havde prokura og 
vekselerer Lunn blandede sig ikke i valutahandlen, men blev orienteret, når 
det gik godt eller dårligt.

Vekselererfirmaet August Lunn & Co. lå på 1.sal af ”Plougs Gård”, Højbro Plads 21, der var 
opført i årene 1798-99. I stueetagen lå i mange år V. Bockelunds købmandshandel, der var en 
af byens førende. Forretningen var i 1919 blevet overdraget til Bockelunds gamle medarbejder, 
grosserer V. Hansen. Fotografi af Johannes Hauerslev, ca. 1912: Københavns Museum.
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Den gang var handel med fremmed valuta fri, og firmaets chance under 
handel var at købe og sælge fordelagtigt. Normalt gik valutaen ind og ud 
daglig, d.v.s. man oplagrede ikke fremmed valuta i spekulationsøjemed, men 
tog alene de kursforskelle hjem, der kunne indtjenes ved f.eks. at købe ster-
ling i Dresdner Bank, og så sælge til danske eller svenske banker med gevinst 
på nogle få point eller brøkdele deraf. Ofte havde vi udenlandske banker i 
den ene telefon og indenlandske banker i den anden telefon, hvorved man 
straks kunne udregne på en særlig “regnestoktromle” om der var fordel i at 
handle, og med hvor stort beløb. En telefonisk aftale bandt, og jeg har aldrig 
observeret, at nogen bank eller vekselerer er sprunget fra en telefonisk ind-
gået handel. Vi havde fire bordtelefoner med indland og den omtalte stats-
telefon på vægggen i kontoret.
 Mit arbejde bestod i, at jeg skulle bekræfte overfor de indenlandske banker 
og vekselerer de indgåede handler samt skrive overførselsbreve til de uden-
landske banker på de beløb, der skulle overføres fra vort firmas konto til kø-
berens. Disse breve skulle naturligvis skrives og afsendes på selve dagen for 
handlen. Herudover var der også købere, der under handlen havde betinget sig 
telegrafisk overførsel af valutaen samt meddelt til hvilken konto og bank han 
ønskede pengene.
 Af engelske banker havde vi forbindelse med: Westminster Bank, Hambros 
Bank, Barclays Bank m.fl. Af franske banker: Credit Lyonnais og Banque des 
Pays du Nord i Paris. I Tyskland havde vi oftest kontakt med Dresdner Bank, 
men også Commerz Bank og en række andre.
  En af de store dage var, da vore afdelingschefer havde fået fornemmelsen af, 
at der skete noget med Prager-kronen. Man solgte en masse på forhånd, før de 
andre valutahandlere var klar over markedets udvikling, og inddækkede der-
efter op ad dagen til betydelig lavere kurser. Der opnåedes en betydelig avance 
efter datidens forhold.
  Senere gik det noget i stå, der kom formentligt visse restriktioner. Der var 
dage, hvor der ikke var noget rigtigt at lave, kun enkelte telefonopringninger. 
Men for ikke helt at gå i stå tog vore afdelingschefer i valutaafdelingen deres 
pokerterninger frem og spillede på livet løs. Det var flotte terninger med es-
ser, konger, damer, knægte og 10-ere. Jeg har set mange “flush”, “fulde huse” 
eller “straights” som kombinationerne benævntes. 
 Henius og Barfoed ønskede normalt personlig at handle, og var de optag-
et af en anden telefon, var det os andre streng forbudt at give tilbud eller 
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lignende. De sad jo også inde med dagens oplysninger om markedet og 
orienterede sig hver morgen uforbindende med lokale banker. Den poli-
tiske udvikling her og andetsteds havde selvsagt overordentlig betydning.
  Vore afdelingslederes stilling var begrænset til valuta. De var begge af stor 
intelligens, særlig Barfoed var meget begavet, men også noget forvænt og 
doven med hensyn til andre ting, end netop hvad han syntes om. D´herrer 
var, så vidt jeg kunne lodde, meget dygtige bridgespillere. De spillede flere 
gange om ugen, ofte ud på de små timer. De kunne den næste dag huske 
nøjagtigt hvilke kort, de havde haft på hånden i et spil af ekstraordinær in-
teresse.
 Jørgen Levin besøgte jeg et par gange i hans hjem i Sølvgade og mødte 
hans far og mor. Vi kom en del sammen bl.a. husker jeg en tur til Friluftsteatret 
i Dyrehaven, hvor vi flottede os med at køre i droske til Ulvedalene.
  Når vi havde overarbejde blev det ikke honoreret på anden måde, end at 
firmaet gav aftensmad. Middagen fandt sted på det gamle hyggelige “Bernina” 
på Strøget i Vimmelskaftet. Middagen bestod af tre retter god mad og kostede 
tre – fire kroner uden drikkevarer. Vi fik i reglen en øl til maden og en enkelt 
gang et glas portvin til desserten. En favoritdessert var “Bondepige med slør”. 
Sløret var det fine flødeskum. Det var en interessant restaurant, og der kom en 
del kunstnere og forfattere.
 Kasserer Jacobsen var en særpræget mand. Han var af den gamle skole, ca. 
25 år ældre end os unge, men han ville gerne have selskab af os, når han skulle 
hen på Bernina og nyde sin traditionelle eftermiddagskaffe med wienerbrød.
 På Bernina var der en særlig stemning, borde af passende størrelse, palmer 
og røde plysmøbler. Ældre tjenere, der havde været der en årrække, stod for 
den fine betjening. Der var mange aviser til disposition deriblandt “La vie Pa-
risienne”. Det skulle være noget af det mest vovede på de tider. Kassereren 
skulle altid kigge i “La vie”. Jeg syntes ikke det var noget særligt, men forstod jo 
heller ikke sproget, kun tegningerne af kvinderne.
 Den gamle bogholder, der også havde været på kontoret i en årrække, hed 
Madsen. Desværre var han epileptiker og med mellemrum, jeg tror hver fjerde 
uge, fik han et alvorligt anfald. Det hørtes af os andre ved, at han gav en under-
lig lyd fra sig og derefter sank ned fra sin stol på gulvet. Fråden stod ham om 
munden og han kunne ikke holde på vandet.
 Normalt blev der ikke gjort noget ved ham, andet end at vi hjalp ham op 
i stolen igen, tørrede gulvet af, og så fortsatte han med sit bogholderi. Han 
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fik mere eller mindre lov til at passe sig selv. Han var ikke til at formå til at 
modernisere arbejdet, og jeg havde indtryk af, at selv om han var korrekt 
med indførsler, var det noget nusseri med ganske små ”flueben” både for tal 
og tekst.
 Vi havde også et kontorbud, han hed Beyer, og han besørgede de løbende 
ærinder, købte frimærker og leverede obligationer og aktier til vore med-
kontrahenter. I de travle år har han nok haft meget at gøre, men da jeg var 
på Højbro Plads, var der ikke den store aktivitet i handel og transport af 
værdipapirer. Men der var alligevel brug for ham. Han var en lille spinkel 
mand med sort overskæg. Jeg husker på vinterdage, når vores kasserer skulle 
have sin frokostsnaps, det var i reglen den billige Brøndum til 3,25 kroner, så 
syntes han, at det var rart at få den afkølet, så han bad vores kontorbud om 
at tage flasken og et stort stykke sejlgarn, og så gå ned til Højbro og sænke 
flasken ned i det isfyldte vand, og vel at mærke holde den dernede i 10-15 
minutter. Jeg syntes det var ret enestående, men det viser også, hvor roligt og 
bekymringsløst det hele var.

Landmandsbankens krise i 1922

Men alt får en ende. Det var sådan, at vort firma i de gode år havde haft snæver 
kontakt med Glückstadts Landmandsbank, idet man stod som mellemmand 
ved opkøb og salg af værdipapirer på Københavns Børs, dog væsentligst aktie-
handel. Afregning fandt normalt sted en til to dage efter transaktionen, men da 
banken standsede sine betalinger i 1922, har der åbenbart været nogle hand-
ler, som ikke er blevet godkendt. I hvert fald stod August Lunn & Co. med 
en gæld til Landmandsbanken på ca. 800.000 kroner. For at kunne nedbringe 
denne gæld var det, at de nye ledere i Landmandsbanken tillod vekselerer-
firmaet at fortsætte, idet man nok regnede med at det kunne arbejde sig op 
igen bl.a. gennem valutahandel. Men da det i 1925 viste sig, at regnskabet ikke 
viste nogen bedring, fordrede man likvidation.
 Likvidatorer blev højsteretssagførerne H.H.Bruun og Otto Bang. Den 
førstnævnte havde haft flere likvidationer bl.a. vekselerer I.M. Levin & Co. i 
Østergade.
 Likvidatorerne måtte sige personalet op med normalt varsel, men de øn-
skede, at der var et par mand tilbage. Den ene blev bogholder Madsen og den 
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anden mig. De var klar over Madsens tilstand, men mente, at man måtte beskytte 
ham nogen tid og så søge at få en stilling til ham andetsteds. Det lykkedes efter 
ca. 8 måneder, men der blev han heller ikke, man havde fortiet hvad han fejlede.
 Efterhånden var jeg kommet godt ind i firmaets forretningsgang, selvom 
jeg havde haft meget lidt berøring med værdipapirhandlen. Men der var jo en 
statsautoriseret revisor Christian Nielsen i Bredgade til at klarlægge status. Mit 
arbejde var at være til stede på kontoret daglig samt forberede og give besva-
relser på henvendelser. Likvidatorerne var elskværdige mennesker og arbejdet 
gik stille og roligt. Sent på efteråret 1925 var der så stille på kontoret, at jeg 
kunne høre musene, når de gennem panelsprækken kom frem på gulvene i 
det 7-værelsers kontor. Det var jo sådan, at kolonialhandler Bockelund havde 
forretning og lager lige under vort kontor, og så kom musene op til os. Jeg gik 
på jagt med en gulvskrubbe og fik uvæsenet væk.

Tanker om udvandring

Jeg havde meddelt mine foresatte, at jeg eventuelt ville søge anden stilling i 
ind- eller udland, dersom der var noget, jeg kunne acceptere. Så indtraf det, at 
familien fik besøg fra USA i sommeren 1925, idet fars søstre Hedvig og Alvilda 
og den yngste af brødrene, Vilhelm (uncle Bill) kom og boede i Danmark i 5-6 
uger.
 De to søstre boede hos min onkel Jørgen på N.J.Fjords Allé 6 og uncle Bill 
blev indlogeret hos Niels og Karen, der dengang boede i Niels Juelsgade 13 på 
kvisten. Vi havde tidligere, nemlig i 1914 i forsommeren, haft besøg af tante 
Stine og hendes datter.
 Det er altid spændende at opleve besøg af nære slægtninge, og selvfølgelig 
har det været det helt store for de ældre søskende, der efter mange års adskil-
lelse mødtes og sammen udvekslede tanker og kunne fortælle om, hvordan 
livet havde formet sig for hver især. Vi havde mange dejlige timer sammen i 
familien, og for mit vedkommende fik jeg lejlighed til at oplyse om min uddan-
nelse og om de tanker jeg havde med hensyn til at emigrere. Derudover skrev 
jeg til Alvildas datter Karenlee og fortalte om mine planer. Alt i alt blev der 
givet udtryk for optimisme, og for at jeg nok skulle kunne klare mig “derovre”.
Nu begyndte jeg for alvor at planlægge og søge at sikre mig en forholdsvis hur-
tig beskæftigelse, så snart jeg landede i New York. Jeg fik fat i en amerikansk 
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vejviser og skrev til bl.a. et stort en gros kaffefirma i den nederste del af Man-
hattan. Ligeledes skrev jeg til National City Bank i New York og fremsendte 
min ansøgning om et interview med henblik på ansættelse. Jeg have jo god 
tid på kontoret til diverse forberedelser. Min ansøgning til Det amerikanske 
Konsulat var for længst indsendt, der var en lang kø af ansøgere til visum for 
indrejse, men der måtte være nogle, der senere fortrød, for pludselig fik jeg 
besked om at komme på konsulatet, hvor man nedskrev en masse ting om 
mig. Derefter skulle jeg undersøges af konsulatets læge, der skulle bevidne, 
at jeg ikke havde sygdomme, der forhindrede indrejse. Man ønskede sunde 
emigranter. 
 Jeg fik pæne svar både fra kaffefirmaet og fra New York-banken, begge 
skrev, at man selvfølgelig ikke kunne ansætte mig pr. brev, men man var interes- 
seret, og jeg kunne blot komme op og tale med dem, når jeg kom til New York.
 Udrejsepapirerne blev udfærdiget og tilladelsen givet fra konsulatet, hvor-
efter jeg bestilte plads på den danske Amerikabåd “Frederik VIII”, der skulle 
afsejle fra Københavns Frihavn. Jeg husker ikke den nøjagtige dato, men af 
passager-listen, som jeg har gemt i mange år viser, at afrejsedatoen var den 22. 
april [1926].
 Jeg bestilte i første omgang en 3.-klasses billet til omkring 500 kroner, idet 
jeg ville reservere så meget som muligt af min opsparing som en reserve. Jeg 
ønskede, at denne reserve skulle ligge over det minimumsbeløb, som de ameri-
kanske myndigheder krævede. Kravet var at hver voksen emigrant skulle være 
i besiddelse af 50 dollars ved indrejse.
 Jeg meddelte sagfører Bruun, at han ikke kunne regne med mig længere 
end til midten af april måned. Da tiden nærmede sig, viste han sig meget in-
teresseret i mine planer, han sagde, at han havde forbindelse med en stor bank 
“Bank of America” beliggende i San Francisco og han tilføjede, at han enten 
ville anbefale mig dertil og medgive et introduktionsbrev eller han ville, der-
som jeg ikke ønskede at rejse længere end til New York, skaffe mig en slags 
anbefaling med Landmandsbankens påskrift. Det blev til en anbefaling fra de 
to højesteretssagførere og med deres underskrifter bevidnet af Landmands-
bankens direktør Hertz med tilføjelsen: “at en anbefaling givet af disse to her-
rer kunne der fæstes lid til, idet de var banken bekendt”.
 Jeg fik en fuld måneds løn og derudover 1.000 kroner i gratiale. Herefter 
besluttede jeg mig for at ofre 125 kr. for at få min billet ombyttet til en 2. 
klasses kahyt.
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Jeg var den sidste af personalet på Højbro Plads og tog kun afsked med de 
to sagførere. I øvrigt fik jeg det hverv at opsøge et sagførerfirma i New York 
på Bruuns vegne for at rykke for en sag. Vekselerfirmaet havde et gammelt 
tilgodehavende der hos et krakket firma.

Afrejsen fra København

Der var naturligvis travlhed med forberedelser. Min mor havde syet ekstra 
natskjorter til mig. Pyjamas var ikke taget i brug den gang af almindelige men-
nesker. Derudover syede hun en lærredspose, der kunne bæres om halsen til 
pas og pengesedler.
 Min kære mor var nok meget sørgmodig stemt og noget bevæget ved af-
skeden, hun ville ikke med til skibet, men tog afsked hjemme. Far og pigerne 
tog med og fik også lejlighed til at komme ombord og fik set min kahyt. Og så 
det hjertelige farvel. 

Det sidste skib, der sejlede i regelmæssig fart mellem København og New York var dampskibet 
Frederik VIII, der sejlede på Skandinavien-Amerikalinjen fra 1913-1935. Det havde plads til 
1.261 passagerer, fordelt på tre klasser, og 245 besætningsmedlemmer. Fotografi fra ca. 1925, 
Københavns Stadsarkiv.
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Afslutning

Vores far arbejdede i New York i seks år, fra 1926 til 1932. Han var ansat i en 
bank, siden hos en vekselerer og til slut i et medicinalfirma. Lidt løsagtigt kan 
man sige, at han udvandring skyldes Landmandsbankens krak og hans hjemrejse 
“Den sorte tirsdag” på New Yorks børs og verdenskrisen.
 Efter hjemkomsten fik han arbejde som kasserer hos højesteretssagfører H.H 
Bruun i Bredgade, som han tidligere havde haft forbindelse med. Siden blev han 
ansat som revisor i Revisions-og Forvaltningsinstituttet. I 1945 bestod han den 
Handelsvidenskabelige Diplomprøve (HD). Derefter arbejdede han som statsau-
toriseret revisor i Holbæk og Slagelse. Indtil midten af 1950-erne var hans ansat 
i revisionsfirmaet H.C. Steen Hansen, der havde kontor i Admiral Gjeddes Gård 
i Store Kannikestræde 10. Derefter fik han egen virksomhed på samme adresse. 
Han solgte sin revisionsforretning i 1972.
 I 1939 mødte han vores mor, Soffy Pedersen. De blev gift i oktober 1939.
Ole Einar Espensen døde i 1992. Soffy Espensen døde i 2003.

1. Malermester H.H. Hinrichsen ejede huset 
sammen med to af sine søskende.

2. Nørregade 49 A. 
3. Dagmar Fehrn blev enke efter glarmester 

Johan Theodor Bernhardt Fehn, der 
døde 49 år gammel i 1916. Han døde en 
naturlig død. I 1922 døde sønnen Henry 
ved at mispasse et spring på en omnibus.

4. Faderen arbejde i pianofirmaet Hindberg, 
Bredgade 34.

5. Akvariefisken Sølvfisk, Ikke at forveksle 
med skadedyret “sølvkræ”, der alminde-
ligvis omtales som sølvfisk.

6. Den kommunale friskole Sankt Hans Gades 
Skole, opført 1882. I modsætning hertil 
var Nørre Allé Skole, hvor Ole Einar Es-
pensen kom til at gå en betalingskole, en 
såkaldt “kroneskole”, da prisen var 1 kr. pr. 
måned. 

7. Bagermester Valdemar Gætje havde sin 
virksomhed på Fælledvej 10, og Nørre-
bros Døtreskole lå som nr. 12. P.A. Alberti 
boede ved sin død i 1931 som logerende 
på 1. sal tv. i nr. 10 (nu nedrevet).

8. Der tænkes sandsynligvis på hans grund-
bog “Vort Legeme og dets Pleje”, der 
udkom i 15 oplag mellem 1906 og 1959. 
Desuden har han udgivet tekster til an-
skuelsestavler om Oldtiden.

9. Firmaet var stiftet 1913 af farmaceuten Ed-
ward Jacobsen, omdannet til Aktieselskab 
i 1919 og overtaget af A/S Medicinalco i 
1924.

10. Scontro og rescontro er anfording hos 
tredjepart.

11. Kontor og lager lå på adressen Brønshøjvej 
9.
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Aldrig tilbage! Stedse fremad!
Historien om de homøopatiske hospitaler i København 
1913-1950

 n  Af John Christensen
 

Homøopati er en alternativ, holistisk orienteret behandlingsform, som hævdes 
at kunne genoprette energibalancen og styrke kroppens selvhelende funktion 
hos den enkelte patient. Homøopatien slog for alvor igennem i Europa op mod 
1800-tallets midte som et skånsomt alternativ til den traditionelle lægeviden-
skabs hårdhændede og ofte ineffektive behandlinger, men hvor metoden vandt 
– og stadig nyder – bred accept i lande som Tyskland, Frankrig og Østrig, blev 
den i Danmark mødt med skepsis og modvilje både fra myndighedernes side og 
fra officielt lægeligt hold.
 Alligevel fik homøopatien sine ivrige fortalere herhjemme, og over en periode 
på godt fire årtier, mellem 1870 og 1909, lykkedes det disse ildsjæle at indsamle 
midler nok til at finansiere opførelsen af et Homøopatisk Hospital på Fuglebak-
ken på Frederiksberg. Hospitalet blev indviet i 1913, men blev af økonomiske 
årsager tvunget til at dreje nøglen om allerede tre år senere.
 I 1925 gjorde man endnu et forsøg og etablerede et nyt, noget mindre 
homøopatisk hospital på Rosbæksvej på ydre Østerbro i København, som eksi-
sterede frem til 1950. Det er historien om disse to hospitaler, der fortælles i det 
følgende.1

Homøopatiens historie

Den klassiske homøopati er baseret på forestillingen om similia similibus curen-
tur, eller: lignende bør helbredes med lignende, som kan føres tilbage til den 
græske læge Hippokrates og til den schweiziske læge og alkymist Paracelsus. 
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Det var imidlertid den tyske læge Samuel Hahnemann, som i hovedværket 
“Organon der Rationelle Heilkunde” fra 1810 systematiserede homøopatiens 
grundprincipper og gjorde behandlingsformen uhyre populær op gennem 
1800-tallet.
 Teorien om similia similibus curentur indebærer, at et stof, som i store doser 
fremkalder en bestemt sygdom hos det raske menneske, vil helbrede samme 
sygdom, hvis det indgives i en fortyndet dosis. Hahnemann mente at have fun-
det bekræftelse for denne teori ved et eksperiment i 1796, hvor han udviklede 
tydelige malariasymptomer efter selv at have indtaget en solid portion kina-
bark, hvis indhold af kinin ellers blev brugt til at bekæmpe denne frygtede 
febersygdom.
 Ud over lighedsprincippet var fortyndingsprincippet den anden bærende 
søjle i homøopatien, idet det efter Hahnemanns opfattelse netop var den grad-
vise fortynding af natursubstansen, der gjorde det muligt at udvikle dennes 
“indre åndsagtige lægekræfter” og forvandle den til et effektivt lægemiddel.
 De homøopatiske præparater fremstilles således af materialer, der er ud-
vundet af råstoffer fra mineral-, plante- eller dyreriget, og hvor stoffet opløses 
i alkohol eller vand og derefter omrystes og “potenseres”, dvs. fortyndes trin-
vis med én del “ursubstans” til ni dele fortyndingsmiddel, en proces der kan 
gentages så mange gange, at der til sidst ikke kan spores aktive stoffer i opløs-
ningen.
 Ud fra den naturfilosofi, som ligger til grund for homøopatien, skulle mole-
kylerne i opløsningen dog stadig kunne “huske” det aktive stof og være i stand 
til at overføre dets energi, eller “vitalkraft”, til det homøopatiske præparat.2

Homøopatien i Danmark i 1800-tallet

Homøopatien vandt hurtigt fodfæste i europæiske lande som Tyskland, 
Frankrig og Østrig, og for Danmarks vedkommende oversatte og udgav læ-
gen Hans Christian Lund op gennem 1820’erne en række af Samuel Hahne-
manns skrifter med borgerskabet og den voksende middelstand som mål-
gruppe.3

 Hahnemanns idéer havde imidlertid mere end svært ved at slå igennem i 
Danmark, hvor homøopatien blev kategorisk afvist af det medicinske estab-
lishment, bl.a. i skikkelse af dr. Carl Otto, der som udgiver af datidens vigtigste 
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medicinske tidsskrift, Bibliotek for Læger, selv gennemførte en række forsøg 
med homøopatisk behandling og fandt metoden virkningsløs. 
 Bibliotek for Læger var dog rummelig nok til i 1835 at lade såvel divisions-
læge Christian Heinrich Hahn som stadslæge Holger J. Fangel fra Fredericia 
publicere artikler om positive resultater med homøopatien fra egen praksis, 
men disse partsindlæg blev mødt med voldsom kritik fra lægekolleger, som 
anfægtede undersøgelsernes videnskabelige grundlag.
 På denne baggrund kan det ikke undre, at homøopatien aldrig slap inden 
for dørene på det medicinske fakultet ved Københavns Universitet, som f.eks. 
i 1867 nægtede at antage en doktordisputats om homøopatiske lægemiddel-
forsøg på sunde forsøgspersoner. 
 Samme afvisende holdning mødte den fremtrædende homøopatiske læge 
Erik Nisson Feveile, da han i 1862 foreslog kommunalbestyrelsen i København 
at etablere en afdeling for homøopatisk behandling på det nye kommune-

Homøopatisk Hospitals logo, gengivet efter titelbladet til Homøopatisk Hospital, 1914, Det 
Kongelige Bibliotek.
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hospital, som indviedes året efter. Og da dr. Feveile oven på dette afslag så 
i 1869 tilbød Kommunehospitalet en boggave beståede af homøopatisk lit-
teratur, var afvisningen lige så kategorisk: Hospitalets bibliotek havde udeluk-
kende videnskabelige værker på hylderne, så desværre.4
 Dr. Feveile var formand for “Den Homøopathiske Forening i Kjøbenhavn”, 
som blev oprettet i 1854, og som op gennem 1800-tallet udgav forskellige 
homøopatiske bøger og tidsskrifter, selv om medlemsskaren var beskeden og 
sjældent talte over hundrede medlemmer. 
 Antallet af praktiserende homøopatiske læger var også yderst begrænset 
og blev f.eks. opgjort til fem i 1867, men så meget desto større ildhu udviste 
homøopatiens tilhængere i forsvaret for den omstridte behandlingsform, og 
netop kommunens afslag på at give homøopatien plads på sit nye hospital 
overbeviste dem om, at de var nødt til at tage sagen i egen hånd og arbejde for 
et selvstændigt hospitalsprojekt.
 I 1870 indstiftedes derfor “Fondet til Oprettelse af et Homøopatisk Hos-
pital” (herefter benævnt Fondet), som over de følgende årtier møjsommeligt 
indsamlede midler til hospitalsbyggeriet, primært i form af testamentariske 
gaver, lejeindtægten fra en beboelsesejendom og faste årlige, for det meste gan-
ske beskedne, bidrag fra enkeltpersoner. 

Homøopatisk Hospital på Fuglebakken

Det var unægtelig et langt og sejt træk, men knap fyrre år efter Fondets ind-
stiftelse kunne initiativtagernes vision omsider føres ud i livet. Første skridt var 
erhvervelsen af et grundstykke på Fuglebakken på Frederiksberg, som Fondets 
bestyrelse fik tilskødet i december 1909 med en købesum på 51.318,50 kr.5
 Det fremgår dog af en korrespondance mellem grundens hidtidige ejer, 
A/S Fuglebakken, og Frederiksberg Kommunes Tekniske Forvaltning, at kø-
ber forinden havde villet sikret sig, at der overhovedet kunne opføres et hos-
pital på Fuglebakkens jorder. Hér måtte der nemlig i henhold til de gældende 
servitutter ellers kun bygges til beboelse. Efter en del interne skriverier endte 
kommunalbestyrelsen dog med at give den nødvendige dispensation i oktober 
1909 – under den udtrykkelige forudsætning, at der ikke blev indlagt patienter 
med smitsomme sygdomme.6 
 Fondets navn stod altså på skødet, lige som det også fremover var Fondet,
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der som eneaktør tegnede Homøopatisk Hospital over for offentlighed og 
myndigheder, men så enkelt forholdt det sig ikke i virkeligheden. Ved gennem-
læsning af Fondets bevarede regnskaber for perioden 1882-1886 falder én 
bestemt post nemlig i øjnene, enslydende formuleret år efter år: “Den af Hr. 
Agent R.W. Brøndum legerede Capital, stor Kr. 100.000, er, som tidligere med-
delt, af d’Hrr. Administratorer udsat til Forrentning.”7 
 Den gavmilde giver er identisk med den fremtrædende københavnske 
brændevinsbrænder Rasmus William Brøndum, som i 1874 testamentarisk 
bandt 50.000 Rdl. til Fondet8 – efter møntreformen i 1875 konverteret til 

Facadetegning af Homøopatisk Hospitals haveside, signeret Ejnar Thuren og dateret 15/2 
1911. Tegning i Frederiksbeg Kommunes digitale byggesagsarkiv under Drosselvej 57, 1911, 
ejendomsnr. 24630, matr. 16aq. 
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100.000 kr. – og denne donation på 100.000 kr. overskyggede i 1886 alle andre 
poster på Fondets beholdningsoversigt, som tilsammen løb op i knap 36.000 
kr., med testamentarisk tilsagn om yderligere 21.700 kr.
 Fondets beholdning havde givetvis nået at vokse sig væsentligt større i løbet 
af det næste kvarte århundrede, hvor vi ikke råder over konkrete regnskabs-
oplysninger, men det står fast, at den oprindelige éngangs-donation på 100.000 
kr. så langt fra fortæller hele historien om R.W. Brøndums betydning for hos-
pitalsprojektet.
 Når hospitalet på Fuglebakken overhovedet lod sig opføre i årene 1910-13, 

Grundplan over Homøopatisk Hospitals stueetage, signeret Ejnar Thuren og dateret 15/2 
1911. Tegning i Frederiksbeg Kommunes digitale byggesagsarkiv under Drosselvej 57, 1911, 
ejendomsnr. 24630, matr. 16aq. 
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tilfalder en stor del af æren således “Agent og Grosserer Rasmus William Brøn-
dums Legat til Oprettelse af et homøopatisk Hospital” (herefter benævnt Lega-
tet), som blev indstiftet i brændevindsbrænderens navn i 1878.9 Uden praktisk 
assistance og generøse økonomiske bidrag fra dette legat var Homøopatisk 
Hospital formentlig forblevet en uopnåelig drøm. 

A.C. Karsten – Legatets årvågne vagthund

Én mand er svær at komme udenom i den forbindelse, nemlig ingeniør A.C. 
Karsten, som var afdelingschef hos Stadsingeniøren i København, og som siden 
1910 havde optrådt på vegne af Legatet i forhandlingerne om det nye hospi-
tal. Derfor var det formentlig kun rimeligt, at Legatbestyrelsen i oktober 1914 
udbetalte Karsten et honorar på 1.000 kr. for hans indsats i de mellemliggende 
fire år, for hans navn dukker op igen og igen i Legatets efterladte papirer.
 Fra A.C. Karstens hånd foreligger f.eks. et økonomisk overslag fra somme-
ren 1910, som viser, at flere muligheder var i spil, når det gjaldt dimensione-
ringen af det nye Homøopatisk Hospital.
 Opgaven med at tegne hospitalet var betroet den kendte frederiksbergske 
arkitekt Ejnar Thuren, hvis færdige tegninger lå klar i starten af 1911, men 
en plan over bygningen må allerede have eksisteret i skitseform i 1910, for 
ingeniør Karsten opstiller to muligheder: Enten kunne man nøjes med at 
montere stueetagen med 24 sengepladser, eller man kunne montere begge 
hospitalets patientetager med i alt 52 senge.
 På det grundlag opstiller A.C. Karsten to minutiøst udspecificerede over-
slag over anlægs- og årlige driftsudgifter baseret på en belægning på 80%. An-
tallet af ansatte og deres aflønning er medregnet proportionalt, og det er ikke 
mange udgiftsposter, der går fri af Karstens nøjeregnende kugleramme, idet 
kosten til patienter og personale f.eks. sættes til 90 øre pr. dag for den store 
belægning og 95 øre for den lille, mens ”7 Stk. Vasketøj pr. Patientdag a 6 ½ 
Øre pr. Stk.” gøres op til henholdsvis 6.909 kr. og 3.189 kr. årligt.
 Øjensynlig på Karstens anbefaling valgte Fondets bestyrelse at satse på den 
maksimale udnyttelse af hospitalet, dvs. 52 senge. I et brev af 6. september 
1910 bifaldt Legatbestyrelsen denne beslutning og erklærede sig samtidig vil-
lig til at lade legatkapital indgå i byggeri og drift, dog betinget af retten til at 
føre tilsyn med byggeriet. Denne opgave skulle varetages af “kontrollerende 



 John Christensen  •  “Aldrig tilbage! Stedse fremad!” 119

A.C. Karsten blev færdiguddannet som ingeniør ved Polyteknisk Læreanstalt i 1880, og efter 
at have udført en række mindre arbejder i bl.a. Helsignør og Hornbæk havn blev han i 1886 
ansat hos stadsingeniøren i København. En forfremmelse til afdelingsingeniør fulgte i 1898, og 
selv om A.C. Karstens flid og grundighed afspejlede sig tydeligt i hans opsyn med byggeriet af 
Homøopatisk Hospital i 1910’erne, må dette projekt betegnes som en af hans mindre opgaver, 
idet han som afdelingschef havde det overordnede tilsyn med de omfattende ingeniørarbejder 
i forbindelse med opførelsen af Københavns nye rådhus og Bispebjerg Hospital. A.C. Karsten 
overtog posten som stadsingeniør i 1920 og udfoldede i perioden indtil sin pensionering i 1927 
bl.a. en stor indsats for at forbedre broforbindelserne og trafikforholdene i København. Fra 
“Ingeniøren” 1931.
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Thorvald Charles Marius Thorson (1871-1932). De læger, som praktiserede homøopatisk medi-
cin i Danmark i starten af 1900-tallet, stak alene af den grund af fra mængden, men Thorvald 
Thorson er et iøjnefaldende eksempel på, at originaliteten i visse tilfælde rakte videre end som så. 
Før ansættelsen på Homøopatisk Hospital havde dr. Thorson således fungeret som overlæge på et 
militærhospital i Beograd, og når han umiddelbart efter udbruddet af 1. Verdenskrig i sensom-
meren 1914 kunne rygtes død under det tyske bombardement af Louvain i Belgien, skyldtes det, 
at han, trods ansættelsen i København året før, på dette tidpunkt hævdedes at gøre tjeneste i den 
belgiske hær. Men Thorvald Thorson overraskende igen, da han i 1916 stod frem i offentligheden 
som den kontroversielle frontfigur for en pengeindsamling med det formål at finansiere 10.000 
krigsinvaliders ophold i Danmark, og kendt blev han også, fordi han ved siden af sit lægelige og 
humanitære engagement indtog en fremtrædende position i spiritistbevægelsen i 1920’erne. På 
YouTube ligger fx en lydoptagelse af en seance fra ca. 1950, hvor det berømte medie Einer Nielsen 
etablerer kontakt med en stemme fra det hinsidige, som hævdes at tilhøre Thorvald Thorson. 
Portrætfoto gengivet efter brochuren ”Homøopatisk Hospital”, 1914
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Ingeniør” Karsten, som over de kommende år virkelig træder i karakter som 
Legatets årvågne og samvittighedsfulde vagthund.
 Af Legatets regnskaber, som skulle forelægges for og godkendes af Ma-
gistraten i København, fremgår det, at Legatets formue mellem 1904 og 1908 
voksede fra 270.000 kr. til 316.000 kr. – det var med andre ord en velpolstret 
samarbejdspartner, Fondet havde ved sin side. 
 Magistraten havde imidlertid også krav på at blive orienteret om Legatets 
involvering i det forestående byggeri og modtog derfor i februar 1911 – noget 
post festum – et brev fra Legatbestyrelsen, som meddelte, at Fondet og Lega-
tet nu tilsammen havde opbygget en tilstrækkelig kapital til at gå i gang med 
hospitalsprojektet, og at tiden derfor var kommet til at indfri legatfundatsen, 
indledningsvis med en udbetaling til Fondet på 56.298 kr. til dækning af Fon-
dets udlæg ved købet af grunden på Fuglebakken.
 Det første spadestik blev taget i 1911, og året efter godkendte ingeniør 
Karsten efter behørigt tilsyn to aconto udbetalinger fra Legatet på hhv. 20.000 
kr. og 75.000 kr. I april 1913 udbad Karsten sig så et fyldestgørende byggeregn-
skab, men tilsyneladende gik alt efter bogen. En måned efter indvielsen af hos-
pitalet i november 1913 modtog Legatbestyrelsen i hvert fald et brev fra sin 
tilsynsførende, hvori denne roste såvel byggeri som inventar og gav grønt lys 
for Legatets sidste udbetaling til byggeriet, også selv om byggesummen var 
løbet op i 355.000 kr. mod de anslåede 332.000 kr. 
 A.C. Karstens ros må siges at være velfortjent, for Ejnar Thurens hospi-
talsbygning fremstod – og fremstår faktisk stadig – som et imponerende og 
æstetisk vellykket stykke institutionel arkitektur. Hertil kom, at Fondet havde 
valgt et godt sted at bygge. Der gik sporvogn lige til døren, men alligevel lå 
hospitalet forholdsvis isoleret på Fuglebakken med fri udsigt til alle sider, og 
det var omgivet af et parklignende haveareal på hele to tønder land, som gav 
oppegående patienter rig mulighed for at trække frisk luft.
 Medregnes grunden, havde byggeriet kostet i alt omkring 400.000 kr., 
svarende til en pris på ca. 8.000 kr. for hver af hospitalets 52 sengepladser, 
og hospitalsbygningen var indrettet med stor omtanke. Patientafdelingen for 
kvinder var således placeret i stueetagen, mens de mandlige patienter blev 
indlagt på 1. sal, og alle stuer var sydvendte og havde altså udsigt til park-
området. I karnapperne var indrettet fællesstuer, mens der i partiet mellem 
karnapperne lå et antal 2-sengs stuer. Hvad der ellers var brug for af prak-
tiske faciliteter – f.eks. tekøkken, bad, toilet, depotrum og lægekonsultation 
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– havde arkitekten fornuftigt nok valgt at placere i den nordvendte del af 
bygningen.
 Men også kælderetagen, som lå halvt under jordniveau, rummede en række 
vigtige funktioner. Ud over portnerboligen lå her f.eks. det store centralkøkken 
og bygningens varmeværk med tilhørende kuldepot, men nok så vigtigt fandt 
man på denne etage badeanstalten, som sammen med den elektriske afdeling 
på 1. sal udgjorde kernen i hospitalets fysiske behandlinger. 
 Bygningens tagetage var forbeholdt det fastansatte personale og rummede, 
ud over en selvstændig lille lejlighed til hospitalets økonoma, en række værel-
ser, hvor køkkenpiger, gangpiger, sygeplejersker og sygeplejeelever var ind-
kvarteret på 1- eller 2-sengsværelser. Hertil kom værelser til en lægekandidat, 
som bl.a. skulle assistere i den tilstødende operationsstue med særskilt rum til 
kloroformering – dr. Thorvald Thorsons domæne. 
 Dr. Thorson havde, inden han i 1913 fik stillingen som leder af den 
kirurgisk-fysikalske afdeling på Homøopatisk Hospital, gennem en år-
række praktiseret som læge i Aakirkeby på Bornholm, men umiddelbart 
op til ansættelsen på Fuglebakken havde dr. Thorson kunnet føje en noget 
mere eksotisk arbejdsgiver til sit curriculum, idet han 1912/13 havde gjort 
tjeneste som overlæge i den serbiske hær.
     Dr. Poul Peter Ørum, Thorvald Thorsons noget ældre kollega, var på sin side 
ansvarlig for de medicinske behandlinger. P.P. Ørum havde gennem mange år 
praktiseret som homøopat forskellige steder i Jylland, inden han i 1907 åbnede 
praksis på Vester Boulevard 40, senere Gothersgade 109 i København, før han 
i september 1913 fik ansættelse på det nyåbnede Homøopatisk Hospital på 
Fuglebakken. 

Hospitalets ydelser

Mange af disse faktuelle oplysninger om hospitalets indretning og faciliteter 
står at læse i et illustreret hæfte, nærmest en reklamebrochure, som Fondet 
udgav i foråret 1914, og som indledes med en prisliste, hvor betalingen pr. 
indlæggelsesdag specificeres nøje ud, lige fra 3 kr. på fællesstue til 7 kr. på ene-
stue, dog noget højere for ”udenrigske” patienter, men til gengæld lavere for 
børn under 7 år - og i alle tilfælde med et tillæg på 50 øre pr. dag til lægen.10 
 Mod ekstrabetaling kunne badeafdelingen og den elektriske afdeling på 
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Poul Peter Ørum (1846-1925). Efter bestået embedseksamen i 1872 studerede Poul Peter Ørum 
homøopati under ophold i udlandet, og den omstridte behandlingsform gjorde så overbevisende 
et indtryk på ham, at han selv begyndte at praktisere den forskellige steder i landet. 1885-1907 
drev dr. Ørum praksis i Aarhus, hvor han gennem en snes år desuden havde sæde i byrådet som 
eneste repræsentant for Venstre, og som anerkendelse af sin politiske indsats for bl.a. at forbedre 
de hygiejniske forhold i Aarhus og sikre byen dens første egentlige vandværk endte han med at få 
en gade i Aarhus opkaldt efter sig. I 1907 flyttede P.P. Ørum til København, hvor han helt naturligt 
blev indsat på den betydningsfulde post som medicinsk chef på det nyoprettede Homøopatisk Hos-
pital, samtidig med at han drev privat praksis i byen, og efter at hospitalet blev nedlagt, fortsatte 
dr. Ørum med at tage imod patienter på sin homøopatiske klinik til sin død. Portrætfoto gengivet 
efter brochuren ”Homøopatisk Hospital”, 1914
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det nye Homøopatisk Hospital også tilbyde en bred vifte af avancerede terapi-
former, der nærmest får stedet til at fremstå som et datidens wellness-center, 
og som spændte lige fra dampskabsbade, massagebade, elektriske bade og fyr-
renålsbade til massage, varmepenetration og plasmaindsprøjtninger. 
 Blandt de efterspurgte ydelser var ikke mindst den såkaldte “bergonise-
ring”, opfundet af den franske læge Jean Alban Bergonié til behandling af bl.a. 
“Fedtsyge”, hvor patienten blev anbragt i en “Elektrodestol” og udsat for en 
længerevarende strømpåvirkning, som over den anbefalede behandlingscy-
klus på seks uger forventedes at resultere i et vægttab på ti kilo. 
 Bergoniseringen var en af de behandlingsformer, som dr. Thorson gjorde 

På badeanstalten i hospitalets kælderetage kunne såvel indlagte som ambulante patienter lade 
sig behandle med bl.a. fyrrenåls- og kulsyrebade, dampbade, varmt- og koldtvandsbade og 
mudderbade til priser på mellem 0,75 og 2,50 kroner pr. behandling Fotografi: Jul. Foltzmann, 
i Homøopatisk Hospital, 1914.
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nærmere rede for i et særskilt kapitel i hæftet, men den nok vigtigste tekst var 
forfattet af hospitalets medicinske chef, dr. Ørum, som over otte fakta-mæt-
tede sider redegjorde for homøopatiens grundsætninger og historie siden det 
øjeblik sidst i 1700-tallet, hvor Samuel Hahnemann på egen krop eksperi- 
menterede sig frem til et bevis for princippet om similia similibus curentur 
– en opdagelse dr. Hahnemann siden – ifølge hæftet – blev “udlet, bespottet 
og forfulgt for.” 
 Dr. Ørums frustration over den etablerede lægevidenskabs blindhed over 
for de talrige eksperimenter, som siden havde underbygget Hahnemanns 

Hospitalets elektriske afdeling lå på 1. sal, og fotoet her viser bl.a. den lidt skræmmende ”Elek-
trodestol” med tilhørende elektroder til fastgørelse forskellige steder på patientens krop. Denne 
behandlingsform – den såkaldte “bergonisering” – kunne efter dr. Thorsons beskrivelse ikke blot 
benyttes som slankekur, men virkede også positivt ind på lidelser som “Nervesvækkelse, Muskel-
svækkelse, kronisk Forstoppelse o.lign.” Fotografi: Jul. Foltzmann, i Homøopatisk Hospital, 1914.
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teorier, er et gennemgående tema i hans egen “forsvarstale” for behandlings-
metoderne på det nye hospital – teorierne var velunderbyggede, men “de ties 
ihjel som alt om Homøopatien skal ties ihjel.”
 Til overflod kunne dr. Ørum fremlægge et omfattende statistisk materiale 

På 2. sal lå operationsstuen - ”indrettet efter alle Nutidens Krav” med ”Sterilisationsrum 
m.tilh. ¨Apparater, Instrumentarium o.s.v.”, hvor dr. Thorson efter behov forventedes at svinge 
skalpellen. Med en nyere tids begreb om operationsstuer var dette næppe et sted, man ville 
bryde sig om at blive underkastet større operative indgreb, og Homøopatisk Hospitals regnska-
ber afslører da også, at dr. Thorsons kirurgiske ekspertise kun var efterspurgt i ringe omfang. 
Fotografi: Jul. Foltzmann, i Homøopatisk Hospital, 1914.
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fra lande som England, Tyskland, Østrig, Ungarn og USA, hvor homøopatien 
havde slået helt anderledes an end i Danmark, både målt på antallet af prak-
tiserende homøopatiske læger og selvstændige homøopatiske sygehuse, og dét 
materiale dokumenterede helt entydigt, at dødelighedsprocenten for et bredt 
spektrum af identiske sygdomme var markant lavere ved homøopatisk behand- 
ling end ved behandling med traditionelle lægemidler.
 Disse praktiske erfaringer ved sygesengen underbyggede dr. Ørums tro på, 
at “Homøopatien, der af saa mange (af Uvidenhed) betragtes som Fantasteri, 
… engang (vil) høste Æren af at have været Banebryderen for Fremtidens 
medicinske Terapi”, og tillod ham at afslutte sin gennemgang med et optimis-
tisk: “Aldrig tilbage! Stedse fremad! har været og skal vedblive at være Løsenet 
for alle Tilhængere af Homøopatien.” 
 Som salgsmateriale kunne der ikke sættes en finger på Fondets informative 
hæfte, men det forelå jo først i starten af 1914, så for at trække kunder til straks 
fra starten lancerede hospitalet i august 1913 en massiv annoncekampagne 
med gentagne indrykninger i lokale, regionale og landsdækkende aviser, hvor 

Homøopatisk Hospital annonce-
rede også i landets provinsaviser. 
Her i Vejle Amts Folkeblad 30. 
september 1913.
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man tilbød behandling af “Patienter med saavel medicinske som kirurgiske 
Sygdomme undtagen epidemiske Sygdomme, Lungetuberkulose og Kønssyg-
domme,” nogle steder illustreret med en gengivelse af den nyopførte hospitals-
bygning. 
 Oprindelig skulle hospitalet havde taget imod de første patienter i okto-
ber 1913, men Frederiksberg Kommunes tekniske forvaltning gav først ibrug-
tagningstilladelse den 7. november. Dagen efter blev hospitalet fremvist for 
pressen, mens den officielle åbning måtte udskydes til den 12. november, 
hvilket der også blev gjort opmærksom på i en ny bølge af annoncer, som gen-
nem hele efteråret dukkede op i aviser landet over.
 Der blev med andre ord ikke sparet på annoncebudgettet – men nyttede det?

Den bevarede korrespondance

Der er meget, vi ikke ved om det homøopatiske hospital på Fuglebakken og 
om de patienter, som nåede at blive behandlet på hospitalet i løbet af dets korte 
levetid, men i Rigsarkivet i København befinder sig en kasse med diverse kor-
respondance fra perioden 1914-17, som trods alt løfter lidt af sløret.11 
 Materialet er nedlagt kronologisk, men uden nogen form for systematik 
i øvrigt, og hvad der er bevaret, forekommer ganske tilfældigt: Ansættelses-
breve, fakturaer, prislister fra leverandører og private henvendelser til hospi-
talsledelsen optræder i én uoverskuelig forvirring. 
 Især de mange private henvendelser – postkort såvel som breve – tyder 
dog på, at hospitalets omfattende annoncering har haft en vis effekt, og dét 
ikke blot i Danmark: “[J]eg [tillader] mig at spørge om saa er tilfældet at man 
virkelig kan bli af med sit overflödige fedt og om den kur uden fare kan be-
nyttes af hvemsomhelst,” skriver således en norsk kvinde i maj 1914, og hospi-
talet reagerer med et par ugers forsinkelse ved at sende hende et prospekt med 
oplysninger om ydelser og priser.
 Sådanne forespørgsler er der bevaret en del af, og det noteres omhyggeligt, 
hver gang hospitalet har kvitteret med et informativt prospekt, selv om det 
naturligvis ikke kan vides, om spørgeren så også fulgte op på reklamefolderen 
og rent faktisk lod sig indlægge.
 Som på hovedstadens øvrige sygehuse kunne ubemidlede patienter uden 
sygekasse- eller forsikringsdækning i øvrigt komme i betragtning til gratis ind-
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læggelse eller indlæggelse til reduceret pris på såkaldte “legatsenge”: På det nye 
hospital på Fuglebakken fandtes der tre sådanne senge, kendt som Siemsens 
legatsenge efter formanden for Fondet til oprettelse af et Homøopatisk Hospi-
tal, Hugo Siemsen.
 Denne mulighed stod i sagens natur kun åben for et fåtal af patienterne – 
langt de fleste blev indlagt for egen regning, måske kun for en ganske kort peri-
ode. Men der kunne også være tale om ganske langvarige indlæggelser med 
kvartalsvise afregninger, og især i den forbindelse fremgår det af materialet, at 
opholdet ofte blev betalt af tredjepart, f.eks. forsikringsselskaber, fagforeninger 
eller kommunekasser.
 Eksempelvis er der således registreret regelmæssige indbetalinger fra De 
forenede Snedkeres Sygekasse, Middelstandens Sygekasse og Cigar og To-
baksarbejdernes Sygekasse for medlemmers “Kur og Pleje”, men i tilfældet ar-
bejdsmand Søren Pedersen var det Rødovre Sogneråd, der måtte til pungen.
 Det skete i erkendelse af, at den pågældende var forsørgelsesberettiget i 
sognet, og de løbende regninger blev betalt ganske prompte, selv om opholdet 
strakte sig over næsten seks måneder og løb op i 601,30 kr., et betragteligt beløb 
i datidens penge. Men kunne hospitalet så venligst fortælle, hvad der var blevet 
af Søren Pedersen efter den afsluttende kontoopgørelse i maj 1916? Var han 
blevet udskrevet som rask, eller havde han bare forladt stedet på eget initiativ?
 En endnu større regning – i alt 789,65 kr. – var sidst i 1915 blevet afholdt af 
Syge- og Ulykkesforsikringsselskabet “Haand i Haand” for et halvt års kur og 
pleje af en bogholder med bopæl på Jagtvej i København, og med indbetalinger 
i dén størrelsesorden kunne man tro, at hospitalets økonomi var solidt funderet.

Patienter søges

Virkeligheden så dog desværre noget anderledes ud. Et samlet driftsregnskab 
for Homøopatisk Hospital foreligger ganske vist først for 1915, men en ny an-
noncekampagne for hospitalet i efteråret 1914, hvor ophold på fællesstue blev 
tilbudt for 2 kr. pr. dag – mod 3 kr. i den oprindelige prisoversigt – tyder på, 
at man fra starten må have overvurderet efterspørgslen efter homøopatisk be-
handling.
 Når Fondets bestyrelse så sidst i december 1914 optog et 4 ½ %’s obliga-
tionslån på 120.000 kr. i Østifternes Kreditforening med sikkerhed i ejen-
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dommen på Fuglebakken, må man imidlertid nok antage, at heller ikke rabat- 
tilbuddet har trukket tilstrækkeligt med nye patienter til, og at hospitalet 
kun kunne løbe rundt med kapital tilført udefra. 
 I det hele taget er det påfaldende, hvor lidt redaktionel omtale Homøopatisk 
Hospital fik til gengæld for de mange annoncekroner, som hospitalet ofrede i 
løbet af de første par år. Jo, det flot udstyrede hæfte, som Fondet udgav i foråret 
1914 og udsendte til mange avisredaktioner, fik da dækning et par steder, 
bl.a. i Hejmdal, som havde hjemsted i Aabenraa, altså i Sønderjylland, hvor 
homøopatien altid havde stået stærkt.12 
 Nævnes skal det også, at det populære ugeblad Illustreret Tidende bestemt 
ikke sparede på superlativerne i sin omtale af hospitalet på Fuglebakken, 
men nærmest gav gratis reklame for stedet med dets tilbud om “gennemført 
homøopatisk Hospitalspleje og Behandling.” Homøopatisk Hospital var, som 
det hed i artiklen med kraftig skelen til formuleringerne i hospitalets eget in-
formative hæfte: “… bygget og indrettet efter de mest moderne Principper, og 
der er intet sparet for at gøre Opholdet så tiltalende som muligt. Med sin 2 Tdr. 
Land store Park indtager Hospitalet paa Fuglebakken en dominerende Stilling 
baade hvad Stil og Skønhed angaar.”13 
 Det lød alt sammen meget tillokkende, men artiklen i Illustreret Tidende 
blev først bragt sidst i februar 1915, altså næsten halvandet år efter indvielsen 
af hospitalet, så værdien af den gratis reklame var nok tvivlsom. 
 Og ellers blev der ikke ofret mange spaltemillimeter på Homøopatisk Hos-
pital. Da en håndfuld af de aviser, som hospitalet forinden havde annonceret 
flittigt i, endelig kom redaktionelt på banen i marts 1915, var det blot for at 
meddele deres læsere, at hospitalets kirurgiske chef, dr. Thorson, som straf for 
sin anprisning af homøopatien var blevet smidt ud af Lægeforeningen, hvis 
egne love ikke tillod homøopatiske læger at være medlemmer.
 Dét var direkte dårlig reklame, og et tydeligt vidnesbyrd om den indædte 
institutionelle modstand, homøopatien blev mødt med fra den traditionelle 
lægevidenskabs side. Igen kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor mange der 
blev afskrækket fra at lade sig indlægge på et hospital, hvis behandlingsfilosofi 
der stod så voldsom blæst om, men Homøopatisk Hospitals efterladte papirer 
giver et andet fingerpeg om, hvorfor projektet endte med at kuldsejle, og det 
endda ganske hurtigt.
 F.eks. spillede de ydre omstændigheder givetvis en rolle. 1913 – ganske tæt 
på 1. Verdenskrig – viste sig nemlig at være et dårligt tidspunkt for etable-
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ring af et privat betalingshospital, og efterhånden som krigen skred frem, kom 
denne historiske kulisse med dyrtid og varemangel til at veje stadig tungere.
 Som margarineproducenten Otto Mønsted anførte i et følgebrev til sit nye 
prisblad i marts 1915 i hospitales arkiv, så man sig “Som Følge af de stadig 
urolige Forhold og den deraf følgende stærke Stigning af Raastofpriserne” des-
værre nødsaget til at hæve firmaets salgspriser.
 Og Otto Mønsted var bestemt ikke noget enkeltstående tilfælde – en lang 
række af hospitalets andre vigtige leverandører varslede løbende prisforhøjel-
ser på alt fra øl til sæbe og mejeriprodukter – ja, selv nogle af de medicinal-
produkter, som indgik i den homøopatiske behandling, viste det sig proble-
matisk at fremskaffe.
     Driftsomkostningerne voksede altså betragteligt, og som antydet haltede det 
samtidig på indtægtssiden. Ikke fordi patienterne var dårlige betalere – kneb 
det lidt, var en enkelt påmindelse som regel tilstrækkelig. Der var bare ikke 
nok af dem.

Hospitalets situation går fra alvorlig til kritisk

At A.C. Karstens forudsætning i 1910 om en belægning på 80% havde vist sig 
at være ganske illusorisk, fremgår med al ønskelig tydelighed af det bevarede 
“Homøopatisk Hospitals Drifts-Regnskab og Beretning for Aaret 1915”, som 
Fondets bestyrelse fik forelagt og efterfølgende godkendte den 9. marts 1916.
 Af beretningen fremgår det, at der i kalenderåret 1915 havde været indlagt i 
alt 141 patienter med et samlet antal sygedage på 6.678, således at det gennem-
snitlige hospitalsophold løb op i 44,82 dage. De tilsvarende tal for 1914, som 
anføres i parentes i beretningen, havde været væsentligt lavere, men deri var 
ingen større trøst at hente, for det daglige gennemsnitsantal af patienter var i 
1915 stadig så beskedent som 18,3 – svarende til en belægning på godt 35%.
 På den baggrund kan det ikke undre, at hospitalets driftsregnskab blev dys-
ter læsning for Fondets bestyrelse. På indtægtssiden kunne opføres 13.791 kr. 
for kur og pleje af patienterne og yderligere 5.119,50 kr. som betaling for til-
lægsydelser på hospitalets badeafdeling og elektriske afdeling. 
 Over for denne samlede indtægt på 18.910,50 kr. stod imidlertid en alen-
lang, minutiøst udpenslet liste over udgifter, lige fra 11.179 kr. i løn og honorar 
til hospitalets to læger til 686,06 kr. som betaling for “rengøringsrekvisitter”, 
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herunder 54 dåser skosværte. Mest iøjnefaldende er dog nok, at de to læger 
tegnede sig for broderparten af hospitalets samlede lønudgift på 14.232,85 kr., 
og at alene udgiften til forplejning for patienter og personale på 17.473,03 kr. 
var tæt på at sluge hele hospitalets indtægt.
 Med driftsudgifter på i alt 61.869,15 kr. blev resultatet et driftsunderskud 
på 42.958,65 kr., og situationens alvor opsummeres i den rapport for kalen-
deråret 1915, som hospitalsledelsen indgav til amtslægen i april 1916. Her-
af fremgår det således, at hospitalet aflønnede to læger, fem sygeplejersker 
og tolv andre funktionærer, mens det på den anden side bekræftes, at der 
i gennemsnit havde været indlagt 18,3 patienter pr. dag set over hele året – 
ikke nogen sund balance for et kommercielt drevet privathospital med over 50 
sengepladser.
 Med til historien hører, at makkerskabet mellem Fondet og Brøndums 
Legat på dette tidspunkt var kørt helt af sporet. Legatet havde bidraget med 
en væsentlig del, reelt måske endda hovedparten af startkapitalen, men trådte 
forsigtigt et skridt baglæns, da de økonomiske forudsætninger for driften be-
gyndte at vakle.  
 Én vigtig anstødssten var en gældsobligation fra Frederiksberg Kommune 
på 100.000 kr., som Fondet lå inde med, men som det meget gerne ville have 
Legatet til at overtage, dvs. købe, så der blev frigjort driftsmidler til hospitalet.
 Umiddelbart stillede Legatet sig positivt og begyndte i juli 1914 at frigøre 
en del af sine egne bundne midler til formålet. Men Fond og Legat viste sig at 
være gået fejl af hinanden, og Fondsbestyrelsen anlægger en noget forurettet 
tone i et brev fra december 1914, hvor man afviser Legatets tilbud om at give 
kreditforeningsobligationer i bytte for gældsobligationen.
 Det var kontante midler, man havde brug for, ikke papirpenge, som kun 
kunne frigøres med kurstab. Det argument havde Legatbestyrelsen dog ingen 
forståelse for, så sagen blev tilsyneladende stillet i bero, men den dukker op 
igen i en brevveksling i april 1915, og nu er tonen mellem de to parter de-
cideret spids.
 Ingen af dem har ændret holdning. Fondets bestyrelse ser det fortsat som 
et spørgsmål om, “hvorvidt Legatet eller Fondet skulle bære det ved Krigen 
fremkomne Kurstab” og beskylder igen Legatet for at ville opnå en gevinst på 
Fondets bekostning.
 Legatbestyrelsen er imidlertid hverken til at hugge eller stikke i og føler sig 
på sin side pikeret over oplysningen om, at Fondet ved udgangen af 1914 på 
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egen hånd havde optaget et kreditforeningslån på 120.000 kr. med sikkerhed i 
det hospital, som skulle forestille at være et fælles projekt. 
 Ultimo 1915 lå Legatet ellers fortsat inde med en formue på små 190.000 
kr., men det var definitivt slut med at kaste gode penge efter dårlige, også selv 
om Fondet i januar 1916 nærmest tiggede om at få frigjort midler til hospi-
talets drift – med den sigende indrømmelse, at den omstridte kommunale 
gældsobligation i mellemtiden var blevet belånt i Kjøbenhavns Handels-
bank, hvor Fondet allerede havde nået at trække 81.000 kr.

Københavns Kommune overtager Homøopatisk Hospital

Ved årsskiftet 1915/16 var kun en håndfuld senge på hospitalet besat, og 
samme negative tendens kan aflæses i folketællingen fra februar 1916, som 
registrerer 9 patienter på hospitalet og i alt 15 fastboende ansatte, ud over de 
behandlende læger, som boede ude i byen.
 Krisen spidsede med andre ord til, og i sommeren 1916 kunne hospitalets 
ledelse ikke længere skjule, at økonomien på grund af krigsårenes “Dyrtid” 
havde udviklet sig katastrofalt. Men udmeldingerne skiftede fra uge til uge: Så 
overvejede man en midlertidig lukning; så ofrede man i starten af juli annon-
cekroner på en sidste, lidt desperat kampagne med det enkle budskab: “Pati-
enter modtages på Homøopatisk Hospital”; så udtrykte man håb om at kunne 
videreføre driften sommeren over, måske efteråret med.
 Man var med andre ord stærkt i vildrede, og i denne strøm af ildevarslende 
forlydender fandt aviserne omsider noget, de syntes var værd at referere: Først 
det rygte, at Fondet bag hospitalet overvejede at udleje eller sælge ejendom-
men til Lukasstiftelsen, og senere den helt korrekte meddelelse om, at Fondet 
havde tilbudt Københavns Kommune at overtage ejendommen på Fuglebak-
ken på lejebasis.
 Faktisk havde Fondet og Legatet allerede i marts 1916 i fællesskab anmodet 
Magistraten i København om at nedsætte en kommission “til at gennemgå det af 
nævnte Legat og Fond opførte Hospitals Forhold og Udsigter for Fremtiden.”
 En kommission blev ikke nedsat, men Magistraten bad i stedet den alle-
stedsnærværende A.C. Karsten og hospitalsdirektør K.M. Nielsen om at af-
give skøn i sagen, og ikke mindst hospitalsdirektøren stillede sig positivt til 
tanken om at lade Københavns Kommune overtage hospitalet på lejebasis 
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med den begrundelse, at byens øvrige hospitaler led af akut pladsmangel, og 
at mulighederne for at bygge nyt umiddelbart ikke var gode.
 Tilbuddet blev sidst i september drøftet på et møde i Borgerrepræsenta-
tionen, hvor flere talere påpegede, at især de hospitalsindlagte børn udgjorde et 
stort problem. Stik mod alle planer havde man f.eks. været nødt til at indrette 
børneafdelinger på det nyopførte Bispebjerg Hospital, men alligevel risikerede 
selv spædbørn at blive indlagt på fællesstuer med alvorligt syge voksne.
 Hvis Homøopatisk Hospital blev omdannet til børnehospital, kunne der 
skaffes mere plads til voksne patienter på de øvrige hospitaler, og bygningen 
egnede sig fortrinligt til formålet – den var kun tre år gammel, opført samtidig 
med Bispebjerg Hospital; den var omgivet af et imponerende parkanlæg; og 
med hensyn til indretning og udstyr overgik den sågar hovedstadens andre 
sygehuse, som ellers – ifølge én taler – var “luksuøse”nok.
 Gratis var det selvfølgelig ikke: Ud over en årlig husleje på 24.000 kr. til 
Fondet måtte der påregnes årlige driftsudgifter på 120.000 kr., men selv at 
bygge nyt ville blive endnu dyrere, så Borgerrepræsentationen vedtog forslaget 
uden afstemning, med overtagelse i oktober 1916.14 

 Det nye børnehospital med plads til 70 patienter åbnede 1. januar 1917 og 
viste sig hurtigt at leve op til forventningerne. Kommunen endte derfor med at 
købe hospitalet af Fondet sidst i december 1921 for en købspris på 700.000 kr., 
hvoraf knap 120.000 gik til at indfri Fondets panteobligation hos Østifternes 
Kreditforening fra 1914.15 

Homøopatisk Hospital genopstår på Østerbro

Det homøopatiske hospital på Fuglebakken havde været Hugo Siemsens kongs- 
tanke, og den aldrende formand for Fondet betegnede det selv som sit livs 
skuffelse, at projektet var slået fejl. Men der var jo en pæn sum til overs efter 
salget til kommunen, og at drømmen om et homøopatisk hospital på dansk 
jord bestemt ikke var død, fremgik f.eks. af et interview med dr. Valdemar 
Olsen i Berlingske Tidende i oktober 1924.16 
 Dr. Olsen havde selv sæde i Fondets bestyrelse og fandt det ubegribeligt, 
at et land som Danmark skulle stå uden et homøopatisk hospital, når man så 
hvor mange af den slags hospitaler, der ellers fandtes i Europa uden for Skan-
dinavien, for slet ikke at tale om USA.
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Det fremgik da også, at Fondet allerede på dette tidspunkt havde kig på en 
ejendom i det nyetablerede Ryvangskvarter i Københavns nordlige udkant, en 
tidligere rigmandsvilla på en stor parklignende grund på hjørnet af Strand-
vejen og Rosbæksvej, som ville egne sig fortræffeligt til formålet. 

Situationsplan over Rosbæksvej 1-3 fra 1934, udarbejdet i forbindelse med en ansøgning om 
dispensation fra et krav om at indrette et gård-W.C. i tilknytning til hospitalets nyopførte 
røntgenbygning. Planen viser placeringen af hospitalets tre bygninger (Heymans villa, fødeaf-
delingen og røntgenklinikken) på de to matrikler i Udenbys Klædebo Kvarter 3911 og 4303, 
med tydelig markering af de tre eksisterende ”vandklosetter” i nærheden af røntgenklinikken, 
som skulle gøre et nyt W.C. overflødigt. Ansøgningen blev dog afvist. Tegning i Københavns 
Kommunes digitale byggesagsarkiv: Matr. UK4303, Rosbæksvej 5.
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Som en af de mest imponerende bygninger i hele området havde villaen – med 
adressen Rosbæksvej 1-3 – en interessant forhistorie. Den var tegnet af Carl 
Brummer og opført i 1907 som privatbolig for Aage Heyman, søn af Tuborg-
grundlæggeren Philip Heyman. Aage Heyman tjente formuer på bl.a. eksport 
af bacon og smør til England og var en af landets rigeste erhvervsmænd, men 
1. Verdenskrig ramte ham hårdt økonomisk, og i 1916 var han nødt til at sælge 
sit pragtpalæ i Ryvangskvarteret.
 For den nye ejer, bankdirektør Ove Ringberg, var købssummen på 380.000 
kr. nærmest et greb i lommen, for det var ham, der sammen med Emil Glück-
stadt stod i spidsen for Landmandsbanken i disse hektiske år, hvor de to bank-

Fotografi, taget fra Strandvejenssiden, som viser både hospitalets hovedbygning, Heymans 
villa, og, til højre i baggrunden, hospitalets røntgenafdeling og reservelægebolig fra 1934. Her-
ren i den hvide kittel helt i forgrunden er stud.med. Peer Thorulf. Privatfoto udlånt af Jøren 
Mølhede.
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direktører red højt på krigskonjunkturerne og scorede enorme summer på det 
overophedede aktiemarked både til banken og til sig selv.
 I 1922 blev Landmandsbanken – dengang Skandinaviens største bank – 
imidlertid indhentet af virkeligheden, og Glückstadt og Ringberg fik tillagt 
en stor del af skylden for det krak, som sendte rystelser gennem hele finans-
verdenen. 
 Ove Ringberg nåede dog aldrig at blive stillet personligt til ansvar for de 
mange tvivlsomme aktietransaktioner, for han døde i Frankrig samme år, 
som Landmandsbanken krakkede, men villaen på hjørnet af Rosbæksvej og 
Strandvejen blev i 1924 overdraget til den rekonstruerede Landmandsbank 
som en del af den erstatning, banken skulle have af boet efter Ringberg. 
 Villaen havde stået tom, siden enkefru Ringberg og parrets fire børn fra-
flyttede den i sommeren 1922, og da Landmandsbanken var interesseret i at 
komme af med den igen hurtigst muligt, lykkedes det Fondet at forhandle sig 
frem til en ganske fornuftig købspris på 275.000 kr.17 
     Handelen faldt på plads den 29. april 1925, og dagen efter luftede dr. Valde-
mar Olsen i et interview i Berlingske Tidende de konkrete planer for det nye 
homøopatiske hospital, som han regnede med kunne gøres klar til åbning i 
løbet af ganske få uger: Hospitalet skulle have plads til ca. 30 patienter, der ville 
få tilbudt homøopatisk behandling af alle medicinske sygdomme, hvorimod 
egentlige kirurgiske indgreb ville blive overladt til det øvrige sygehusvæsen, og 
han pointerede samtidig, at den velkendte, ret snævre kreds af homøopatiske 
læger i København – Hugo Siemsen, P.P. Ørum og Albert Bergmann – ville få 
indlæggelsesret.18

Søn afløser far som chef for hospitalet

Det var ikke noget tilfælde, at netop dr. Valdemar Olsen fremtrådte som tals-
mand for Fondet i forbindelse med det nye hospitalsprojekt. Ikke alene havde 
han fungeret som overlæge på hospitalet på Fuglebakken; han fik også overladt 
den lægelige ledelse, da det homøopatiske hospital på Rosbæksvej blev indviet 
i starten af juni 1925. 
 Bortset derfra er vores viden om hospitalet imidlertid ganske begrænset, 
når det gælder perioden indtil 1933, selv om folketællingen fra november 
1925 lader ane, at det tog tid at komme rigtigt i gang. På det tidspunkt er 
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der nemlig – ud over en bestyrerinde Kristine Thorup – kun registreret tre 
personer, formentlig patienter, på adressen Rosbæksvej 1-3: Hustru/husmoder 
Olga Pauvelsen, arbejdsmand Anders Jakobsen og enkefru Emilie Bussenius. 
Men kurven må snart være gået opad, for ifølge folketællingen i 1930 var nu 
indlagt 15 patienter på hospitalet. 
 Valdemar Olsen døde i oktober 1932 og blev afløst af sin søn, dr. Thomas 
Olsen, som indtil da havde haft bopæl og praksis i Brønderslev, og måske er 
det et tilfælde, men netop fra Thomas Olsens første otte år som overlæge er 
bevaret en håndfuld årsberetninger fra Homøopatisk Hospital, som giver os et 
meget præcist indblik i, hvad der egentlig foregik på hospitalet i den periode.
 Årsberetningerne dækker hver især to år, og det kan ikke udelukkes, at 
tidligere og senere beretninger har eksisteret og blot er gået tabt, men i hvert 
fald for årene 1933-1940 råder vi over detaljerede redegørelser for hospitalets 
virksomhed, med bl.a. oplysninger om personalets sammensætning, antallet 
af indlæggelser og sygedage, patientdiagnoser, arten af eventuelle kirurgiske 
indgreb og årsagen til indtrufne dødsfald.19

 Ser man på hospitalets bemanding, er der ikke de store udsving i perioden. 
Thomas Olsen – som i øvrigt af ukendte årsager tog navneforandring til Ole-
sen i 1937 – fungerede som overlæge gennem samtlige otte år, men ud over 
ham havde to andre læger deres faste gang på hospitalet, lige som der fra midt 
i 1930’erne altid var en fastboende reservelæge at trække på.
 Normalt husede hospitalet også en medicinstuderende eller to, som på den 
måde kunne høste praktiske erfaringer som led i deres uddannelse, men ellers 
bestod plejepersonalet af en oversygeplejerske, seks sygeplejersker og fire syge-
plejeelever, som for nogles vedkommende boede på stedet, mens andre må 
have haft værelser ude i byen. 
 Til personalet hørte i øvrigt også en økonoma/regnskabsfører og en jorde-
moder, og selv om de er ikke er omtalt i hospitalets egne årsberetninger, har 
folketællingerne i 1930 og 1940 desuden registreret fire “husassistenter”, hhv. 
“stuepiger” på hospitalets adresse, altså en personalegruppe, som formentlig 
stod for rengøringen og tilsvarende praktiske opgaver.
 Af et mindre privathospital med i alt 40 sengepladser at være rådede 
Homøopatisk Hospital således alt i alt over et betragteligt personale, men i 
mangel af et egentligt driftsregnskab må man gå indirekte til værks for at få 
et billede af, hvordan hospitalets økonomi tog sig ud, og her kan årsberet-
ningernes patientstatistikker være behjælpelige.
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Personalet på Homøopatisk Hospital fotograferet foran hovedindgangen til Heymans villa i 
første halvdel af 1940’erne. Kvinden i forgrunden er hospitalets økonoma og regnskabsfører 
gennem mange år, Mary Jensen. Til venstre for hende står stud.med. Peer Thorulf, og bag 
hende ses to sygeplejersker, frk. Christensen og frk. Carla Mortensen, som var afdelingssygeple-
jerske på fødeafdelingen. Ved siden af dem står William Pedersen, som i 1945 overtog posten 
som overlæge efter Thomas Olesen. Dr. Olesen ses siddende med en cerut i hånden, og bag 
ham står oversygeplejerske Anna Bjerrestrand. Lægen yderst til højre kan ikke identificeres 
med sikkerhed, og det er heller ikke muligt at sætte navn på sygehjælperne og køkkenperso-
nalet i baggrunden. Privatfoto, udlånt af Jøren Mølhede.

Set hen over hele den otteårige periode blev der således indlagt i alt 3.273 
patienter, svarende til i gennemsnit 409 patienter årligt, og med et gennem-
snitligt antal årlige sygedage på 8.528 har hver patient været indlagt i 
gennemsnit ca. 21 dage. Der var dog meget store udsving: I nogle tilfælde 
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afgik en patient ved døden kort tid efter indlæggelsen, mens opholdet for 
andre strakte sig over måneder.
 Et mere relevant billede får vi ved at dividere de årlige sygedage med an-
tallet af sengepladser. Her viser det sig, at hver enkelt seng har været i brug i 
gennemsnit 213 dage om året, svarende til en belægning på knap 60%, altså 
stadig et pænt stykke fra A.C. Karstens optimistiske forudantagelse om 80%’s 
belægning på hospitalet på Fuglebakken, men samtidig langt højere end 
samme hospitals faktiske udnyttelsesgrad, og dét på trods af at hospitalet på 
Rosbæksvej kun havde annonceret kortvarigt og ganske beskedent omkring 
åbningen i 1925, mens Homøopatisk Hospital på Fuglebakken jo ofrede helt 
anderledes summer på sine hyppige annoncekampagner.

Fødeklinikken på Rosbæksvej

Man kan måske undre sig over, hvad en jordemoder egentlig havde at bestille 
på et homøopatisk hospital, men svaret på det spørgsmål er nok med til at 
forklare, hvorfor hospitalet på Rosbæksvej formåede at klare sig økonomisk – 
og overleve – gennem et kvart århundrede.
 11 af hospitalets i alt 40 sengepladser befandt sig således i den særlige 
fødeafdeling, som blev oprettet i 1930 på initiativ af overlæge Valdemar Ol-
sen med baggrund i dennes “Interesse for og store Erfaring i Behandling af 
Fødende” – en interesse hans søn Thomas Olsen tilsyneladende delte, idet 
fødeafdelingen også blev oplistet blandt hans ansvarsområder på hospitalet 
efter 1932. 
 Det er først med rækken af årsberetninger fra 1930’erne, at vi får nærmere 
oplysninger om aktiviteterne på denne fødeafdeling, som var indrettet i en 
anneksbygning bag hovedbygningen, men kirkebøgerne for Sions Sogn, hvor-
under Homøopatisk Hospital sorterede, afslører hurtigt, at hospitalet stort set 
lige fra starten samtidig har fungeret som fødeklinik.
De første fødsler er således registreret allerede i 1926, og mens antallet af fød-
sler var relativt beskedent indtil 1930, betød oprettelsen af en egentlig fødeaf-
deling, at der kom anderledes system i den del af hospitalets virksomhed.
 Patientstatistikkerne giver et klart indtryk af, hvor meget fødeafdelingen 
må have betydet for hospitalets økonomi: Fødende kvinder tegner sig således 
år efter år for godt halvdelen af samtlige indlæggelser, og selv om det samme 
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nok ikke gælder for sygedagene, er det værd at huske på, at kvinder den-
gang ikke som nu blev udskrevet straks efter fødslen, men at deres ophold på 
fødeafdelingen normalt strakte sig over en uge eller mere, især hvis fødslen var 
vanskelig, eller der efterfølgende opstod komplikationer for mor eller barn. 
 Ud over Thomas Olsen selv var det dr. Knud Fogh, som sammen med jor-
demoderen havde ansvaret for fødslerne på Rosbæksvej 1. Måske var klinikken 
ikke så travl som en moderne fødeafdeling, men gennem den sidste halvdel af 
1930’erne kom der alligevel årligt 220-240 børn til verden på Homøopatisk 
Hospital. 
 Hvilken type fødsler, der var tale om, gøres der nøje rede for i årsberet-
ningerne, og der anføres også tal for, hvor mange børn, der var dødfødte eller 
ikke overlevede den første uge efter fødslen. Det er selvfølgelig under alle om-
stændigheder en trist statistik, men hvor denne såkaldte perinatale mortalitet 
på dette tidspunkt i 1930’erne normalt lå på 60 ud af hver 1.000 fødsler, var 
gennemsnitsdødeligheden på Thomas Olsens fødeafdeling trods alt betrag-
teligt lavere, nemlig ca. 40 ud af hver 1.000 fødsler. 20

Patienter dømt til kniven

Fødeafdelingen var dog, som dr. Thomas Olsen anfører i sin indledning til 
årsberetningen for 1935/36, kun ét eksempel på den udvidelse af hospitalets 
aktiviteter, der havde fundet sted gennem de seneste år. I begyndelsen var der 
således hovedsagelig blevet indlagt patienter med medicinske sygdomme, men 
efterhånden var det blevet muligt også at behandle andre typer af lidelser på 
hospitalets hovedafdeling, herunder sygdomme som krævede kirurgiske ind-
greb. 
 En af forudsætningerne herfor var den nybygning, som i 1934 var blevet 
opført på hospitalets område. Bygningen står stadig og huser nu Varelotte-
riet, men i 1934 udgjorde den en integrerende del af hospitalet og var placeret 
på vestsiden af hovedindkørslen fra Rosbæksvej, nærmest ud for og med 
sydgavlen vendt mod fødeafdelingen, mens nordgavlen vendte ud mod Ros-
bæksvej.21

 I bygningens stueetage var indrettet en røntgenafdeling, lokaler til mas-
sage og lysbehandling, et kontor, et venteværelse, en lægekonsultation og et 
undersøgelsesrum, alt i alt en tiltrængt lokaleudvidelse af hospitalet, men 
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den vigtigste nyskabelse var røntgenafdelingen, som hospitalets læger for al-
vor fik brug for i det diagnostiske arbejde, nu hvor man lagde vægt på at tilbyde 
behandling af et bredere spektrum af sygdomme, herunder også kirurgiske.
 Førstesalen gav, udover værelser til sygeplejersker, plads til en rummelig 
familiebolig for hospitalets reservelæge, således at der fremover i det mindste 
var én residerende læge på stedet. Hidtil havde der nemlig kun været plads 
i hovedbygningen til en lægestuderende eller to, mens resten af hospitalets 
læger havde bopæl ude i byen. Det gjaldt f.eks. den aktuelle overlæge, Thomas 

Opstalt med facadetegninger af Homøopatisk Hospitals røntgenafdeling og reservelægebolig, 
udsnit af tegning signeret af arkitekt E. Janager og dateret maj 1933, s. 36 i Københavns Kom-
munes digitale byggesagsarkiv under Rosbæksvej 5, 1936, ejendomsnr. 463621, matr. 4303 
Udenbys Klædebo Kvarter, København.
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Olsen, som omkring 1938 – samtidig med at han skiftede efternavn til Olesen 
– flyttede ind i en lejlighed på 1. sal i Rosbæksvej 2, altså ganske få skridt fra 
indkørslen til hospitalet på den anden side af vejen. 
 At hospitalets læger havde travlt, lades man ikke i tvivl om, når man kaster 
et blik ned over diagnoseoplysningerne i årsberetningen for 1935/36. I denne 
toårsperiode var der indlagt i alt 406 patienter på hovedafdelingens 29 senge, 
og listen over deres sygdomme dækker stort set hele den vifte af lægelige spe-
cialer, som på nutidens storhospitaler har hver deres særskilte afdeling med et 
specialuddannet behandlerteam. 
 Dr. Thomas Olsen og hans reservelæge måtte modsætningsvis være parat til 
at tackle sygdomme i alle kroppens regioner, lige fra blodsygdomme over syg-
domme i led, knogler, indre organer og nervesystem til regulære sindslidelser, 
og bortset fra den sidste kategori endte mange af disse patienter på operations-
bordet, måske efter først at have været en tur forbi hospitalets nyåbnede rønt-
genafdeling, hvor der årligt blev foretaget ca. 100 undersøgelser. 
 Om behandlingsmetoderne på Homøopatisk Hospital på Fuglebakken 
havde journalisten fra Illustreret Tidende i 1915 beroligende meddelt, at hér 
kunne man tilbyde “en alternativ og mere skånsom Vej til Helbredelse for Pa-
tienter, som ellers allerede var dømt til Kniven.”22 Og tilsyneladende levede 
man dengang op til løftet om skånsomhed, for på hospitalets regnskab for 
1915 løb posten til operationshonorarer op i yderst beskedne 90 kr.
 Det var ikke helt den virkelighed, der aftegnede sig tyve år senere på hos-
pitalet på Rosbæksvej, hvor kun et fåtal af de registrerede diagnoser syntes at 
lægge op til behandling med urter og mineraler i fortyndet form, men hvor 
kniven tværtimod ganske ofte måtte tages i brug. 
 Sammenholder man antallet af indlæggelser på hospitalets hovedafdeling 
med antallet af operationer, blev således 43% af patienterne underkastet et 
kirurgisk indgreb. Og nok var der i en del tilfælde tale om småindgreb, som 
kunne foretages under lokalbedøvelse, men 128 af operationerne fandt sted i 
fuld æter- eller kloroformnarkose – ganske forståeligt, for dr. Olsen og hans 
kollega fjernede ikke bare mandler og polypper, men amputerede også fød-
der med koldbrand og bortopererede kræftsvulster forskellige steder i krop-
pen.
 Det var altså ganske alvorlige sygdomme, hospitalets læger blev konfron-
teret med, og der var endda – hvis man medinddrager fortegnelsen over ind-
trufne dødsfald – en række tilfælde, hvor kræft- eller hjertepatienter blev 
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indlagt i en så kritisk tilstand, at hverken operation eller anden behandling 
var en mulighed, og hvor patienten måske kun overlevede i ganske få dage 
efter indlæggelsen.

Homøopatisk Hospital nedlægges

Mens det eksisterende kildemateriale om det oprindelige Homøopatisk Hos-
pital på Frederiksberg giver os ret præcis viden om hospitalets – katastrofale 
– økonomi, ved vi stort set ingenting om behandlingen af de patienter, som 
nåede at blive indlagt dér. Stik modsat forholder det sig med efterfølgeren på 
Rosbæksvej, hvor vi over et langt og formentlig forholdsvis repræsentativt 
stræk er velorienterede om hospitalets lægelige funktioner, mens vi kun kan 
gisne om stedets økonomi.
 Med den pæne belægningsprocent op gennem 1930’erne er der dog ingen 
grund til at tro, at hospitalet på Rosbæksvej var en underskudsforretning, men 
på trods af dét kan hospitalsledelsen på et tidspunkt i det følgende årti godt have 
konkluderet, at tiden var løbet fra et lille privathospital som deres eget, hvis 
læger – få som de var – måtte påtage sig opgaver navnlig på det kirurgiske felt, 
som de ikke havde og aldrig kunne nå at opbygge ekspertise til at løse optimalt.
 Om de tre homøopatiske læger, Valdemar Olsen nævnte i interviewet i Ber-
lingske Tidende i april 1925, overhovedet indlagde patienter i hospitalets første 
år, kan vi ikke vide, men de optræder ikke i de senere årsberetninger, hvor i 
øvrigt – beretningernes detaljerigdom til trods – homøopati og homøopatisk 
behandling slet ikke nævnes. 
 Det falder også i øjnene, at dr. Frode Nygart, som før 1939 havde haft an-
svar for medicinske patienter, er helt fraværende i den sidste årsberetning, 
uden at der tilsyneladende er blevet udpeget en afløser med samme speciale.
 Men under alle omstændigheder må Fondets bestyrelse – som hospitalets 
overlæge traditionelt havde sæde i – næsten uundgåeligt være nået til den er-
kendelse, at privathospitalet på Rosbæksvej ikke bare var for lille til at opfylde 
kravene til moderne lægebehandling, men at selve idéen med det efterhånden 
også var gået fløjten: Det var stadig homøopatisk af navn, men ikke længere af 
gavn. 
 Homøopatisk Hospital på Fuglebakken var endt som en fiasko, fordi pa-
tientunderlaget ikke var stort nok til at sikre, at hospitalet kunne løbe rundt. 
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Og nedlæggelsen af efterfølgeren på Rosbæksvej kan i sidste instans have haft 
samme forklaring. Jo, der var en pæn tilstrømning af patienter, ikke mindst på 
fødeafdelingen, men den daglige behandlingspraksis lå meget langt fra ideal-
forestillingerne hos de homøopatiske ildsjæle, som det var lykkedes at stable et 
hospitalsprojekt på benene hele to gange: Interessen for og efterspørgslen efter 
homøopatisk behandling var simpelhen ikke stor nok til at berettige, at Fondet 
holdt liv i et homøopatisk hospital.
 Det forbliver dog et gæt. I realiteten ved vi ikke, hvornår og hvorfor Fon-
det besluttede at nedlægge hospitalet på Rosbæksvej, ejheller om der skete en 
gradvis afvikling af sygehusaktiviteterne sidst i 1940’erne, men lukningen blev 
en realitet den 8. november 1950, hvor Fondet solgte matrikel 3911 med hospi-
talets hovedbygning og den tilknyttede fødeafdeling til ejendoms- og invester-
ingsfirmaet Oscar Siesbye A/S for 600.000 kr.23 
 Det blev i skødet præciseret, at hospitalets eventuelle brug af bygningerne 
skulle være afsluttet senest 1. januar 1951, og i den forbindelse fortæller Sions 
Sogns kirkebøger, at de to sidste børn – drengen Henrik og pigen Jette – kom 
til verden på fødeafdelingen den 22. november 1950.
 Skæringsdatoen 1. januar var ikke noget tilfældighed, for allerede i starten 
af 1951 frastykkede A/S Siesby 3.610 m2 af matrikel 3911 og videresolgte for 
425.000 kr. denne del af ejendommen til “Foreningen til Provinsbørns Ferie-
ophold i København”. Efterfølgende lod Foreningen opføre en større sidefløj til 
Heymans villa, og utallige skoleklasser fra provinsen blev gennem de følgende 
årtier indkvarteret hér under deres besøg i hovedstaden. 
 Feriehjemmet fik officiel adresse på Strandvejen 93, for i løbet af 1950’erne 
blev der på resten af hospitalets oprindelige matrikel ud mod Rosbæksvej op-
ført en moderne beboelsesejendom, som overtog husnumrene Strandvejen 95 
og Rosbæksvej 1 og 3.
 Homøopatisk Hospitals røntgenanneks og reservelægebolig fra 1934 fik sin 
helt egen historie efter nedlæggelsen af hospitalet. Den lå som nævnt på hos-
pitalets område, ganske tæt på de øvrige bygninger, men var i virkeligheden 
opført på en særskilt matrikel, som Fondet havde erhvervet i 1931. 
 Reservelægeboligen på 1. sal havde fungeret som sådan i al den tid, Thomas 
Olesen stod i spidsen for hospitalet, men da dr. Olesen måtte træde tilbage i 
1945 på grund af en alvorlig sygdom, der førte til hans død som kun 57-årig to 
år senere, valgte hans afløser som overlæge, William Pedersen, at blive boende 
på 1. salen i anneksbygningen med sin familie. 
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1. Jeg skylder Jøren Mølhede, søn af hospi-
talets sidste overlæge William Pedersen, 
stor tak, dels for at have bidraget med 
afgørende oplysninger om hospitalet, og 
dels for at have stillet billedmateriale til 
rådighed for artiklen. I den forbindelse 
fortjener Morten Lander fra Østerbro 
Lokalhistoriske Forening også tak for at 
have formidlet den oprindelige kontakt til 
Jøren Mølhede og dermed sat mig i gang 
med denne artikel.

2. Hahnemann er refereret og citeret efter 
Heinz Herbert Schöffler: Homøopati. 
1984, især s. 22ff. 

3. Homøopatiens tidlige historie i Danmark 
er beskrevet i Klaus Sall: Homøopatiens 
Tradition i Danmark fra 1822-2006. Af 
interesse er også Anna Elisabeth Brade: 
Homøopatiens første 10 år i Danmark. 
Set & Sket i Medicinsk- historisk Museum, 
1996, s. 95-101. 

4. Heinz Herbert Schöffler: Homøopati. 1984. 
s. 28f.

5. Arkivalier-Online. Københavs Amts Søn-
dre Birk (1). Realregister: Frederiksberg: 
gl. række: 1. del (mtr. 1-29) 1856-1929, 
opslag 211.

6. Jf. byggesagen i Frederiksberg Kommunes 
digitale byggesagsarkiv under Drosselvej 
57, 1911, ejendomsnr. 24630, matr. 16aq 
Frederiksberg.

7. Det Kgl. Biblioteks Småtrykssamling. Be-
retning for 1881/82-1882/83, 1884/85-
1885/86 / Fondet til Oprettelse af et 
homøopatisk Hospital.

8. Ifølge brev af 11.9.2019 fra Civilstyrelsen 
til denne artikels forfatter skulle denne 
testamentariske donation bidrage til “… 
Oprettelse af et homøopatisk Hospital i 
Kjøbenhavn eller til Understøttelse af et 
saadant, dersom det paa anden Maade 
oprettes.”

9. Rigsarkivet. Alfred Brøndum og Hustrus le-
gat. Sager vedr. agent og grosserer Rasmus 
William Brøndums legat til oprettelse af et 
homøopatisk hospital. Alfred Brøndum 

Det var åbenbart et arrangement, der passede den nye overlæge godt, for den 
8. november 1950 – altså præcis samtidig med at hovedmatriklen blev er-
hvervet af Oscar Siesbye A/S – solgte Fondet ved en særskilt handel anneks-
ejendommen til William Pedersen for 100.000 kr.24 
 I denne ganske statelige bygning, som først nu fik tildelt sit eget vejnummer 
– Rosbæksvej 5 – tjente førstesalen også fremover som familiebolig, mens dr. 
Pedersen drev privat lægepraksis i stueetagen indtil 1963, hvor ejendommen 
blev videresolgt.
 Dermed blev der sat et allersidste punktum for historien om Homøopatisk 
Hospital – eller næsten. For “Fondet til Oprettelse af et Homøopatisk Hospital” 
ændrede efter salget af ejendommen på Rosbæksvej navn til “Fonden af 1870” 
og har i denne nye skikkelse efterfølgende ydet støtte til bl.a. lægevidenskabelig 
forskning, med fortrinsret til forskere der arbejder inden for det homøopatiske 
område.25 
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og Hustrus legat Kopibog 1906 - Kopibog 
1939 m.m.

10. Homøopatisk Hospital. 1914.
11. Rigsarkivet. Homøopatisk Hospital, Fre-

deriksberg: Div. korrespondance (1914-
1917) 1: 1914 – 1917.

12. Hejmdal, 8.5.1914.
13. Illustreret Tidende, Årgang 56, Nr. 21, 

21.2.1915, s. 255.
14. Københavns Borgerrepræsentations for-

handlinger 1916-17, s. 995 ff.
15. Som note 4.
16. Berlingske Tidende, 27.10.1924.
17. Arkivalier online. Københavns Byret Ting-

lysningsafdeling. Pante- og Brevskriver-
kontorets 1. Afdeling. Realregister: Uden-
bys Klædebo Kvarter. 1904-1929. Matr. 
UK3911, opslag 119.

18. Berlingske Tidende, 30.4.1925.
19. Det Kgl. Biblioteks Småtrykssamling. 

Sygehuse, klinikker og sanatorier (sted-
ordnede): København: Epidemihospitalet 
paa Nørrefælled (Hærens og Flaadens). 
Frederiks Hospital. Garnisonssygehuset 
(Militærhospitalet). Homøopatisk Hospi-
tal. 1 kapsel, [Mellem 1800 og 1990].

20. Mogens Osler: Fødselshjælpens historie. 
2002. s. 156.

21. Jf. byggesagen i Københavns Kommunens 
digitale byggesagsarkiv under Rosbæksvej 
5, 1936, ejendomsnr. 463621, matr. 4303 
Udenbys Klædebo Kvarter.

22. Se note 12.
23. Rigsarkivet. Københavns Byret, Tinglys-

ningsafdeling. Genparter af skøder og ser-
vitutdokumenter. Udenbys Klædebo kvar-
ter 851-3960. Det ville have været naturligt 
at medtage grundplan og facadetegning af 
hospitalets hovedbygning, dvs. Heymans 
villa, men siden den jødiske skole, Caro-
lineskolen, i 2016 overtog Pædagogsemi-
nariets bygningskompleks på Strandvejen 
93 – og dermed også Heymans villa – har 
der af sikkerhedsfgrunde ikke været ad-
gang til de bevarende tegninger af villaen i 
det kommunale byggesagsarkiv. 

24. Rigsarkivet. Københavns Byret, Tinglys-
ningsafdeling. Genparter af skøder og 
servitutdokumenter. Udenbys Klædebo 
kvarter 4201-4350.

25. Tilsvarende blev formålsbestemmelsen 
for Brøndums Legat med vedtægtstillæg 
af 1.10.1993 ændret til: “Legatets afkast 
vil være at anvende til billiggørelse af 
homøopatiske lægemidler,” Jf. brev fra 
Civilstyrelsen af 11.9.2019 (se note 8).
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Småstykker
Hörners portræt af bankkommissær Pelt og familie, 1753

n  Af Bjørn Westerbeek Dahl
 

Dette års omslagsbillede er ganske usædvanligt og fortjener at blive præsente-
ret lidt mere indgående end tidligere års omslag. Det knytter sig til Peter Wessel 
Hansens artikel om sukkerpriserne i begyndelsen af 1780’erne, se s. 22-39, hvor 
Abraham Pelts familiebillede er gengivet som en afbildning af en “typisk” køben-
havnsk sukkerraffinadør.1 

Abraham Pelt var en af byens førende mænd. Han var søn af Hans Peter Pelt, 
der var indvandret fra Amsterdam i slutningen af 1600-årene. I de første år 
havde han arbejdet som sukkermester for Københavns første sukkerraffina-
deri, der var ejet af Ostindisk Kompagni, og som lå bag Børsen. Da sukker-
raffinaderiet blev privatiseret i 1697 indgik han kompagniskab med den ny 
ejer, købmanden Peter Friborg, men oprettede i 1704 sit eget sukkerraffinaderi 
på Gammeltorv på adressen, der svarer til nr. 14 i vore dage. Efter hans død 
arvede sønnen Abraham virksomheden, som han fornyede efter branden i 
1728, men bygningerne forsvandt endegyldigt ved branden i 1795.
 Op gennem 1730’erne og de følgende tiår blomstrede Abraham Pelts virk-
somhed og indtjening ved sukkerraffinaderiet på Gammeltorv og ved diverse 
investeringer i Vestindisk-Guineisk Kompagni og senere i Asiatisk Kompagni. 
Han var tillige med i styrelsen af Sankt Petri Kirke, hvilket også sikrede ham 
samfundsmæssig anseelse. Højdepunktet blev nået i 1753, da han blev bank-
kommissær ved Kurantbanken.2
 I november 1743 var han blevet gift med Marie Elisabeth Mushardt, datter 
af en generalmajor, og knapt et år senere i 1744 fødtes deres eneste barn, søn-
nen Johann Peter. 
 I 1750’erne tegnede alt sig således lyst for Abraham Pelt, og man kan ikke 
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undre sig over, at han ønskede at forevige sin succes ved at lade byens førende 
portrætmaler Johan Hörner afbilde sin lille familie. Det kom der tilmed et 
hovedværk ud af. 
 Johan Hörner var født i en lille by i nærheden af Uppsala i 1711, og 16-
17 år gammel havde indledt en læretid hos portrætmaleren J.H. Scheffel i 
Stockholm.3

 Tilsyneladende som følge af sin pietistiske indstilling, der ikke var fuldt 
accepteret i Sverige, valgte Hörner i 1735 at søge lykken “i det fremmede”, 
som det hed i en anbefalingsskrivelse. Han kom dog ikke længere end til 
København, hvor hans første portræt var astronomen Peder Horrebow. Siden 
gik det slag i slag overvejende med portrætter af lærde, af embedsmænd, af 

Familien Pelt malet af Johan Hörner, 1753, Sankt Petri Kirkekontor. Fotograf: Reinhard 
Wetling.
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officerer, af skuespillere og af andre “kendisser” fra tiden. En fin iagttagelses-
evne parret med et ubestrideligt koloristisk talent sikrede ham levebrødet. I 
1762 boede han som enkemand med datteren Cathrine Elisabeth og sønnen 
Johan Peter på adressen Rosenborg Kvarter nr. 81. Det var et hus, der lå lige 
ved det nordvestlige hjørne af “Biblioteksgården”, hvor Hausergade senere 

Johan Hörners signatur gemmer sig i den 
opadbøjede del af det kort, som Johann Pelt 
står med. Her har han skrevet “i: Hörner pinx: 
Ao 1753”. Det sidste ciffer har tidligere været 
opfattet som et otte-tal, men kan i stor forstørrelse 
kun opfattes som et tre-tal. Udsnit af Hörners maleri 
af den Peltske familie, Sankt Petri Kirkekontor. 
Fotograf: Reinhard Wetling.

Det kort, som den unge Pelt peger på 
viser en del af det sydvestlige Europa 
med Marocco og den Iberiske Halvø, 
adskilt af Gibraltarstrædet. Lige un-
der hans ærme skjuler det meste af 
Frankrig sig, og af England ses kun den 
vestlige del med Cornwall og Devon, 
der skyder sig ud mellem Den Engelske 
Kanal og Bristol Channel. Ved Pelts 
pegefinger ligger Bristol, centeret for 
sukkerhandlen til Europa. Udsnit af 
Hörners maleri af den Peltske familie, 
Sankt Petri Kirkekontor. Fotograf: 
Reinhard Wetling.
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blev brudt igennem, altså ganske tæt til Kultorvet, der var blevet anlagt efter 
branden i 1728.4

 Hörner boede på “salen” i huset, hvilket ville svare til 2. sal i vore dage, og 
her blev billedet af Peltfamilien vel til, når han ikke malede hjemme hos Pelt 
på Gammeltorv. 
 Kunsthistorikeren Torben Holck Colding karakteriseret maleriet som et 
hovedværk i Hörners produktion, og det er det er svært at være uenig i, og det 
er tilmed også fysisk stort, 2,20 m langt og 1,89 m højt. Det har traditionelt 
været dateret til 1758 efter en fejlagtig læsning af Hørners datering på den 
ombøjede del af det kort, som sønnen viser ned på med sin venstre hånds 
pegefinger. Her har man tidligere læst i: hörner pinx: 1758”. Det er dog meget 
svært at se, at det sidste tal skulle være et 8-tal, og et rundspørge blandt Selska-
bets bestyrelsesmedlemmer giver da også det entydige svar, at årstallet kun kan 
læses som “1753”. På dette tidspunkt var Johann Peter en 8-9 år, og det kunne 
han godt se ud til, selvom en sådan alterbestemmelse altid er vanskelig. 
 Når man tidligere har villet lade dateringen være 1758 skyldes det også, 
det brev, der er placeret bag skrivetøjet på bordet. Det er stilet til “a Monsieur 
Mons Abraham Pelt Commissaire de la Banque Copenhague”, altså adresse-
ret til Abraham Pelt som bankommissær, for også på dette punkt havde man 

Brevet, der er stilet til “a Mon-
sieur Mons Abraham Pelt Com-
missaire de la Banque Copen-
hague” ligger bag Pelts skrivetøj. 
Udsnit af Hörners maleri af 
den Peltske familie, Sankt Petri 
Kirkekontor. Fotograf: Reinhard 
Wetling.
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tidligere været udsat for en fejloplysning, for det skulle han først være blevet 
i 1759. Og med to fejl oven i hinanden har maleriet tilmed været dateret til 
årene 1758-1759!
 Opslag i Kurantbankens kopibøger viser imidlertid, at Abraham Pelt 
allerede fra april 1753 var medunderskriver af bankens udgående breve, altså 
fungerede som bankkommissær allerede på dette tidspunkt. Det var en titel 
han tydeligvis var stolt af, og i ekstraskattemandtallet fra 1762 titulerer han 
sig selv – ikke som sukkerraffinadør eller købmand, men alene som “bank-
commissair”. 
 Med denne viden synes det oplagt at se Hörners familiebillede som et 
udslag af Abraham Pelts ønske om at fastholde den nyudnævnte bankkom-
missær og hans familie for eftertiden. 
 Hvorom alting er, så viser det Abraham Pelt i al sin vælde med hustruen 
Marie Elisabeth, siddende i en fornem lys kjole med kniplingsærmer i en 
smukt udskåret stol med et rødt stof omkring sin venstre arm – åbenbart 
et sytøj, som hun lige har lagt fra sig et øjeblik, mens maleren var på besøg. 
Garnnøglet ligger på bordet foran hende parat til at blive brugt igen, når hun 
var klar. Hun sidder i en overraskende lang afstand fra sin ægtefælle, der dog 
rækker en hånd i hendes retning, men ikke i en specielt kærlig gestus, der 
kunne inddrage hende i kompositionen. Det er nærmest en bydende bevæ-
gelse, et tegn på hvem der bestemmer. 
 Abraham Pelt selv er klædt i en tætsiddende vest, hvis knapper lige kan 
lukkes over den fyldige maveregionen – enkelte slet ikke, og han bærer 
en lidt gammeldags brun jakke. Han hørte åbenbart til de lidt traditionelt 
klædte. Også Pelts paryk peger tilbage i tid. Han var tydeligvis ikke en mand, 
der var førende i moden, og han var også en ældre herre på omkring de 60 
år. Hörner har ikke lagt skjul på uskønne detaljer, og viser som andre steder 
sin meget direkte måde at portrættere sine personer på.
 Er faderen gammeldags, er sønnen til gengæld klædt i en moderne dragt 
med en langskødet frakke med opadbøjede ærmegab. Han er med sine 8-9 år 
en lille udgave af en velklædt kavaler. Hans højre hånd hviler på en globus, der 
er indsat i en holder af messing. Den venstre hånd peger ned på et landkort, 
der viser det sydvestlige Europa i en ikke helt korrekt gengivelse. Heldigvis 
har Hörner tilføjes nogle stednavne, “AFRICA” og “HISPANIA” (de to sidste 
bogstaver heraf kan kun lige anes), så man kan se, at pegefingeren er placeret 
lige på den engelske havneby Bristol, der var centrum for sukkerhandlen og 
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import af eksotiske varer i Europa. Det turde være en hentydning til familiens 
livsgrundlag og handelsforbindelser – uden at vi kan afdække den nærmere 
relation. 
 Familien er fremstillet i et rum, der intet har med deres hjem på Gam-
meltorv at gøre – og næppe heller kunstnerens atelier ved Kultorvet. I venstre 
side dominerer et mørkerødt draperi, der fungerer som fortæppe for den højre 
halvdel. Det åbner op for et sceneri med høj, rund kuppelbygning med høje 
vinduer, sandsynligvis en kirkebygning eller et rundtempel i antik stil. Hen-

Marie Elisabeth Pelt sidder 
på Hörners maleri på en 
stol, der endnu er bevaret 
i Sankt Petri Kirkes Kirke-
kontor. Efter afbildning i 
Louis Bobé: Die deutsche 
St. Petri Gemeinde zu 
Kopenhagen, 1925.
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tyder bygningen til et aspekt af familiens liv eller indtægtsgrundlag, kan sym-
bolikken ikke aflæses. Måske er bygningen blot et teoretisk arkitekturelement.
 Centralt i Hörners maleri er bordet med breve, sytøj, skrivetøj og landkort. 
Hörner brugte ofte rødt som farvemarkør i sine billeder, og både sytøj, laksegl 
og lakstang lyser da også op. På bordet står også et smukt rokokoskrivetøj, 
hvorfra en gåsefjer stikker op af det ene hul. 
 Familieidyllen varede ikke ved: Marie Elisabeth Pelt døde blot 34 år gam-
mel af inflammation den 1. februar 1760 og blev begravet i Sankt Petri Kirkes 
kapel 14 i sydfløjen, og 10 år senere fulgte sønnen hende 25. september 1770. 
Han var da kun 26 år gammel, og som dødsårsag angiver kirkebogen “blod-
gang”, det vil sige difteritis.5 Hvor meget af verden han nåede at opleve vides 
ikke, men man må gå ud fra, at han har skullet gå i faderens fodspor og udlæres 
som sukkerraffinadør og købmand. Mon han har været en tur i Bristol?
 Abraham Pelt selv blev derimod meget gammel for sin tid. Han døde først 
i 1783, 88 år gammel. Inden sin død havde han fået opsat et epitafium ved 
gravstedet i Sankt Petri samt omformet en af kapellets hjørnesøjler til gravsten, 
begge udført af Johannes Wiedewelt.6

Også Abraham Pelts skrivetøj, der er afbildet på Hörners maleri, har overlevet tidernes omskifte-
lighed. Efter afbildning i Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, 1925.
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Sin store formue anvendte Abraham Pelt til oprettelse af en stiftelse for fattige 
i Sankt Petri Menighed, og han lagde selv grundstenen til en bygning hertil i 
Larslejsstræde. Huset brændte i 1807, men blev genopført i 1819, og med en 
ny bygning, opført af F.L. Levy, i 1899 ligger stiftelsen endnu (Larslejsstræde 
7), dog forenet med en tilsvarende legatstiftelse oprettet af Winand Thyme.7 
 Hörners maleri kom efter Abraham Pelts død i privateje, men det blev i 
1821 skænket til Sankt Petri Kirke.
 Som et kuriosum kan det nævnes, at den stol, som Marie Elisabeth sid-
der i, og også skrivetøjet på bordet, er bevaret til vore dage og tilsyneladende 
har fulgt maleriet gennem det kvarte årtusinde, der er gået, siden Hörner 
udførte sit mesterværk.

1. Om Abraham Pelt generelt: G.L. Grove: 
Abraham Pelt, i: Dansk Biografisk Lexikon. 
Udgivet af C.F. Bricka, 13. bind, 1899, 1-2; 
Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Ge-
meinde zu Kopenhagen. 1925, 269-274.

2. Rigsarkivet, Kurantbanken, Kopibog 1736-
1760, 293.

3. Torben Holck Colding: Johan Hörner, i: 
Dansk Kunsthistorie. Rigets mænd lader 
sig male 1500-1750. 1973, s. 415-[425]; 
Torben Holck Colding: Johan Hörner, 
i: Weilbach. Dansk kunstnerleksikon. 3. 
bind. 1995, s. 455-456.

4. Rigsarkivet, Reviderede regnskaber, Køben-
havnske skatteregnskaber, Extraskatten 
1762, bind 9, 177.

5. Rigsarkivet, Sankt Petri Kirkes kirkebog, 
www.sa.dk, opslag … og … 

6. Danmarks Kirker, København, 1. bind. Ud-
givet af Nationalmuseet 1945-1958, 344-
345.

7. J.P.Trap: Danmark, 5. udg. Storkøbenhavn 
II, 1959, 431.
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Niels E., tante til O.E.E., 108



Espensen, Karenlee, datter af Alvilda E., 108
Espensen, Kristine (Stine) (f. ca. 1857), faster til 
O.E.E., 108
Espensen, Niels (1854-1917), farbror til O.E.E., 
82, 88, 108
Espensen, Niels Esben (1886-1967), bror til 
O.E.E., 80-81, 88,
Espensen, Ole Einar (1902-1992), revisor, 73-113
Espensen, Sophie (1863-1953), g.m. Jens E.
Espensen, Soffy (1907-2003), g.m. O.E.E., 111
Espensen, Steen (f. 1943), højskolelærer
Espensen, Vilhelm (Bill) (ca. 1869-1939), farbror 
til O.E.E., 108
Esthersvej, 74

F
Fangel, Holger Julius (1794-1843), stadslæge, 114
Fehrmann, Wilhelmine Dorothea (1858-1930), 
enke efter slagter, 92-93
Fehrn, Dagmar (1867-1947), enke efter glarmester 
J.T.B.F., 84
Fehrn, Johan Theodor Bernhard (1862-1911), 
glarmester, 84
Ferdinand (1792-1863), prins, 55-59, 61
Feveile, Erik Nisson (1819-1873), læge, 114-115
Flindt, Christian Ludvig (1875-1949), restauratør 
i Slukefter, 92
Florasalen, 93
Fogh, Knud (1892-1976), læge, 141
Fondet til Oprettelse af et Homøopatisk Hos-
pital (Fondet af 1870), 115-118, 121-122, 127, 
129-135, 137, 144-146
Foreningen til Provinsbørns Ferieophold i 
København, 145
Frederik (1753-1805), arveprins, 55
Frederik 5. (1723-1766), konge, 50-51, 55

Frederik 6. (1768-1839), konge, 40, 42-43, 49-51, 
55-56
Frederik 7. (1808-1863), konge, 42-49, 51, 53, 54, 
64, 67-70
Frederik 8.s Palæ, se Brockdorffs Palæ
Frederik Carl Christian, se Frederik 7.
Frederik Ferdinand (1792-1863), arveprins
“Frederik VIII” (skib), 109-110
Frederiksberg, 56
Frederiksberg Slot, 56-57
Frederiksberg Slotskirke, 56
Frederiksborg Slotskirke, 64, 67, 69
Frederiksdal, 84
Friborg, Peter (d. 1724), købmand, 148
Friluftsteateret i Jægersborg Dyrehave, 106
Fuchs, Georg Mathias (1719-1797), billedkunst-
ner, 29
Fuglebakken, 112, 115, 121
Fuglebakken, A/S, 115
Funck, Poul (1790-1837), solodanser, 47
Fælleden, 81, 100
Fælledparken, 81
Fælledvejens Politistation, 96

G
Gammeltorv nr. 14, 148, 151, 153
Gentofte Hotel, 89
Gimle, Grundtvigsvej nr. 14, 83
Glückstadt, Emil (1875-1923), bankdirektør, 107, 
136-137
Gottschalk, Otto (1867-?), ciselør hos bronze-
støber Rasmussen, 93
Greys, Johan (Hans) Andreas (<1632-1658), 
kobberstikker, 7
Grå Munk, Varberg, 6, 8
Guldbergsgade, 74
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Gætje, J.J. Valdemar (1850-1905), bagermester, 
oldermand, 96

H
Hahn, Christian Heinrich (1802-1868), læge, 114
Hahnemann, Samuel (1755-1843) tysk læge, 113, 
125
Hansen, Christian (ca. 1728-1810), grosserer, 
31-32
Hansen, Constantin (1804-1880), billedkunstner, 
58, 60
Hansen, Karen Jensigne Oline (1852-1931), 
enke, 93
Hansen, Martin Emil (1874->1940), sporvogns-
konduktør, 92
Hansen, Peter Wessel (f. 1977), arkivar, 22-39, 148
Heiberg, Johan Ludvig (1791-1861), forfatter, 47, 
49, 57-58
Hellebæk, 90-91
Helligkors Kilde, Roskilde, 16
Helsingør, 119
Henius, Arne Louis (1895-1965), børsfuldmægtig, 
103-105
Henriques, Fini (1867-1940), komponist, 83
Hertz, Emil C. (1879-1964), bankdirektør, 109
Hetsch, G.F. (1788-1864), arkitekt, 41, 52, 67
Heyman, Philip (1837-1893), industridrivende, 
136
Heyman, Aage (1869-1969), grosserer, fabriksejer, 
135-136, 139, 145
Hindsberg (H.), Hof-Pianofabrikant, 88
Hinrichsen, Hans Hinrich (1880-1963), maler-
mester, 78, 80, 92
Hippokrates (ca. 460-ca. 370 f.Kr.), græsk læge, 
112
Holm, H.G.F. (1803-1861), billedkunstner, 61-62

Homøopatisk Hospital, Fuglebakken, 112, 
114-133
Homøopatisk Hospital, Rosbæksvej, 112, 135-
146
Homøopatiske Forening i Kjøbenhavn, 115
Hornbech, Christian (1782-1855), arkitekt, 56, 
59, 61
Hornbæk, 119
Horrebow, Peter (1679-1764), astronom, 149
Hovedvagten, 64
Husum, 82
Hven, 6, 10-11, 14
Højbro Plads, 67
Hørberg, Herta (1889-1979), skuespillerinde, 93
Hörner, Cathrine Elisabeth (ca. 1739-?) datter 
af J.H., 150
Hörner, Johan (1711-1763), billedkunstner, 33, 
149-154
Hörner, Johan Peter (ca. 1746-?), søn af J.H., 150

J
Jacobsen (-1922/25-), kasserer i August Lunn 
& Co., 106
Jacobsen, Edward (1881-1961), farmaceut, 101
Jakobsen, Anders (1866-?), arbejdsmand, 138
Janager, Ejler Gyde (1891-1961), arkitekt, 142
Jensen, familie i Sankt Hans Gade nr. 16, 93
Jensen, Else Marie (1873-1958), g.m. Thorvald J.
Jensen, Erik Oluf Jacob (1906-?), søn af Thorvald 
J., 82
Jensen, Karen (1903-?), datter af Thorvald J., 82
Jensen, Mary Anna Jensen (1897->1940’erne), 
regnskabsfører, 139
Jensen, Thorkild (1888-1947), borgerrepræsen-
tant for Socialdemokratiet, skoledirektør, 96-97, 
99
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Jensen, Thorvald (1879-1948), urmager ved 
elektricitetsværkerne, 82111
Jerusalemskirken, 90
Jørgensen, Hans Peter Sigismund (1806-1887), 
billedkunstner, 55

K
Kapelvejens Skole, 100
Karsten, A.C. (1857-1931), stadsarkitekt, 118-119, 
121, 131, 133, 140 
Kastelskirken, 67
Keil, Charles Philip Heinrich (1859-1920) danse- 
og gymnastiklærer, 99-100
Ketelsen, familie, 93
Ketelsen, fru (-1910/17-), lærerinde ved Nørre 
Allé Skole, 97-98
Klampenborg, 84
Kleinschmidt, Frederik Ferdinand (1848-1920), 
skoleinspektør ved Nørre Allé Skole, 97
Klæstrup, Peter (1820-1882), tegner, 43-44, 57, 65
Koch, Jørgen Hansen (1787-1860), arkitekt, 41, 
43, 47, 57
Kokkenborg, Varberg, 6, 8-9.
Kommunehospitalet, 114-115
Kongelige Teater, 42-43, 45-48, 50, 55, 57, 62, 68
Kongens Klub, 55
Korsgade, 95
Kronika, familie, 93-94
Kronika, Kristian (Christian) (1899-?), karet-
magerlærling, 94
Kuhlau, Friedrich (1786-1832), komponist, 47
Kunstakademiet, 41-42, 67-68, se også: Charlot-
tenborg
Küchler, Albert (1803-1886), billedkunstner, 54, 
58, 60
Københavns Amts Ting- og Arresthus, 76-77

Københavns Lampe- og Lysekronefabrik, 75
Københavns Rådhus, 119
Københavns Universitet, 5-6, 10, 14, 114
Købmandsskolen, 100

L
Landmandsbanken, 107, 109, 111, 136-137
Langballe, Hans Villiam (1862-1907), skriftstøber, 
bud, 84
Larsen (-ca. 1908-), lærerinde i Nørrebros Døtre-
skole, 96
Lassen (-1917/20-), farmaceut i firmaet Edward 
Jacobsen, 101
Levin (I.M.) & Co., vekselererfirma, 107
Levin, Jørgen Mannheimer (1904-?), vekselerer, 
103, 106
Levin, Martin (1857-1934), vekselerer, 103
Levy, Fr.L. (1851-1924), arkitekt, 155
Longomontanus, Christen Sørensen (1562-
1647), astronom, 5, 10-14, 19
Lorentzen, C.A. (1749-1828), billedkunstner, 50
Lose (Th.) & Co., kemikaliehandel, 101
Louise (1817-1898), dronning, 68
Lund, Hans Christian (1765-1846), læge, 113
Lund, J.L. (1777-1867), billedkunstner, 41-42, 45-
53, 55, 57-58, 62-63, 65, 67-68
Lundehuskroen, 84
Lundehusskoven, 81
Lundehussøen, 81
Lundquist (-1913-), skolelærer ved Nørre Allé 
Skole, 96
Lunn, August (1858-1924), vekselerer, bankier, 
103
Lunn, Aage (1883-1953), vekselerer, bankier, 
103-104
Lycke, Søren (1716-1786), grosserer, 31-32
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M
Machold, Torkel (1901-?), vekselerer, 103
Madsen (-1922/25-), bogholder hos August Lunn 
& Co., 106-108
Mariane af Mecklenburg-Strelitz (1821-1876), 
prinsesse, 64, 67
Marie Sofie Frederikke (1767-1852), dronning, 
49-50
Marinelazarettet, 90
Marmorkirken, 55, 59, 61-62
Meyer, Johan Andreas (1783-1822), arkitekt, 26
Moltkes Palæ, Amalienborg, 43
Moltkes Palæ, Bredgade, 58
Morin, Jean Baptiste (1591-1659), fransk 
astronom, 11
Mortensen, Carla (-1940’erne-), afdelingssygeple-
jerske, 139
Müller, Adam (1811-1844), billedkunstner, 50, 55
Mynster, Jacob Peter (1775-1854), biskop, 43
Møller, Jens Peter (1783-1854), billedkunstner, 41
Mønsted, Otto (1838-1916), industridrivende, 131
Møsting, Johan Sigismund von (1759-1843), 
statsmand, 42, 49, 52-53, 55

N
Nazareth Kirke, 73
Nielsen, Christian (d. ca. 1969), statsautoriseret 
revisor, 108
Nielsen, Einer (1894-1965), fysisk medie, spiritist, 
120
Nielsen, Ejler (-ca. 1910/17-), tandlæge, 100
Nielsen, Hanne (f. 1940), teknisk tegner, 73-111
Nielsen, K.M. (1875-1969), hospitalsdirektør, 133
Nielsen, Nicolai Peter (1795-1860), skuespiller, 47
Nikokaj Tårn, 62, 67
Nissen, Andreas (1881-1950), observator, 11

Nordre Toldbod, 94
Nygart, Frode (ca. 1899-1947), læge, 144
Nyhavn nr. 11, 35
Nørre Allé, 81-82
Nørre Allé Skole, 87, 96-98
Nørrebros Døtreskole, 96

O
Odd Fellow-Palæet, 83, se også Schimmelmanns 
Palæ
Oehlenschlæger, Adam (1779-1850), digter, 48, 
50, 62
Olesen (Olsen), Thomas (1889-1947), læge, 138-
143, 145
Olsen, Niels Carl (1806-1862), skomagermester, 
16
Olsen, Thomas, se Olesen, Thomas
Olsen, Valdemar (1864-1932), læge, 134, 137-138, 
140, 144
Orpheon, sangforening, 82-83
Oscar Siesbye A/S, investeringsfirma, 145-146
Ostindisk Kompagni, 148
Otto, Carl (1795-1879), læge, 113

P
Pantomimeteateret, 84
Paracelsus (Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim) (1493-1541), tysk læge, 112
Pas, Simon de (ca. 1595-1647), kobberstikker, 13
Pauvelsen, Olga (1895-?), husmoder, 138
Peblingesø, 81
Pedersen, Charly Alberti (1891-1961), opera-
sanger, prokurist, g.m. Ingeborg Espensen, 89
Pedersen, Knud Børge (f. 1942), dr.vet., cand.
theol., 40-72
Pedersen, Søren (-ca. 1915), Rødovre, 129
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Pedersen, William (1903-1965), læge, 139, 145-146
Pelt, familie, 149-152
Pelt, Abraham (1695-1783), købmand, sukker-
raffinadør, 33, 148-149, 151-152, 154-155
Pelt, Hans Peter (d. 1715), sukkerraffinadør, 148
Pelt, Johann Peter (1744-1770), søn af A. og 
M.E.P., 148, 150-151, 154
Pelt, Marie Elisabeth, f. Mushardt (1725-1760), 
g.m. A.P., 148, 152-153, 155
Petersen, Adolf (-ca. 1900/10-), 85
Petersen, Ferdinand (1869-?), lokomotivfører, 
84-85
Petersen, Olga (1868-?), g.m. Ferdinand P., 85
Plougs Gård, 104
Politiken, 102
Postgården, 54-55, 62, 67
Poulsen, fru, (-ca 1910/17-), lærerinde ved Nørre 
Allé Skole, 97

R
Rasmussen, Louise, se Danner, Louise
Ravnsborggades Passage, 73
Regensen, 11-12, 62
Richard, Olfert (1872-1929), præst, ungdoms-
leder, 99
Ringberg, Johanne Elisabeth, f. Frigast (1885-
1975), g.m. O.R., 137
Ringberg, Otto (1883-1922), banddirektør, 136-
137
Rosing, Michael (1756-1818), skuespiller, 50
Rundetårn, 5-21, 62
Rømer, Ludvig Ferdinand (1714-1776), sukker-
raffinadør, 29, 35
Rømersgade nr. 22, 88
Rønnekamp, Christian (1785-1867), sukker- og 
saltraffinadør, godsejer, 26

Rørbye, Martinus (1803-1848), billedkunstner, 
54, 56, 58, 60
Råd- og Domhuset, 42-44, 52, 54, 56, 62, 67

S
Sankt Hans Gade, 74-75, 86
Sankt Hans Gade nr. 16, 73-75
Sankt Hans Torv, 88-89
Sankt Johannes Kirke, 74
Sankt Lukasstiftelsen, 133
Sankt Petri Kirke, 148, 153-155
Schacks Palæ, Amalienborg, 43
Scheffel, J.H. (1690-1781), svensk billedkunstner, 
149
Scherfig, Julie Marie Henriette (1857-1932), 
lærerinde, 97-98
Schimmelmann, Ernst (1747-1831), statsmand, 
minister, 31, 42
Schimmelmannske Palæ, 54, 58
Schneekloths Skole, 81
Siemsen, Hugo (1839-1929), læge, 129, 134, 137
Sillasen, Peter Therkild (1870-1949), lærer, 97
Simonsen, familie, 93-94
Simonsen, Kaj (1901-?), søn af S.M.S., 81, 94
Simonsen, Simon Munch (1855-1933), skomager-
mester, 81
Skydebanen, 67
Slukefter, 92
Smidt, L.A. (1820-1906), billedkunstner, 67
Små Haver i Pile Allé, 84-85
Sorgenfri Slot, 62
Sortedamssøen, 81
Steen Hansen (H.C.), revisionsfirma, 111
Steenberg, Jan (1901-1971), redaktør, 10
Stillmann, J.A. (1822-1875), arkitekt, 98
Stjerneborg, 14
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Store Kongensgade nr. 25, 86, 100
Store Kongensgade nr. 60, 26
Sundholm, 90
Svendsen, C.E.L. (1858-1935), tinstøber, 79
Svendsen, Robert (1884-1938), motorsportsmand, 
79
Søndermarken, 15-16
Søpassagen, 73

T
Thorson, Thorvald (1871-1932), læge, 120, 122, 
124-126, 130
Thorulf, Peer (1920-?), læge, 136, 139
Thorup, Kristine Marie (1875-?), bestyrerinde, 
138
Thorvaldsen, Bertel (1768-1844), billelkunstner, 
50-51
Thurah, Lauritz de (1709-1759), arkitekt, 14
Thuren, Ejnar (1877-1936), arkitekt, 116-118, 121
Thyme, Winand (1702-1775), legatstifter, 155
Tilly, Claus Christian (1800-1879), teatermaler, 
60
Toldboden, 101
Tre Flasker Kro, 84
Trinitatis Kirke, 6-7, 9
Trinitatiskomplekset, 7, 9-10
Tøjhuset, 62

U
Universitetsbiblioteket, 7, 9-10

Uraniborg, 14
Ursin, G.F. (1797-1849), matematiker, 6, 9

V
Vajsenhusets Apotek, 54
Valby, 16, 19
Valby Bakke, 5, 11, 14-16
Valby Vandtårn, 16-19
Varberg, 6, 8
Vesterbro Morskabsteater, 67
Vestindisk Kompagni, 148
Vilhelmine Caroline (1808-1891), prinsesse, 42-
49, 51, 53-54, 64, 68
Vor Frue Kirke, 68

W
Wessel Hansen, Peter, se Hansen, Peter Wessel
Weyse, C.E.F. (1774-1842), komponist, 52
Wiedewelt, Johannes (1731-1802), billedhugger, 
154
Winther, Christian (1797-1876), digter, 57
Wolf, Jens Lauridsen (1584-1660), boghandler, 7
Wulff, Peter Frederik (1774-1842), søofficer, 60, 
62

Ø
Ørum, Poul Peter (1846-1925), læge, 122-123, 
125-127, 137
Østerbro, 95
Østergade, 57




