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ØSTERBROS HISTORIE
Af Georg Nørregaard

D
et ældste Østerbro laa ikke Nord for det gamle 
København, saaledes som det senere. Indtil Mid
ten af det 17. Aarhundrede strakte den vold

kransede By sig mellem Stranden og den nuværende 
Gothersgade, og Østerport stod for Enden af Østergade, 
hvor denne nu munder ud i Kongens Nytorv. Her
udenfor fremvoksede det første Østerbro, der altsaa 
virkelig laa Øst for København.

Uden for Østerport fandtes i det 16. Aarhundrede 
lige som uden for Vesterport og Nørreport adskillige 
Haver, som Byens Borgere kunde faa overdraget mod 
en aarlig Afgift til Staden, og her rejste sig i Tidens Løb 
forskellige Bygninger, som tilsammen nok kunde siges at 
udgøre en Forstad. Jordebogen 1581 nævner ikke mindre 
end 67 Afgiftsydere, hvoraf nogle betalte for en Have, 
andre for et Stykke øde Jord. En af Pladserne havde 
allerede i en Aarrække været udnyttet til en Reberbane, 
der efter det ældste Københavnskort at dømme strakte 
sig omtrent langs den nuværende Tordenskjoldsgade. 
Blandt Beboerne i Kvarteret kan nævnes den lærde 
Teolog Niels Hemmingsen, som 1573 havde faaet Skøde 
paa Halvparten af en Have med Hus mellem Østerport 
og Nørreport. Senere hen blev adskillige Haver forstyr
ret, da Christian IV anlagde Rosenborg, og flere gik 
med, da Byens Fæstningsværker skulde udbedres. De, 
der herved mistede deres Havelod, fik anvist Erstatning 
længere ude.

Bebyggelsen tog jævnt til. Den 9. November 1614 fik 
Raadmand Iver Povlsen Tilladelse til at oprette et 
Værtshus uden for Østerport. Det kom til at ligge Øst 
for Adelvejen, der gik ud mod Nordøst og videre ad 
Helsingør til. Foruden denne Vej nævnes i Jordebogen 
1620 1) et Sankt Annæ Stræde, 2) en bred Gade „fra 
Marken ind mod Byens Grav“, 3) et brolagt Stræde 
mod Øst „ud til Marken “, svarende til Store Strand
stræde, og 4) et Stræde herfra sydpaa til Stranden, 
svarende til Lille Strandstræde. Ved alle disse Færdsels- 
aarer laa der Haver eller Pladser, deraf nogle bebyg
gede; ved det sidstnævnte Stræde fandtes tillige Borg
mester Mikkel Vibes Ladegaard. Desuden nævnes sær
skilt Svovlpladsen „udi Marken “ og en Stenhugger

plads. 1621 fik ogsaa „de islandske Participanter “, 
Parthaverne i Handelen paa Island, Bevilling paa at 
opføre en Reberbane uden for Østerport.

Fra 1629 blev imidlertid dette Forstadskvarters til
fældige Vækst standset af Christian IV’s Planer om en 
stor samlet Udvidelse af Byen København og dens Be
fæstning ud til Stranden mod Nordøst, og senere fulgte 
Anlægget af den Bydel, som i lang Tid blev kaldt 
Ny-København. Herved blev den gamle Voldlinie langs 
Gothersgade og Kongens Nytorv nedlagt, og i Stedet 
cog man 1647 Paa Opførelsen af den nye Østervold, 
der ikke paa nogen Maade kom til at gaa Øst for Byen, 
men blev en næsten lige Videreførelse af Nørrevold ud 
mod Nordøst, hvor Fæstningen afsluttedes med Anlæg
get af Kastellet. Et stort nyt Omraade blev herved lagt 
ind i den Del af Staden, som for det 19. og 20. Aar- 
hundredes Københavnere kom til at staa som „den 
gamle By“; men i Stedet for den gamle Østerport ind
rettedes en ny saakaldt „Østerport“ i den nye „Øster- 
vold“, først for Enden af Rigensgade, sidst omtrent ved 
den nuværende Østerport Station, og derefter maatte 
Navnet Østerbro tilfalde den Forstad, som i Tidens 
Løb groede op uden for denne Port, i Virkeligheden 
Nord for København.

Allerede i de første Aar efter Anlægget af den nye 
Vold planlagdes Forstadsgader lige uden for den nye 
Østerport, og 1650-53 omtales her Helsingørsgade, Jyl- 
landsgade, Sjællandsgade, Pallemaillegade, Skaanesgade, 
Sundsgade m. m. Saaledes fik Morten Jensen Urte- 
gaardsmand 1652 Skøde paa „vor og Kronens Plads “ 
til Have uden for Helsingørs Port ved Sjællandsgade 
og grænsende op til Willom Fyrens Haveplads. Dette 
nye Østerbro kom imidlertid langtfra til fuld Udnyt
telse. Rigtignok gik man i Gang med Byggeriet, og 
1654 hedder det, at „udenfor den nye Østerport bygges 
nu og opsættes paa begge Sider den alfare Vej mange 
skønne Huse, to-tre Loft høje med anselige Gavle og 
store Haver hos“; men hvad der paa denne Maade blev 
opført, raseredes formentlig fuldstændigt i Svenskekri
genes Tid, og siden fulgte den kongelige Befaling af 30. 
Marts 1672, hvorefter alle Bygninger mellem Voldene
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Udsnit af Pufendorffs 
Belejringsbillede (Sam
menlign Bind 4, Side 
172-173), der viser Ny 
Vartov som Led i Ho
vedstadens ydre For
svarslinje. Denne var 
anlagt af Christian IV 
og strakte sig mod 
Nord fra Sundet til 
Sortedamssø med en 
større Skanse ved sidst
nævnte. I Skansen laa 
det fra Rosbæk Mølle 
flyttede Helligaands- 
hospital. Endnu paa 
Belejringens Tid var de 
fremskudte Befæstnings
anlæg ikke i saadan 
Stand, at de kunde 
benyttes som Led i Ho
vedstadens Forsvar, og 
Hospitalet, det nye Var
tov, blev helt ødelagt. Se 
ogsaa Planen næste Side.

og en Demarkationslinie langs Søerne og derfra ud til 
Sundet skulde nedbrydes, ligesom ingen nye maatte op
føres i det angivne Bælte. Terrænet nærmest foran den 
nye Østerport kom derfor til at henligge ubebygget hen
ved to Aarhundreder frem i Tiden, medens et tredie 
Østerbro saa smaat begyndte at gro frem uden for De
markationslinien .

Jordsmonnet herude var ligesom i ældre Tid udenfor 
Vesterport sumpet og søfyldt, og Strandlinien gik be
tydelig længere inde end nu, omtrent langs den nu
værende Strandboulevard. Hvor langt Københavns By
jord i Middelalderen gik nordover paa disse Kanter, er 
usikkert. Der laa dengang en Landsby Serreslev eller 
Serridslev Vest for den nuværende Jagtvej og Syd for 
Parkalleen, og dens Bymark gik saa vidt ses fra Søerne 
i Sydøst til Udløbet fra Rør- eller Lersøen, den saa- 
kaldte Rosbæk, ved nuværende Rosbæksvej i Nord. 
Serreslev tilhørte ligesom København Roskildebispen, og 
1254 bevilgede Bispen Københavns Indbyggere Græs
ning til Rosbæk, saaledes at Københavns og Serreslevs 
Beboere derefter formodentlig udnyttede Serreslevs 
Græsning i Fællesskab. Siden nævnes der i 1433 og 
1434 en Kongsgaard i Serreslev; men Landsbyen selv 
blev vistnok fuldstændig ødelagt under Belejringen af 
København 1523.

Bagefter fik Københavns Borgere til Hjælp ved Be
fæstningen af Byen af Kong Frederik I overdraget 
„vor og Kronens Mølle “, nemlig Rosbæk Vandmølle 
med tilliggende Have afgiftsfrit i 10 Aar „ og al anden 
Oredrift, som de nu have og hidtil af Arilds Tid brugt 
have“. Siden søgte Borgerne at faa Kronens Part af 
Serreslev til Købs, idet de gjorde opmærksom paa, 
at deres egen Jord for en stor Del var gaaet tabt ved 
Opstemning af Søerne. Deres Ansøgning anbefaledes af 

ikke mindre end 6 Rigsraader, og 27. August 1525 fik 
de den ønskede Jord overdraget.

Rosbæk Vandmølle laa formodentlig siden 1523 øde 
hen, og flere Privatfolk fik i Tidens Løb Brev paa den, 
mod at de skulde genopbygge den; men Genopbyg
ningen blev aldrig gennemført. Derimod tør den til
liggende Møllegaard antages at have været et godt Ak
tiv, eftersom tre Borgmestre efter hinanden fik den over
draget. Senere blev den smukt beliggende Gaard om
dannet til kongelig Lystejendom og udstyret med an
selige Bygninger og rummelige Stalde; men 1585 blev 
den indrettet til Gæstgiveri, og Privilegium paa Driften 
heraf blev givet til en Mand ved Navn Peder Kiøn. 
Der blev dog stadig reserveret Værelser og Staldrum, 
som altid skulde staa rede til de kongelige Herskaber, 
og Godtfolk eller Adelige maatte kun indlogeres i „det 
norske Hus“ eller i Kiøns egen Del af Gaarden. End
videre var det paa det strengeste forbudt Bevillings
haveren at fiske i de hosliggende tidligere Mølledamme, 
han skulde ovenikøbet passe paa, at heller ikke andre 
tog sig en Karpe eller Brasen.

Paa samme Betingelser overdroges Gæstgiveriet 1590 
til Hans Fisker; men ved denne Lejlighed nævnes Gaar
den ved et nyt Navn: Vartov, der vistnok betyder 
Varsko! eller Giv Agt! Ejendommen vedblev dog ikke 
at fungere som Kro gennem længere Tid. Den 30. No
vember 1607 bestemte Kong Christian IV, at Køben
havns Helligaandshospital skulde tage den i Brug, idet 
Kongen vilde anvende Hospitalets hidtidige Bygninger 
til andet Formaal. Navnet Vartov vedblev siden at 
følge Hospitalet, ogsaa da det flyttede tilbage til 
København.

Klosterets gamle Lemmer var ikke glade for at drage 
ud til de landlige Omgivelser saa langt borte fra Byen.
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Plan over Forstaden udenfor Østerport ca. 1650. (Det kgl. Bibliotek). Den nye Have-Forstad „zwischen Helsingørs Pforte und Wartou“ 
blev etableret efter Anlægget af den nye Østervold og Ny-København (sammenlign Bind 3, Side 186) og i vid Udstrækning bebygget, 
men gik helt til Grunde under Belejringen 1658-60.

Der var ikke lunt nok om Vinteren, og der kom ikke saa 
ofte nogen for at se til dem. Værst var det, at Stiftelsen 
blev glemt af de ædle Givere, og der indkom ikke en 
eneste Donation i den Tid, den havde til Huse her ude 
ved Nordgrænsen af Københavns Jord tilliggende. Kun 
Kongefamilien huskede paa Institutionen, og da Chri
stian IV var i Tyskland for at deltage i Trediveaars- 
krigen, tillod den udvalgte Prins Christian Hospitals
forstanderen toldfrit at opkøbe Proviant til de fattige. 
Kongen selv gav siden frit Tørveskær. Den eneste Fordel 
ved Beliggenheden var, at Klosteret nu havde til Huse 
i Nærheden af de Skove (ved Hvidøre), hvor det havde 
Tilladelse til at holde Oldensvin.

Det vakte derfor almindelig Glæde, da hele Hospi
talet 1630 flyttedes ned til en Nybygning ved den nu
værende Triangel, hvor det igen kom i Nærheden af 
Byen og igen blev betænkt med gode Gaver. Gaarden 
ved Rosbækken blev herefter kaldt Gamle Vartov, me
dens den nye Indretning nær ved det nordvestlige 
Hjørne af Sortedamssøen blev kaldt Nye Vartov.

Dette Anlæg var efter Tidens Forhold meget stor
artet og omgivet af Volde og Grave som et Led i den 
nye Befæstningslinie, Christian IV planlagde langs Sø
erne. Voldanlægget gik fra Sortedamssøen langs nu
værende Willemoesgade, Ringstedgade, Sorøgade, skraat 
over Odensegade og udenom Trianglen langs Blegdams
vejens Sporvejsremise ned til Sortedamssøen. En Dæm
ning laa ved Enden af Søen allerede fra tidligere Tid, 
og over den gik Vejen til Helsingør midt igennem Fæst
ningsværket.

Stiftelsens Præst Anders Madsen Hjørring gav siden 
en Beskrivelse af Stedet: „Det er fast alle vitterligt, at 
den fornemste Landefart til København er fra Helsingør 
ind ad Københavns Østerport. Derfor vilde Hans Maje
stæt, at Hospitalet der skulde bygges udi en meget an
selig Forma efter hans egen Afridsning. Til Hospitalet 
var bygget en særdeles Gaard, indelukket og med fire 
store grundmurede Huse, som alle fire var bygget udi 
et, ogsaa skønne gevalte Kældere under Husene med 
kostbare hugne Stenpiller under Hvælvingen, som ikke 
fast bedre udi nogen Potentats Hof “. Det vides fra anden 
Kilde, at Hospitalets Forstander boede i Portlængen, 
og Lemmerne havde Bopæl i de to tilstødende Længer, 
medens den fjerde Længe afgav Plads for Bryggers, 
Kælder og Bageri samt for nogle „Kammerser“, hvor 
fremmede for Betaling kunde faa anbragt Folk „af visse 
Aarsager“. Sygestuen var vistnok en eneste stor Sal med 
Kor og Alter for Enden, saa alle syge kunde høre Guds 
Ord. Sengene stod i Rader, og Gangene mellem dem 
havde Navn efter Evangelisterne. Over de Senge, der 
var stiftet af private, stod vistnok Givernes Navne.

Hjørring fortsætter sin Beskrivelse: „Derhos var en 
anden Bygning udi fire Huse, som lukte en stor Gaard 
ind, der var Hospitalets Ladegaard, Fæhus, Stald, 
Hestemølle, Tørvehus og andet fornødenlig til Bønder, 
som var i Arbejde for Hospitalet med Heste og Vogne“. 
Imellem disse tvende Gaarde gik den alfare Vej til 
København, saa ingen kunde blive fri for at køre lige 
igennem Hospitalet. „Og var dette Hospital formedelst 
sin herlige Bygnings Anselighed kommet i saadant Rygte, 
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at mange fornemme Folk, ikke aleneste private, gejst
lige og verdslige, men fyrstelige Personer og Potentaters 
Gesandter af det Rygte, de havde hørt om dette Hospi
tal, kom derind at bese dets Lejlighed og gav det Magt, 
at det vel maatte kaldes et kongeligt Hospital, hvorudi 
alting var forordnet herlig og skikkelig, som det burde, 
for fattige Folk“.

Opførelsen havde taget 5 Aar og kostet 27.000 Kurant 
Daler, en formidabel Sum, der havde bragt Stiftelsen 
i en Gæld, som den dog klarede sig taaleligt ud af. 
Trods Pengemangelen blev Beboerne behandlet godt, 
i alt Fald ikke sultet. Om Søndagen vankede der til 
Middag Flæsk, Kaal og Lammekød, til Aften Ærter 
og Oksekød, om Mandagen til Middag Sild, Boghvede
vælling og Torsk, til Aften Bergfisk og Byggrød af sur 
Mælk, om Tirsdagen til Middag Flæsk, Kaal og Kal
lunsuppe, til Aften igen Ærter og Oksekød o. s. v. 
Levemaaden var altsaa solid, om end noget ensformig; 
men man maa bl. a. huske, at det var før Kartoflernes 
Tid. Den gode Bespisning af Lemmerne hindrede ikke, 
at Forstanderne kunde mele deres egen Kage saa godt, 
at de i Reglen flyttede derfra som rige Folk.

Desværre vedblev denne fortræffelige Anstalt kun sin 
Virksomhed indtil den svenske Belejring af København 
1658. Rigtignok gjorde den det bedste Indtryk paa 
Svenskerne; Carl Gustav og hans Mænd fandt, at 
den „gav Kongen Ære og Rygte for et berømmeligt 
Hospital “ og forbød sine Folk at gøre Anlægget For
træd; men Bygningerne blev snart inddraget i Krigs
handlingerne. Svenskerne kom første Gang dertil den 
13. August og medbragte Kanoner, hvormed de aab- 
nede Ilden mod København; men de blev snart bragt 
til Tavshed af Beskydningen fra Byens Volde og fra en 
Stykpram, der laa i Sundet ud for Vartov, og som 
Svenskerne kaldte „Den stumprumpede Hund“. Vartov 
blev da foreløbig forladt af Fjenderne; men snart kom 
de igen, denne Gang med Kanoner fra Kronborg og 
højst fornøjede over, at de havde faaet denne fornemme 
Fæstning i deres Magt. De lod sig herved endog bevæge 
til at lade Hospitalets Lemmer nyde forskellige Be
gunstigelser; navnlig blev der lovet de fattige Bønder i 
Københavns Len Frihed for Indkvartering og Paalæg. 
I den følgende Tid udviklede der sig imidlertid Artil
leriduel omkring Stedet, og Vartovs Beboere var stadig 
truet af Ilden fra de danske Kanoner. Det var forgæves, 
Svenskerne søgte at ramme Prammen ude i Sundet. I 
Slutningen af Oktober nedbrød de Vartov Ladegaard; 
men sent om Aftenen den 30. Oktober forlod de igen 
Stedet, da den hollandske Flaade under Admiral Ob- 
dam havde kæmpet sig Vej ind i Sundet. Den 5. Novem
ber besatte danske Styrker Stillingen; men 11. Novem
ber huggede Svenskerne Dørene ned og forjog dem, og 
to Dage efter maatte Fattiglemmerne forlade Bygnin
gerne og under Pastor Hjørrings Ledelse ty ind i Byen, 
hvor de fandt Bolig i et Lejehus i Pilestræde. Sidenhen 
havde snart Danskere, snart Svenskere Vartov i Hænde; 
men Sankt Karens Dag, den 24. November, begyndte 

Danskerne at nedbryde alt Træværket paa Hospitals
huset for at bruge det til Palisader paa Københavns 
ufærdige Volde, og snart var Bygningen saa ruineret, 
at „der ikke ses nu deraf Stok eller Stage“. I December 
lykkedes det en Nat Svenskerne at faa anbragt en 
Bombe under et Ildsted, som Danskerne benyttede, naar 
de om Dagen rykkede ud til en Vagtpost, og da de dan
ske Vagter den følgende Morgen tændte Baal paa Stedet, 
eksploderede Bomben og ødelagde 13 Ryttere.

Under Stormen paa København Natten til den 11. 
Februar 1659 tjente Vartov som Udfaldssted for et 
svensk Angreb under Anførsel af General Gustav 
Banér. Hans Ordre gik ud paa, at han for enhver 
Pris skulde trænge ind over den daarlige Befæstning, 
der var nærmest ved Kastellets Volde; men i Mørket 
kom Angrebet ind noget sydligere, og her var Forsva
rerne bedre stillet. De ventede derfor med at aabne 
Ilden, til de havde Fjenden paa nært Hold. Angrebet 
blev slaaet blodigt tilbage, og det hjalp ikke, at den 
svenske General sendte Forstærkninger frem. Efter 
Nederlaget trak Svenskerne sig noget bort fra Byen, og 
23. Februar blev der paa dansk Side givet Ordre til at 
sløjfe Vartovs Volde. Paa det berømte Hospitals Tomter 
rejstes snart efter en Mølle; i Efteraaret 1668 slog Lynet 
ned i den og dræbte baade Mølleren og en Pige; 1682 
laa der her Øst for Landevejen baade en Møllestavn 
og en Mølle.

Et fast Punkt i Østerbros Tilværelse blev fra tidlig 
Tid Store Vibenshus. Det har aabenbart sin Oprindelse 
fra et af de Huse, der oprettedes for Tilsynsmænd ved 
Kongevejene, og som snart gik over til at blive Bede
steder eller Kroer. Den 16. Juni 1669 overdroges det 
til Jens Pedersen, der siden efterfulgtes af Christen 
Andersen, som fra 1691 maatte betale en aarlig Jord
skyld af den tilliggende Have paa 2 Rdlr. Af yngre 
Dato var Lille Vibenshus, som 1708-35 havde en Jens 
Jensen Vibe og hans Søn Lars til Krovært.

Ude ved Stranden Nord for Kastellet laa Kongens 
Fiskerhus, som 29. Marts 1679 blev givet som Fribolig 
til den pensionerede Jæger Johan Dantzer. Det var 
bygget paa det tiloversblevne af en gammel Runddel 
af de Fæstningsværker, som før Svenskekrigene var an
lagt fra Vartov ud til Sundet. Ogsaa her indrettedes der 
Kro, idet Dantzer fik Ret til Udskænkning af 01 og 
Vin og til at oprette en Skydebane samt til at holde et 
Par Køer. Desuden fik han Lov at udnytte et Par 
Fiskedamme. Allerede 1682 var Huset overgaaet til en 
anden Bruger, Niels Grøn. Fiskerhusets Have kendes 
i øvrigt fra Holbergs „Jacob von Tyboe“. Ikke langt 
fra Huset gik den fra Sortedamssøen kommende Cita
delsvej (siden Kastelsvej), der førte frem til Norgespor- 
ten i Kastellet og oprindelig bar Navn af Kongevej.

Det mest ejendommelige Forlystelsessted uden for 
Østerport opstod dog ved Vartov Kilde nær Gamle 
Vartov, ogsaa kaldet Sankt Hans Kilde; man vilde 
senere vide, at den var opnævnt efter Professor Hans 
Zoéga, som ejede Kilden i 1670erne. „Denne Kilde“,
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Kort over Østerbro 1728. (Ingeniørkorpsets historiske Tegningsarkiv). Paa dette, det ældste Kort over Østerbro, genfinder man let de • 
stadig bevarede Hovedgader: Farimagsgade, Østerbrogade, Blegdamsvejen og Øster Allé. Man ser ogsaa Holmens og Garnisons Kirke- 
gaarde, og fra Østerbrogade til Stranden det Terræn, som senere blev Classens Have og Rosenvænget. Ved Sundet de kgl. Fiskedamme.

hedder det, „ligger ved det Lyststed Kildendal straks 
ved Landevejen tæt ved Gærdet og ser ud som en aaben 
Brønd, hvori Vandet staar omtrent en halv Alen højt 
over Aarerne og har intet Afløb. Sandet, hvorigennem 
Vandet trænger sig, er i og for sig selv hvidt; men af 
de Urenligheder, som støver hen i det, har det en graa- 
agtig Hinde over sig. Dette Vand staar ikke aldeles 
stille; men saasom Værten i Gaarden betjener sig deraf, 
saa bliver det flittig opøst“. I Tiden indtil 1750 kon
kurrerede denne Kilde med Kirsten Piils Kilde i Dyre
haven. Mange søgte dertil Sankt Hans Aften i den Tro, 
at Vandet havde lægende Kraft. I Tidens Løb gav 
Kildehalløjet dog Anledning til Misbrug, og Ole Rø
mer indberettede 1705 i Egenskab af Politimester, at 
„Sankt Hans Kildefærd“ havde ført en Hob Betlere til 
Byen, især fra Skaane. Han havde imidlertid ladet dem 
forfølge, og nogle var sendt tilbage til Sverige, andre 
anbragt i Børnehuset paa Christianshavn eller i Pest
huset paa Vesterbro. De fleste var dog ikke fanget, men 
gemte sig hos „Korrespondenter“. 1727 klagedes der 
over Tummel og Uro fra Kilden og tillige over, at løse 
Kreaturer, der færdedes i de tjørnebevoksede Grusgrave 
omkring den, brød ind i Nabohaver og ødelagde dem.

Det var vistnok denne Kilde, Holberg tog under Be
handling i sin Komedie „Kilderejsen“. 1779 var den 
borttørret.

Tid efter anden fandt det raserede Terræn uden for 
Portene Anvendelse. Den 13. April 1662 fik Oberst 
Heinrich Ruse Ordre til at udvise og opmaale to 
Kirkegaarde, hvoraf den ene skulde lægges uden for 
Østerport. Det blev den saakaldte Matroskirkegaard 
eller Skibskirkegaard, indviet den 10. August 1666, 
senere flere Gange udvidet og kendt under Navnet Hol
mens Kirkegaard, nu den ældste af Københavns Begra
velsespladser.

Foruden Holmens Kirkegaard fandtes ifølge en Syns
forretning 1682 uden for Østerport sydvest for Lande
vejen en Plads, „tilforn kaldet Stockholm“, nu tilhø
rende en Vanløsebeboer. Nordvest for Vejen laa Kon
gens Accisebod, hvortil der hørte en liden Kaalhave, 
dernæst en Byggeplads med Kaalhave, Kongens Fisker
hus og 5 Pladser, der alle tilhørte en Mand ved Navn 
Mogens Zachariasen. Han beboede selv den ene af 
Pladserne og drev et Stivelseværk; dernæst var to Pladser 
optaget af Limsyderier, og de to sidste beboedes af 
Claus Tydsk og Ole Skaaning. I Nabolaget laa ogsaa
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Griffenfeld paa Retterstedet i Kastellet. (Efter 
Tyge de Hofman: Danske Adelsmænd).
Blandt de faa historiske Optrin, der knyttes 
til Østerbro, er to nær beslægtede i deres Art. 
Bydelen saa Afslutningen paa to betydelige 
danske Statsmænds politiske Løbebane. Stru- 
ensee blev fra Kastellet ført til sit blodige 
Endeligt paa Øster Fælled, hvor der var rejst 
et højt Træskafot, saa Offentligheden kunde 
tage Del i det afskyelige Skuespil. (Se næste 
Side). Men der var kun spredt noget hvidt 
Sand paa Kastellets Paradeplads den Juni
morgen i 1676, da Griffenfeld blev ført til 
Retterstedet. Optrinet her var ogsaa forarge
ligt. Den dømte Rigskanslers grevelige Vaaben 
blev sønderbrudt af Bøddelen, og han var 
allerede knælet ned for at modtage det dræ
bende Hug, da der blev raabt: Pardon i Kon
gens Navn. Og Griffenfeld sad derpaa som 
Statsfange i Kastellet i de næste fire Aar, inden 
han drog bort til sit 18 Aar lange Fængsel 
paa det fjerne Munkholm.

de to Møllepladser paa Ny Vartovs Plads, begge Øst 
for Vejen. Endvidere var der her en lille Enghave. 
Langs Sortedamssøens Nordvestbred laa Blegepladserne, 
idet de var blevet flyttet herud, da Demarkationslinien 
oprettedes, og ellers strakte sig Fælledernes Græsning til 
alle Sider. Fra Østerport til Nørreport regnedes der 
mellem Voldgravens Yderskraaning (contrecharpen) og 
Søerne at være Græsning til 24 Høveder; men 4 Vænger 
og en Kaalhave var skilt fra samt ved Nørreports 
Accisebod Jord til Kongens Materialheste. Paa selve 
Øster Fælled regnet fra Store Vibenshus, Bryggervangen 
og Gamle Vartov til Blegdammen var der Græsning til 
180 Høveder - ligesom paa Vester Fælled, medens 
Nørre Fælled takseredes til 300 Høveders Græsning. Øst 
for Landevejen havde Mogens Zachariasen yderligere 
et moradset Vænge, og Syd for dette laa et lidet Hus 
med et Stykke Eng og en stor og to smaa Fiskedamme. 
Som Helhed var Bebyggelsen paa Østerbro endnu paa 
dette Tidspunkt yderst beskeden.

1683 fik Zachariasen en øde Plads mellem sit hid
tidige Areal og Stranden, men ellers blev der fore
løbig kun udlagt faa nye Grunde, hvad der fremgaar 
af Jordebogen 1694.

Den voldsomme Pest, der 1711 rasede i København, 
gav Anledning til, at der uden for Østerport til højre 
for Alfarvejen og nær ved Kastellet blev udlagt en Pest- 
kirkegaard. Dødeligheden i Byen var saa voldsom, at 
man straks lod grave adskillige lange 3 Alen dybe 
Grøfter; men de blev hurtig fyldt. Man hentede der
efter Fanger fra Bremerholm til at grave, men de smit
tedes og døde hurtigt, og man maatte i Stedet udkom
mandere Militæret til Graverarbejde. Hundredvis af 
Lig laa allerede og ventede paa Begravelse, nogen i, 
nogen uden Kiste, og i Kastellet beklagede man sig 
over den ulidelige Stank. Kisterne blev stablet lagvis i 

Jorden, og kun et tyndt Lag Muld lagt over dem. Lige 
saa galt stod det til paa Matrosernes Kirkegaard og 
paa en Soldaterkirkegaard, der blev anlagt paa den 
anden Side Alfarvejen over for Matroskirkegaarden; 
man søgte her at bortdrive Liglugten ved at affyre 
Kanoner over Gravene.

Medens Pestkirkegaarden ikke senere blev benyttet 
til Begravelser, blev Soldaterkirkegaarden fra 1720 taget 
i regelmæssig Brug som Garnisons Kirkegaard. Foran 
og lige ud imod Østerbrogade indviedes den 19. Juli 
1770 en Kirkegaard for Lemmerne fra Almindeligt 
Hospital, den saakaldte Fattigkirkegaard, som i nyere 
Tid er blevet slaaet sammen med Garnisons Kirkegaard.

Ude paa Fællederne laa 1716 en russisk Hær paa 
30.000 Mand i Lejr, kommet til Danmark i Følge med 
Czar Peter den Store for i Fællesskab med den danske 
Hær at aabne et Angreb paa Sverige. Hæren blev fra 
Begyndelsen modtaget med Begejstring; men da det 
trak ud med Angrebet, blev man bange for, at Russerne 
nærede Bagtanker. Vagterne blev forstærket ved Nørre
port og Østerport, og Kastellets Norgesport blev lukket, 
for at de fremmede ikke skulde overrumple København. 
Et Værtshus paa Hjørnet af Trianglen og Kalkbrænderi
vej (nu Nordre Frihavnsgade) hed siden Skt. Petersborg, 
idet man hævdede, at der paa dette Sted havde ligget 
en Bygning, hvor Officererne fra Lejren søgte ind. 
Navnet er endnu bevaret i Petersborgvej.

Czar Peter personlig boede i et Hus i Gehejmeraad 
Jens Harboes store smukke Have. Denne Have havde 
Gehejmeraaden selv ladet opfylde, indgrøfte og dyrke 
paa den Grund Syd for Mogens Zachariasens Ejen
domme, hvor der i 1682 laa et lidet Hus med Eng og 
Fiskedamme, og desuden havde han ladet opføre flere 
Huse paa den. Siden solgte han i 1726 Ejendommen 
til Bogholder ved baade det vestindisk-guineiske og
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Struensee henrettes paa 
Øster Fælled. (Sam
tidigt Stik).
Der fandtes i ældre Tid 
flere Rettersteder uden
for Østerport, men det 
var paa et for Tilfæl
det rejst Skafot, at 
Greverne Struensee og 
Brandt blev henrettet 
i 1772. De ankom til 
Retterstedet iført hen
holdsvis grønt Klæde 
og blaat Fløjl med 
Guldgalloner, men blev 
saa nøgne som Svin 
parteret og nedhisset 
fra Skafottet. Allerede 
Samtiden forargedes 
over dette barbariske 
Skuespil.

det ostindiske Kompagni Frederik Holmsted. Han 
havde 1716 opnaaet Privilegium paa Anlæg af et Kat- 
tuntrykkeri, hvortil han indførte Kattuner fra Ostindien. 
Efter at have begyndt Virksomheden i København, ind
rettede han den paa Blegdamsvej; men 1726 flyttedes 
den til Haven paa Østerbro.

I Løbet af det 18. Aarhundrede søgte ogsaa andre 
Industribedrifter uden for Østerport. I 1724 fik Zacha
rias Nieman saaledes Privilegium paa at oprette en 
Kønrøgsfabrik og et Tapettrykkeri uden for Porten, 
endda forbundet med visse Monopolrettigheder, og 
disse Begunstigelser blev fornyet, da Virksomheden 1727 
blev overdraget til Svend Svendsen og Joachim Severin 
Bonsack. Videre fik i Marts 1729 de to Franskmænd 
Felix de Sart og Antoine Bonfils Privilegium paa 
Oprettelsen af et Kalkbrænderi, idet de maatte bryde 
Kalk paa Saltholm, og to Aar efter flyttede de deres 
Virksomhed ud til den saakaldte Baadsmandsskanse ved 
Stranden noget Nord for Kongens Fiskerhus. Dette 
blev det siden velbekendte Gamle Kalkbrænderi.

Da denne Virksomhed 1776 søgte om Forlængelse af 
sit Monopol, fik den Afslag, idet Kommercekollegiet nu 
var begyndt at blive liberalt indstillet og fandt, at Mono
poler af den Slags var „odiøse og skadelige for Nærings- 
livet“; tværtimod blev det bekendtgjort, at enhver kunde 
faa Privilegium paa Anlæg af Kalkbrænderi. Der ind
kom da en Ansøgning fra et Interessentskab, bestaaende 
af Regimentskvartermester Oberkampf, Professor Hars- 
dorff og Justitsraad Lassen, som derefter i 1779 kunde 
anlægge det nye Kalkbrænderi i Nærheden af det gamle. 
Til Forskel fra det gamle maatte det nye Værk efter 
en hel Del Stridigheder lade sig nøje med at hente Kalk 
fra Fakse, hvorfra Transporten var dyrere.

De Grunde Nord for Harboes Have, der i 1682 til
hørte Mogens Zachariasen, blev 1688 solgt til Jens 

Nielsen Toller, adlet von Rosenheim, og efter ham 
kaldt Rosenengen eller Rosenvænget. Allerede 1689 
blev de dog videresolgt til Biskop Hans Bagger og 
skiftede derefter flere Gange Ejer, indtil den franske 
Projektmager Pierre Frontin 1757 flyttede hertil med 
et Klædemanufaktur. Han var blevet kaldt til Danmark 
for at vejlede de danske Klædefabrikanter, men fik over
draget en Fabrik, der var oprettet af Pierre Gandil, 
som 1736 var indvandret fra Magdeburg med en Stab 
af Dugmagere og Hjælpere, men nu var død. Frontin 
opnaaede store Begunstigelser fra Statens Side, Gaver 
og Laan, Toldfrihed og Lavsfrihed, ja, da det kneb med 
Afsætningen, lod man det af Staten oprettede General
magasin købe hans Produkter; men han var en „hem- 
ningsløs Slyngel“, fik Foretagendet omdannet til Aktie
selskab og satte alt overstyr. 1763 forlod han Landet, 
og det var forgæves, man forsøgte at faa ham til at 
komme tilbage. Et Par Aar efter maatte man nedlægge 
Virksomheden med store Tab, idet Aktiekapitalen paa 
60.000 Rigsdaler samt et yderligere Beløb paa 30-40.000 
Rigsdaler var forbrugt. Frontins Virksomhed blev saa
ledes ganske typisk for den danske Enevældes merkan
tilistiske Fabriksforsøg.

Efter Sammenbruddet kom Ejendommen i Hænderne 
paa den foretagsomme Reinhard Iselin. Han havde 
1755 faaet Privilegium paa sammen med Peter Tutein 
at drive et Kattuntrykkeri paa Christiansholm ved 
Klampenborg; men 1766 flyttede han Virksomheden 
til sin Bopæl paa Østerbro, som han gav Navnet Rosen
dal. Efter hans Død 1781 gik Ejendommen, der omfat
tede ialt 24 Tønder Land, i Arv til hans Datter Marie 
Margrethe, der ægtede Kammerherre, Rigsgreve 
C. F. Rantzau, men 1803 blev den solgt til F. J. Tutein, 
en Søn af Iselins Kompagnon. Han solgte 1804 Kattun- 
trykkeriet fra og opførte en smuk Beboelsesejendom, som
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Kort over Østerbro 1805, udført af Alexander Diogenes (Bymuseet). Planen har ikke mindst Interesse, fordi den viser Classens Have 
med de i Aarene efter 1800 opførte Bygninger i den korte Periode, disse stod inden Ødelæggelsen 1807. Man ser iøvrigt Tuteins store 
Ejendom, Rosendal, samt de andre dengang eksisterende Lokaliteter, saasom Kalkbrænderierne og forskellige Lystejendomme.

igen efter hans Død 1854 solgtes til Kaptajn Waage- 
petersen, der udstykkede den.

Den bagest liggende Del af Rosenvænget var imidler
tid 1726 blevet solgt til Direktør i det vestindisk-guine- 
iske Kompagni Ferdinand Anton Danneskiold-Laur- 
vigen. Efter han Død 1754 blev denne Ejendom solgt 
til J. F. Classen, som her oprettede en Fajanceovn- 
fabrik. 1765 erhvervede Classen ogsaa Kongens 
Fiskerhus, der 1761 var blevet skænket til Hans Ahle- 
feldt. Siden købte Classen andre Parceller, og 1783 
ægtede han Reinhard Iselins Enke. Ved hans Død 1792 
oprettedes af hans Efterladenskaber det Classenske Fidei- 
kommis; men hele hans Ejendom paa Østerbro, der 
gik under Navnet Frederikslund, blev forpagtet og 1809 
købt af Broderen P. H. Classen, der selv havde en 
Ejendom beliggende lige Syd for. Saaledes samledes den 
berømte Classens Have.

Denne Have fik i lige Grad Ry for sin Beliggenhed, for 
sine smukke Træer og for sin fortræffelige Frugt. En 
tysk Gartner, Fr. Naumann, stod for Driften og solgte 
Produktionen til Byen. Til Hjælp havde han en anden 
Gartner, en Arbejdsmand, en Materialkusk og en Port

ner, der alle boede med Familie paa Ejendommen. 
Derimod var der ingen Fisker, idet Vandet i Fiskedam
mene omkring Udløbet fra Sortedamssøen nu fornyedes 
for langsomt og desuden blev forurenet fra Iselins og 
Tuteins Kattun trykkeri.

Mellem den egentlige Have og Citadelsvej laa et 
Vænge, som var fæstet af Københavns Kommune. Langs 
Stranden anlagde J. F. Classen den saakaldte Strand
promenade, som lukkedes med Bomme for Enderne og 
kun stod aaben for Fodgængere. Mellem Promenaden 
og Haven lod han grave en Kanal.

Saa længe J. F. Classen levede, fandtes der ingen Ho
vedbygning i Haven, idet han kun kom derud paa Ud
flugter fra Hovedstaden; men da Broderen overtog 
Herlighederne, lod han ved den nuværende Lipkesgade 
opføre en stor grundmuret palæagtig Bygning, kaldet 
Justinenborg efter hans Hustru Marie Justine Fabri- 
tius, der var Datter af en af Københavns mest velha
vende Forretningsmænd. Nogen Skønhed var denne 
Bygning dog næppe; Facaden var i romersk Stil med 
Søjler, men Siderne var henholdsvis i maurisk og gotisk 
Stil, og Bagsiden lignede et Kloster. Det indre var der-
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Østerbrogade set fra lille Triangel ca. Aar 1800. (Akvarel i Kobberstiksamlingen). Billedet illustrerer det paa forrige Side viste Kort. 
I Forgrunden til højre det hvide Hus, den palælignende Bygning, foran hvilken de danske og engelske Parlamentærer mødtes i 1807. 
Midt i Billedet Ejendommen: Dalen, kaldt saaledes paa Grund af sin Beliggenhed i lavere Niveau end Gaden, og tilvenstre for den det 
kendte „Rosendal", samt Møllen ved Trianglen. Til venstre Sortedamssøen.

imod smukt prydet med Malerier, Stukkatur og Billed
huggerarbejder. Blandt Havens øvrige Bygninger næv
nes en Vognport, prydet med en Kolonnade, et Oran- 
gerihus og nede ved Sundet et større Lysthus, Antonien- 
borg, samt et mindre Lysthus, Segesta, i klassisk Stil 
med Søjler og Frontespice, hvorfra der var en dejlig 
Udsigt over Øresund.

Ud over disse Bygninger lod P. H Classen ved Vejen 
fra Østerbrogade til Justinenborg, den nuværende Clas- 
sensgade, opføre en Skole med klassisk Ydre, kaldet 
Musaion, dels beregnet som Grundskole for Børnene i 
Kastellet og paa Østerbro, dels beregnet til en Ager
brugsskole, som skulde ledes af Professor Christian 
Olufsen. Skolen indviedes paa Kronprins Frederiks 
Fødselsdag, den 28. Januar 1807, og Grundskolen fik 
hurtigt 100 Elever, som her modtog gratis Undervisning. 
Hele denne fortræffelige Indretning fik imidlertid ikke 
noget langt Liv, saaledes som det vil fremgaa af det 
følgende.

Alt imens disse fornemme Ejendomme voksede frem, 
baaret af gode Fortjenester fra Handel og Industri, tog 
Kvarteret foran Østerport Form ved store Vejarbejder. 
Øster Allé blev rettet ud og anlagt omkring 1750, og 
Træerne fra „Krindsen“ paa Kongens Nytorv plantet 
som Alletræer langs med den. Der blev herved draget 

en fast Grænse mellem Blegdamsfælled mod Vest og 
Øster Fælled mod Øst, henholdsvis paa 151 og 86 Tønder 
Land. Endvidere anlagdes Jagtvej fra Falkonergaarden 
til Store Vibenshus.

Ved en kongelig Resolution af 29. September 1767 
ophævedes Kongevejsordningen for Vejstrækningen fra 
Store Vibenshus til Fredensborg, og samtidig begyndte 
man under Ledelse af den indkaldte Franskmand 
Marmillod at udbygge Hovedvejene ud fra København 
som makadamiserede Chausseer. Det første Vej stykke, 
der saaledes blev moderniseret, fra Store Vibenshus til 
Lyngby, aabnedes for almindelig Færdsel den 10. No
vember 1769, og for at befare det maatte man betale 
Bompenge ved Store Vibenshus. Ligeledes blev Fæl
lederne indgrøftet og indrammet med Diger, og 1768 
førtes Jagtvejen videre fra Store Vibenshus til Lille 
Vibenshus ved Vejen til Helsingør. Paa Østerbrogade 
mellem Østerport og Søerne plantedes i 1780erne de 
dobbelte Alleer, som staar endnu med bred Kørebane 
paa Midten og Ridestier paa Siderne og Fortove i de 
to Sidealleer, alt i alt en værdig Indkørsel til den ene
vældige Majestæts København. Til Gengæld maatte de 
Bøndervogne, der paa store Udflugtsdage holdt foran 
Byporten for at køre Folk til Skoven, flytte længere ud 
og fik deres Plads paa Trianglen, hvor Hyrevognene til 



Dyrehaven senere i det 19. Aarhundrede altid maatte 
holde til.

Ude paa Øster Fælled ikke langt fra Øster Allé var det, 
Struensee og Brandt blev henrettet den 28. April 1772. 
En lille Jordhøj med en Granitsten har senere markeret 
Stedet. Begivenheden foregik paa et højt Skafot; næsten 
hele Garnisonen og Holmens Mandskab var udkomman
deret, og alt, hvad der kunde krybe og gaa fra Køben
havn, var mødt op for at overvære den makabre Begi
venhed. De to Syndere ankom i hver sin Hyrekaret under 
stærk Eskorte. De blev modtaget af hver sin Sjælesørger. 
Brandt blev først ført op. Hans grevelige Vaaben blev 
sønderslaget, og han bevarede sin Koldsindighed og Ro, 
da han lagde højre Haand paa Blokken og fik den hug
get af. Derefter faldt Øksen over hans Nakke, og Bød
delen viste Hovedet frem for Mængden, og sluttelig 
blev Liget parteret og hejst ned til Rakkersluffen, der 
ventede nedenfor. Struensee fik Krampetrækninger, da 
hans Haand blev hugget af. „Det hele saa barbarisk 
og affreux ud“. Tilskuerne, der i de foregaaende Uger 
havde været stærkt ophidset mod de to Magtstormere, 
følte, at de havde faaet mere end Hævn nok. De par
terede Kroppe blev kørt ud til Vester Fælled og lagt paa 
Hjul og Stejle paa Galgen ved nuværende Amerikavej.

Siden foretoges Henrettelser, efter at Galgen paa 
Vesterbro var nedrevet, ofte ved Stranden noget Nord 
for Kastellet, hvor der en Tid var opstillet et Rettersted.

De omtalte Fabriksanlæg og den bedre Vejforbindelse 
førte efterhaanden til, at Bebyggelsen paa Østerbro 
øgedes noget. Hverken Rosenvænget eller Classens Have 
naaede helt frem til Østerbrogade, men gav Plads for 
en Række Huse og Haver med Værtshuse ind iblandt 
ved Vejstrækningen for Enden af Sortedamssøen og hen 
til Trianglen. Særlig i 1790erne tiltog Befolkningstallet 
paa Østerbro. Endnu 1793 havde Nørrebro og Østerbro 
tilsammen kun 936 Indbyggere, men 1801 var der alene 
paa Østerbro 659 Indbyggere. Bydelen kunde saaledes 
ikke maale sig med Vesterbro, men udmærkede sig 
fremfor de andre Forstæder ved Classens Haveanlæg og 
ved sine rige Familier.

Ind over denne Idyl brød Englændernes Angreb paa 
Sjælland 1807 som en stor Ulykke. Efter at være 
gaaet uhindret i Land ved Vedbæk den 16. August 
rykkede en Del af de engelske Styrker under Anførsel 
af General Baird den 17. frem til Jagtvejen og Svane
møllen, hvor de straks anlagde et Batteri. De danske 
Forposter stod opstillet fra Kalkbrænderierne ned til 
Blegdammen, og en norsk Bataillon var anbragt i 
Classens Have. Man forsøgte at anlægge en Skanse ved 
et Salpeterværk, som 1801 var blevet bygget mellem 
Øster Allé og Østerbrogade, og rettede et første Udfald 
mod Lille Vibenshus; men Englænderne fik hurtig For
stærkninger, saa de Danske maatte gaa tilbage til Clas
sens Have, og Skansearbejderne ved Salpeterværket blev 
bragt til Standsning af Ilden fra Svanemøllebatteriet. 
Det var ved denne Lejlighed, de to frivillige, Kromanden 
fra Asminderød Johannes Christian Hammer og hans 

15-aarige Søn Frits, fik Ilddaaben. Sidstnævnte fik 
spaltet sit Gevær af en Fjendekugle, da han vilde krybe 
op over Jagtvejen, men slap selv uskadt.

Den 20. August forsøgte man kort før Daggry et 
større Udfald med 3.600 Mand og med Støtte af Kanon
chalupper mod Svanemøllebatteriet. Kanonchalup
perne naaede vel at bringe Batteriet til Tavshed; men 
inden det blev taget af Landstyrkerne, kom de engelske 
Forstærkninger til, og man maatte skyndsomst trække 
sig tilbage. Den ene Halvdel af den danske Udfalds
styrke havde ikke adlydt sine Ordrer og var slet ikke 
kommet til at tage Del i Fægtningen. Stemningen i 
København blev herefter temmelig nedtrykt, og da man 
den 23. igen rettede et Angreb mod Svanemøllebatte
riet, skete det kun fra Søsiden.

Den 24. August rykkede Englænderne saa langt frem, 
at de danske Forposter maatte holde sig i Classens 
Have, og da et nyt Udfald mod Blaagaard paa Nørrebro 
den 25. mislykkedes, satte Englænderne sig fast ved 
Salpeterværket og Blegdammene. Salpeterværket blev 
dog ikke opgivet uden et tappert Forsvar; men den 
følgende Nat trængte Englænderne frem gennem Clas
sens Have, og Fæstningen København var nu fuldstæn
dig indespærret fra denne Side.

Den 26. August forsøgte man i et fjerde Udfald at 
tilbageerobre Classens Have, der frembød alt for god 
Dækning for Fjenden. Der deltog denne Gang kun 
500 Mand af Livjægerne, Herregaardsskytterne og Re
gimentsjægerne; men Kanonchalupperne skulde igen 
angribe fra Søsiden. Alt gik ogsaa godt fra Begyndelsen. 
Man trængte frem gennem det meste af Haven; men 
da man nærmede sig Husene ved Østerbrogade, stod 
Englænderne bag alle Plankeværker og Mure og tog 
varmt imod, og der var ikke andet at gøre end at retirere. 
Det var en ringe Trøst, at Kanonchalupperne bagefter 
kunde jage Englænderne ud af Haven med Kardæsker. 
Chalupperne havde selv temmelig store Tab som Følge 
af Beskydningen fra Svanemøllebatteriet, og en af dem 
sprang i Luften.

Den følgende Nat forsøgte man fra Kastellets Volde 
at skyde Haven i Brand med gloende Kugler; men 
Virkningen var ubetydelig og Englænderne lagde nu 
et Batteri ved Ny Kalkbrænderi vej, der skulde hindre 
Kanonchaluppernes Indgriben. Tidlig om Morgenen 
den 31. August forsøgte man derfor det femte og berøm
teste Udfald, denne Gang med 2.200 Mand. Anfører 
var Chefen for det norske Livregiment Oberst Beck, 
og foruden Liniebatailloner af det norske og danske 
Livregiment deltog Livjægerne og Herregaardsskytterne 
samt en Artilleristyrke med 8 Kanoner og nogle Kanon
chalupper. Hensigten var, hvis man ikke kunde erobre 
Haven, i Stedet at ødelægge den ved at omhugge Træ
erne og afbrænde Husene, og derfor havde man 50 af 
Holmens Tømmermænd øksebevæbnede og 50 Brand
folk med. Som sædvanlig begyndte det godt. De engelske 
Forposter blev slaaet tilbage, Træerne fældede, Brand
stiftelsen begyndte og Maalet for saa vidt naaet; men
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Livjægernes Udfald i Classens Have 1807. (Kobberstik af C. W. Eckersberg). Udfaldet fandt Sted for at ødelægge Lyststedets netop færdig
byggede smukke Bygninger, der tjente Fjenden til Dækning. Billedet er set fra Strandpromenaden langs Sundet, og man ser til venstre 
Undervisningsanstalten Musaion, midt i Billedet Hovedbygningen, det saakaldte Justinenborg, begge i Flammer.

snart kom engelske Kolonner til Stede, og de danske 
Styrker maatte trække sig tilbage med et Tab af 20 
faldne og 82 saarede. Særlig Livjægerne havde udmærket 
sig, og den førnævnte Frits Hammer saarede paa lang 
Afstand den engelske General Baird, der siden, da han 
blev præsenteret for den lille Skytte, anerkendte hans 
Skydefærdighed og gav ham to kostbare Pistoler til 
Erindring. Til Søs lykkedes det Tøjhusløjtnant Andreas 
H. Høyer med to Spilpramme at sprænge et engelsk 
Skib i Luften og at sænke en engelsk Brig. Blandt Kø
benhavns Befolkning var der mere Tilfredshed med 
dette Udfald end med de forrige, fordi en Række højere 
Officerer havde deltaget og saaledes vovet Pelsen. 
Selve Københavns Kommandant, den gamle redelige, 
men alt for forsigtige General Peymann, viste sig til 
Fods i Classens Have, men blev saaret i det venstre Ben 
og maatte trække sig tilbage til Kastels volden. Da en 
Læge kom for at forbinde ham og sagde ham nogle ven
lige Ord, pegede han paa Hjertet og udbrød: „Her 
burde Kuglen have truffet “. Maaske havde han søgt 
Døden.

I alt Fald ansaa Peymann Kampen fra dansk Side for 
haabløs. Englænderne var nu færdige med deres For
beredelser. Et Par Dage efter begyndte Bombardementet 

af Byen bag Voldene, og den 7. September maatte 
Peymann underskrive Kapitulationen. De indledende 
Underhandlinger om Betingelserne fandt Sted paa 
Østerbrogade ud for „det hvide Hus“ paa Hjørnet af 
Classens Vej. Til Stede var her General Wellesley 
(den senere Hertug af Wellington), Obertsløjtnant 
Murray og Kaptajn Popham, fra dansk Side General 
Waltersdorff, Kontreadmiral Lutken og General
auditør Bornemann samt som Tolk Digteren, Professor 
T. C. Bruun. Forhandlingerne blev dog hurtig henlagt 
til det danske Hovedkvarter, hvor Peymann laa med sit 
saarede Ben.

For Classens Have blev Krigen skæbnesvanger. 
P. H. Classen tog sig Ødelæggelsen meget nær. De af
brændte Bygninger blev ikke genopført, Musaion ikke, 
fordi Kongen fastholdt, at der kun maatte bygges i 
Bindingsværk, og at Bygningerne skulde fjernes, naar- 
somhelst Militæret forlangte det. Den eneste Bygning, 
der var sluppet nogenlunde ud af Katastrofen, var An- 
tonienborg; den blev nu istandsat, og med sine faa Væ
relser og sit Køkken kunde den afgive Husrum under 
kortvarige Ophold. I øvrigt fik Haven nok Lov at gro 
vildt, næsten som en Skov og i denne Tilstand gik den 
ved P. H. Classens Død 1825 over til Fætteren Michael
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Udsigt fra Rosendals Hovedbygning over den tilhørende Have og i det hele taget over Terrænet mellem Østerbrogade og Sundet. (Maleri 
ca. 1805 af J. C. Dahl, Frederiksborgmuseet). Billedet giver et levende Indtryk af de mange Haver paa Datidens Østerbro.

Classen, der igen efterlod den til en Søn, som ogsaa 
hed P. H. Classen. Disse to Ejere synes ikke at have 
haft anden Interesse af Haven end at bringe Penge 
ud af den, og de udlejede den til en Mand, der drev 
Erhvervsgartneri paa Grunden. For at sætte Indtægten 
op, blev der ogsaa i Havens sydøstre Hjørne ud mod 
Strandpromenaden bygget en Ejendom til Udlejning, 
som fik Navnet Lille Ejegod.

Selv om Classens Have ikke genvandt sin gamle Fin
hed, groede Krigens Saar dog til, og Østerbro blev 
den samme landlige Idyl som forhen. Den store Skue
spillerinde Julie Sødring, der var en Datter af Skue
spilleren Christen Nieman Rosenkilde, har i sine 
Erindringer givet en meget anskuelig Skildring af Øster
bro i hendes Barndomstid, det landlige Østerbro, som 
kendes fra Købkes og Rørbyes Malerier. Det var i 
1834, Familien Rosenkilde flyttede fra Adelgade ud 
paa Østerbrogade og kom til at bo i det førnævnte 
„hvide Hus“ paa Hjørnet af Classensvej, en rummelig 
palælignende Bygning med stor Have og gamle Frugt
træer omkring. Bagest i Haven var der en Lindeallé 
langs et Plankeværk, der afgrænsede Haven fra Apoteker 
Møllers Ejendom „Vennersro “, der ligeledes var om
givet af en stor Have, og som grænsede direkte op til 
den Classenske Park. Til den anden Side laa Rosen

vænget. Familien Rosenkilde fik venligt den gamle 
Tuteins Tilladelse til at vandre omkring i dette vel
holdte Anlæg, hvor Smaasøer, udstrakte Græsplæner og 
yndige Blomsterplantninger vekslede med brede Marker 
og store Alleer, og yderst ved Stranden laa der en Ud
sigtshøj. Mod Nord begrænsedes Vænget af Kalkbrænde
rivej, der prydet af høje Alletræer snoede sig forbi 
Ejendommene Strandgaarden og Rolighedsdal ud til 
Stranden.

Da Rosenkilde flyttede ud, laa ogsaa den gamle Mølle 
ved Trianglen; men den nedbrændte en Aften kort 
Tid efter roligt og stille „som et Spedelys“, mens Øster
bros Brandvæsen var kaldt til Byen til en Skorstensild, 
og da Brandfolkene vilde vende tilbage, var det saa 
sent, at Østerport var lukket, og de maatte om igennem 
Nørreport for at komme hjem.

Ude ved Kalkbrænderierne trivedes i disse Aar For
lystelsesstedet „De fattiges Dyrehave “ med Gynger, 
Skydebaner og andet Dyrehavsgøgl, og her kan den 
vordende Skuespillerinde meget godt have gjort Studier 
til sine senere ypperlige Fremstillinger af smaaborgerlige 
Madammer og visne Jomfruer. I Henrik Hertz’ Ko
medie „De fattiges Dyrehave“ fik Familien Rosenkilde 
nogle af sine bedste Roller.

Blandt de stedlige Forlystelser var ogsaa Synet af
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Udsigt fra Østerbro mod Farimagsvejen og Sortedamssø. (Maleri 1813 af J. C. Dahl, Frederiksborgmuseet). - Da Søerne ikke som nu 
var omgivet af høje Kaserner, havde man fra Østerbro frit Udsyn, baade til Byen med dens Taarne - til venstre - og mod det fjernere 
Frederiksberg Slot paa dets Bakketop (midt i Billedet). Rytterne i Forgrunden er Frederik VI med Stab.

Frederik VI’s veleksercerede Soldater, naar de, som 
det ofte hændte, drog til Øvelse paa Fælleden iklædt 
skønne Uniformer og med Musikkorps i Spidsen. Den 
almindeligste Øvelse skal have bestaaet i at storme Vi
benshus. Der kom baade Jægere og Dragoner, Lanse
nerer og de glinsende Hestgardister. Mest populære var 
dog Borgervæbningens Øvelser. Koner og Børn fulgte 
gerne med ud paa Fælleden for at nyde Synet af de 
smukke Uniformer og senere Indholdet af den medbragte 
Madkurv. Julie Sødrings livlige Broder Adolph Ro
senkilde, den senere Skuespiller, kunde ved en saadan 
Lejlighed finde paa at lægge sig under Havehækken og 
skyde med Pusterør efter de forbimarcherendes stramt
siddende, hvide Buksebag.

Efter Frederik VI’s Død svandt disse militære Skue
spil bort; men den landlige Idyl bevaredes endnu i over 
en Menneskealder. Paa Ægteskabsstien, populært kaldet 
Kærlighedsstien (nu Østersøgade) lader Søren Kierke- 
gaard sin Forfører en Sommeraften følge efter Cordelia. 
„Solen havde tabt sin Magt, kun Erindringen om den 
bevaredes i et mildt Skær, der udbredte sig over Land
skabet. Naturen aandede friere. Søen var stille, blank 
som et Spejl. Blegdammens hyggelige Bygninger spej
lede sig i Vandet, som et langt Stykke ud var mørkt 

som Metal. Stien og Bygningerne paa den anden Side 
belystes af afmægtige Solstraaler“.

Intet Under, at dette Østerbro blev et Tilflugtssted 
for den Tids Skønaander. Særlig samledes en fornem 
Kreds omkring den stilfærdige og elskværdige Louise 
Hegermann-Lindencrone, der selv var Digterinde og 
fra 1802 til 1849 med Afbrydelser boede paa Rolighed 
ude ved Kalkbrænderiet. I hendes gæstfrie Hjem mød
tes Tidens litterære Elite: Pram, Steffens, Brødrene 
Ørsted, Oehlenschlager, Ingemann, Mynster, Sib- 
bern, Peder Hjort, Thomasine Gyllembourg og Carl 
Bernhard. Oehlenschlager kaldte hende „maaske 
den mest poetiske kvindelige Sjæl, Danmark har ejet“, 
og Peder Hjort købte kostbare Glas og sjældne Ala- 
basterkrukker til hende, naar han var paa Rejse.

Siden kom Rolighed som bekendt i Grosserer Mo
ritz Melchiors Eje og blev berømt som H. C. Ander
sens Tilflugtssted i hans ældre Aar og tillige det Sted, 
hvor han døde. „Jeg er saa urimelig, at jeg er en Plage 
for alle“, sagde han under sit Sygeleje, „men tilgiv mig, 
jeg er saa syg“. Og Alverden tilgav gerne den gamle 
Digter.

Det gav foreløbig ikke Anledning til større Ændringer 
i denne Verden af skøn Natur og smukt Menneskevirke,
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Udsigt fra Sorte
dams Dossering 
mod Østerbro. (Ma
leri 1841-45 afChr. 
Købke, Privateje). 
Købke har malet 
Sortedamssø og 
dens Omgivelser i 
saavel Solflimmer 
som Maanedis. Og
saa dette Natte- 
billede viser, hvor 
landligt det hele 
endnu paa hans 
Tid var.

da P. H. Classen den 30. Januar 1846 fik Kancelliets 
Tilladelse til at udstykke sin Have som Arvefæste, saa- 
dan som han gerne vilde for de gode Penges Skyld. 
Foreløbig byggedes der kun paa Grundene langs Strand
promenaden, de saakaldte Lodder. Man opførte her en 
Række Villaer, som hver fik sin Træbro over Kanalen 
ud til Promenaden. Mod Nord kom Grosserer H. P. 
Halkiers Villa til at ligge. Derpaa fulgte Vekselmægler 
H. C. Aggersborgs Ejendom, som foruden Grunden 
langs Kanalen omfattede Fiskedammene, der nu ud
gjorde en sammenhængende Sø med spredte Øer i. Ved 
smaa Broer blev Øerne forbundet med det faste Land, 
og paa en af dem opførte han en Sommervilla. Om 
Vinteren løb det fornemste København, deriblandt 
Christian IX’s Børn, paa Skøjter paa den romantiske 
Aggersborgsø. Yderligere udstykkedes der to Ejendomme 
sydpaa ned til Ejendommen Lille Ejegod. Uden for 
Strandpromenaden fik Villagrundenes Indehavere Brugs
ret over tilsvarende Stykker af Forstranden; men de 
maatte ikke bygge eller plante derpaa for ikke at for
styrre det frie Udsyn over Stranden. Enhver af dem 
fik Nøgle til Bommene for Enden af Strandpromenaden; 
men ellers var Promenaden stadig kun aaben for gaa- 
ende. Endnu nordligere end Halkiers Ejendom hørte 
der til Classens Have en Strimmel Jord, der skød op 
mellem Rosenvænget og Strandpromenaden. Den blev 
først solgt til Ejeren af Rosendal, men derpaa udstykket, 
og paa den sydligste Parcel heraf var det, Fru Heiberg 
1862 lod opføre den røde Villa, som blev hendes Alder
doms Hjem, og som endnu staar i Hjørnet af det Fin- 
senske Lysinstituts Have.

1846 var ogsaa den vestligste Del af Classens Have 
blevet solgt til Hørsvinger L. H. Hinrichsen, og 1847 
solgtes Resten af den egentlige Have til Portrætmaleren 
og Gartneren Alexis Chr. Lipke, der drev Grunden 
som Gartneri, men i øvrigt havde købt den med Grund
spekulation for Øje. Først 1875 blev han imidlertid enig 
med Classen om Betingelserne for Udstykning, og først 
1880 var alle Formaliteter i Orden, saa Udparcelleringen 
kunde begynde.

Heller ikke Kaptajn Waagepetersens Udstykning af 
Rosenvænget, der foregik 1857-72, kom i Grunden til 
at forandre Østerbros Karakter. Ganske vist blev Ejen
dommen parteret i ikke mindre end 47 Parceller; men 
de blev alle bebygget med Villaer og dækket af Haver, 
saa det friske landlige Indtryk bevaredes.

Nye Veje blev lagt ind over Vænget. Hvor Rosendal 
havde ligget, udstak man Rosendalsvej (fra 1886 Sla- 
gelsegade), længere ude Rosenvængets Alle, Rosenvæn
gets Hovedvej, Rosenvængets Sidevej og Rosenvængets 
Tværvej (nu A. F. Kriegers Allé). Hvor disse Gader ud
mundede i offentlig Vej, blev der sat Led, saa de blev 
forskaanet for gennemgaaende Trafik og det dermed 
følgende Spektakkel.

En uforstyrret Lilleverden kunde da trives bag de ny- 
rejste Havehegn. Usædvanlig mange fremragende Per
sonligheder flyttede til, og Rosenvænget blev gennem en 
Menneskealder et Kunstens og Begavelsens Hjemsted. 
Især byggede flere Malere sig Villaer her, saaledes 
P. C. Skovgaard, Vilh. Marstrand, C. F. Aagaard 
og Thorald Læssøe. Desuden havde Lorenz Froligh 
Atelier hos Læssøe, og Janus la Cour boede i det
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Rosenvænget ved Vintertid. (Maleri 1862 af J. la Cour, Bymuseet. Efter Før og Nu). - Den første egentlige Udstykning paa Østerbro 
skabte nye landlige Idyller. Rosenvænget blev anlagt i Aarene 1857-72 som et Villakvarter, hvor adskillige Kunstnere byggede sig et 
Hus. Det er P. G. Skovgaards Villa, som ses forrest paa Billedet, der er set mod Østerbrogade.

Skovgaardske Hjem. Blandt de øvrige Beboere nævnes 
Politikeren A. F. Krieger, Øjenlægen Heinrich Leh- 
mann, Højesteretspræsident A. L. Drewsen, Udenrigs
ministeriets Direktør P. Vedel, Fabrikant William 
Wain og Vejviserens Udgiver T. Krak. Hertil kom saa 
Fru Heiberg. 1899 oprettede Th. Rovsing sin Klinik 
i en af Villaerne. Naboskabet gjorde, at mange af disse 
Familier færdedes tvangfrit ud og ind hos hinanden, 
ikke for at spise og drikke, men for at veksle Synspunkter 
og opnaa aandelig Berigelse. For Børnene blev Rosen
vænget især det bedste Grosted, og en hel Række af 
Danmarks mest fremtrædende Mænd havde en lykkelig 
Barndom i de højt kultiverede Hjem.

Endnu hører til Billedet af Havernes Østerbro Cita
delsvejens Omgivelser. Her rejstes Døvstummeins ti tuttet 
allerede 1839 paa Trods af alle Bestemmelser om De
markationslinier, og 1857 føjedes det anselige Blinde
institut til. Paa Hjørnet af Promenaden langs Stranden 
og Kastelsvej byggede Badeentreprenør Begh 1845 
Villaen Christiansgave og lige for Enden af Citadels
haven havde han sin Badeanstalt. Lidt Nord derfor 
lejede Brændehandler Jens Knudsen samme Aar en 
Lod af Classens Vænge og byggede herpaa Villaen Sø
lyst, og ud fra Strandgrunden hinsides Promenaden fore
tog han Opfyldninger, hvorpaa han anlagde Brænde
pladser. Vandet var dybt nok til, at mindre Skibe her 
kunde gaa ind og losse. Mellem Beghs og Knudsens 

Strandgrunde var der allerede fra 1843 udlejet en Plads 
til Billedhuggeren H. F. Møller, som ogsaa anlagde 
en Badeanstalt, der 1854 blev afstaaet til Hovmester 
Chr. V. Engelbrecht.

1860 blev Lille Ejegod, der laa endnu lidt nordligere, 
udlejet til Grosserer C. K. Hansen, Grundlæggeren af 
det store Rederi. Han fik Lov at foretage Udfyldninger' 
fra Strandgrunden paa den Betingelse, at de efter Leje
kontraktens Udløb tilfaldt P. H. Classen. Desuden 
lejede C. K. Hansen Strandgrunden Syd herfor til Knud
sens Brændeplads, og her fik han Finansministeriets 
Tilladelse til at anlægge en Havn for Baade og Pramme. 
Siden fik han Lov at lægge en Dækmole med Bolværker 
nordud og fylde op ud for Lille Ejegod. Hele Anlægget 
kaldtes Ny Ballast Plads. 1874 udlejedes denne Plads 
samt Dele af det classenske Vænge til Skibsbygger 
C. N. Lautrup, som her i den følgende halve Snes Aar 
byggede smaa Træskibe, men siden lejede sine Grunde 
ud til Lagerpladser og lignende og flyttede sit Skibs
værft til Hellerup.

Længere nordpaa, ved Kalkbrænderiet, gjorde man 
1858 Begyndelsen til Anlægget af Kryolitselskabets Fa
brik Øresund.

Imidlertid havde den nye Tids Udvikling ogsaa paa 
andre Omraader begyndt at sætte sit Præg paa Kvar
teret. Det første Varsel herom kom som Følge af 
Koleraen i København 1853. Der blev da Nord for



Plan over de først opførte Bygninger i „Lægeforeningens Boliger“. (Efter Før og Nu). Det var Koleraen 1853, der gav Stødet til det første 
samlede Boligbyggeri paa Østerbro, et socialt Byggeri, efter Datidens Skik fremgaaet af privat Initiativ. Men Magistraten overlod med 
ministeriel Approbation efterhaanden henved 7 Tdr. Land af Øster Fælled til det almennyttige Formaal.

Trianglen mellem Strandvejen (siden Østerbrogade) og 
Øster Allé opslaaet nogle Barakker. Bagefter sørgede 
Lægeforeningen for, at der her blev opført 6 Længer 
med Boliger til mindrebemidlede. Dette Anlæg var et 
af de første Forsøg paa at tilvejebringe særlige Arbejder
boliger paa filantropisk Grundlag i København, og 
Boligerne blev senere forsynet med Brugsforening, Asyl 
og Brusebadstue samt Mødesal og Sløjdskole. En Gruppe 
af dem opførtes til højre for Strandvejen lidt forbi Lille 
Vibenshus.

Ændringerne i Bestemmelserne om Demarkations
linien 1852 fik ikke stor Virkning uden for Østerport; 
men 1858 blev sélve Porten nedrevet, og 1865 forlæn
gedes Sporvejslinien fra Sankt Annæ Plads ud ad Øster
brogade til Lille Vibenshus. Om Højbebyggelse var der 
foreløbig ikke megen Tale. Det første høje Hus blev det 
paa Trianglen, hvor nu Ferd. H. Lorup & Søns Isen
kram- og Køkkenudstyrsforretning findes. Det rejstes 
1857. Siden dukkede der flere op mellem Trianglen og 
Hjørnet af Søerne. Ejendommen paa Hjørnet af Dosse
ringen og Østerbrogade byggedes 1859; men først 1873 
rejstes den overfor liggende Bygning paa Hjørnet af 
Slagelsegade, hvor nu Brødrene S. P. Petersen har 
Kjolemagasin.

Det var egentlig først i 8o’erne, der rigtig kom Gang 
i Højbyggeriet. Da begyndte Kvarteret Nord for Kalk

brænderivej at skyde op. Herude traf man store Gart
nerier, og til højre for Vejen laa Ejendommen Nøjsom
hed omgivet af en stor Park. En Vej førte herfra ud mod 
Batterivej (nu Viborggade), hvor August Neuberts 
store Tekstilfabrik var anlagt. Længere ude drejede 
Øresundsgade (nu Strandboulevarden) af til Philip 
W. Heymans Svineslagteri og nogle Stenhuggerier. 
Endnu længere ude rejstes fra 1875 Øresundshospitalet 
og i 1877-78 Østre Gasværk. Paa dette ydre Østerbro 
laa ved denne Tid smaa Rønner „daarligt byggede af 
Murbrokker og gammelt Skrammel", mest beboet af 
Sandgravere, Stenfiskere og Arbejdere ved de nævnte 
store Virksomheder. Det var en Befolkning, saa for
skellig som mulig fra den paa det indre Østerbro. Naar 
Vejret var til det, og Sandgravere og Fiskere kunde 
gaa ud, kom der Penge til Huse og Liv i Ølstuerne. I 
Lars Nielsens Beværtning paa Hjørnet af Batterivej 
og Sibbernsvej (nu Strandboulevarden) udartede Drik
keriet jævnlig til Slagsmaal mellem to Partier, der 
kaldtes Zulukafferne og Nihilisterne, og bagefter søgte 
de saarede Forbinding hos den nærmeste Barber.

Et Udtryk for den tiltagende Befolkningstæthed var 
det, at man 1876-78 byggede den første Kirke paa 
Østerbro, Sankt Jacobskirken, hvis Sogn udskiltes fra 
Sankt Johannes Sogn paa Nørrebro.

I 1880erne rykkede de høje Huse frem over Dele af
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Trianglen en Sommersøndag. (Træsnit 111. Tidende 1883-84). - Trianglen, endnu o. 1820 udlejet som Græsningsplads for Gæs og Kal
kuner, blev inden længe derefter et vigtigt Trafikknudepunkt. Den første høje Ejendom blev opført saa tidligt som 1857, og i 1865 kom 
der Sporvej helt til Lille Vibenshus. Billedet viser forskellige dengang moderne Befordringsmidler, saaledes den berygtede Dampsporvogn 
og en af de høje Væltepetere. Hertil kommer forskellige Hestesporvogne

ÆUl MA Wiiffl

Classens Have. Holsteinsgade og Willemoesgade blev 
udstukket. Paa Hørsvinger Hinrichsens Grund bygge
des Ringstedgade; længere ude fulgte Lipkesgade og 
Livjægergade. Hele Vejen fra den gamle Østervold og op 
til Lille Vibenshus rejstes hist og her de store Kolosser.

Hvad der foruden Bebyggelsen især bidrog til at ændre 
Bydelens Karakter, var Anlægget af Frihavnen. Fra 
1881 forhandledes der med Grundejerne paa Østerbro 
om Erstatning, naar Stranden udenfor blev fyldt op, 
og det frie Udsyn gik tabt, og siden kom man overens 
om, at de mod at deltage i Udgiften til Opfyldningen 
skulde vederlægges med Grunde ,paa det opfyldte Ter
ræn. Derpaa tog man fat paa Arbejdet, som varede ved til 
1893. Som et Modtræk mod Anlægget af Kielerkanalen 
byggedes i Aarene 1891-94 Frihavnen, og Østerbro 
var dermed for bestandig afspærret fra Havet. Endnu 
kraftigere føltes denne Afspærring, da Kystbanen fra 
Hellerup 1895-97 førtes gennem en Viadukt under 
Strandvejen omtrent ned langs den tidligere Kystlinie 
til Østerport Station. En Smule Erstatning bød Anlægget 
af Langeliniebroen tværs over Sporarealet.

Slag i Slag fulgte nu Udstikningen af nye Gader, 
Opførelsen af nye Beboelsesejendomme og Indvielsen 

af nye Fabrikker og Institutioner. 1893 vedtoges An
lægget af den nuværende Østbanegade, og 1895 enedes 
man om Anlægget af Strandboulevarden. Den gamle 
Strandpromenade blev herved udviddet stærkt i Bred
den og svinget ind Vest bag Ghristiansgave, medens 
Strandpromenaden havde gaaet Øst for denne Ejen
dom, og Præstøgade, Holsteinsgade, Willemoesgade og 
Classensgade blev ført igennem til Østbanegade. Videre 
anlagdes Kastelsvejens Sidegader og nogle Gader paa 
tværs af Willemoesgade. Den østligste Del af det Clas- 
senske Terræn udlagdes dog indtil videre som Koloni
haver.

Det nye Kvarter befolkedes fortrinsvis af Embeds- 
mænd og højerestaaende Militære, der flyttede ud fra 
Bredgadekvarteret. I deres rummelige Lejligheder mød
tes de til Eftermiddagsvisitter, Familiefester og Aften
selskaber efter Tidens Skik. En vis Fornemhed og Am
bition skjulte sig bag de stukprydede Facader, og 
Østerbro fik ligesom Ostermalm i Stockholm en ophøjet 
Ro, en kølig Beherskelse over sig. Ofte holdt kronepry- 
dede Kareter i Gaden, naar de kongelige aflagde Vi
sitter hos de berømte Kunstnere eller gamle Ministre. 
Sirligt eller jovialt førte Oberster og Kaptajner Haanden 
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til Hilsen, naar de mødtes om Morgenen paa Vej til 
Barberstuen. Tæt tilslørede trippede Bourgeoisiets Da
mer af Sted løftende op i Kjoler og Slæb over de brede 
Fortove.

Ligesom paa Gammelholm byggedes Husene gerne 
med Indgang gennem en anselig Port og Opgang ad 
brede Trapper, helst med Løber. Paa hver Etage var 
der en eller to Lejligheder. Gennem en dobbeltfløj et 
Entredør med matte Ruder kom man ind i en lang, ofte 
mørk Gang, der i Baggrunden mundede ud i en stor 
Spisestue, kun oplyst af et enkelt Vindue til Gaarden. 
Ud mod Gaden laa to, helst tre eller fire Stuer paa 
Rad og med brede Fløjdørsaabninger imellem, som ind
rammet af Portierer aabnede Gennemsyn til en Suite 
af Værelser. Bløde Plysmøbler, runde Borde, rigeligt 
med Tæpper, Gardiner, Etagerer, Fotografirammer og 
Nips, gerne ogsaa en stor Palme hørte til Udstyret. 
Væggene var tæt behængt med Skilderier. Mellem Trap
pen og Spisestuen var der til Gaarden et eller to mindre 
Værelser, og fra Spisestuen førte en lang mørk Gang 
bagud forbi Sove- og Domestik-Værelser til et stort Køk
ken, Toilettet og Køkkentrappen. Badeværelse fandtes 
sjældnere.

Takt og Tone mellem Beboerne af disse præsentable 
Lejligheder var nøje afstukket af Konventionen. Det 
gjaldt under alle Omstændigheder at opretholde Skæret 
af Rigdom. Man tilstod ikke sine Mangler; men det 
blev afgørende at holde Overfladen i Orden. Hele 
dette Liv bevaredes indtil den første Verdenskrig, da 
ændrede økonomiske Vilkaar og sociale Begreber tog 
Grunden bort under det.

Den typiske Østerbro-Bebyggelse strakte sig op langs 
Strandvejen og bredte sig pletvis over hele Bydelen; 
men omkring Viborggade og mange Steder i den nord
lige Del gik Udviklingen snarere i Retning af Arbejder
kvarterer med mindre Lejligheder, dog gennemgaaende 
ikke saa trøstesløst som paa Nørrebro. Paa det yderste 
Østerbro anlagde Arbejdernes Byggeforening et Kvarter 
omkring Kildevældsgade, men ellers havde Byggekon
sortierne travlt. Arbejdet gik meget fort. 1901 blev ikke 
mindre end 713 Lejligheder færdige paa Østerbro, 1902 
endog 999. „København ligner en Flod, som svulmer 
op om Vaaren“, skriver en svensk Forfatter, „ . . der 
bygges ikke i første Omgang, fordi der behøves nye 
Lejligheder, men fordi det er svært at standse, naar man 
er kommet godt i Gang . . . Konkurrencen tvinger hvert 
Byggekonsortium til at vise saa megen Omsorg for Hu
sene som muligt. . . Det er for Arbejderne, man bygger - 
andre kan man jo ikke lægge an paa med en saa vidt 
dreven Byggevirksomhed. Og paa glædelig Vis karak
teristisk for de Vilkaar, under hvilke københavnske Ar
bejdere nu lever, er følgende Faktum: den Lejligheds
type, som synes at være paa Vej til at indtage Første
pladsen i de nybyggede eller under Arbejde værende 
Kvarterer, er 3 Værelsers Lejligheder; det synes, som 
om man er ved at trænge 2 Værelsers Lejligheden til
bage, ligesom denne for længe siden besejrede 1 Værel

ses Lejligheden, der snart maa antages at være uddød . . . 
De Huller mod Baggaarden, som af Traditionen blev 
anset for passende til Bosteder for Arbejderfamilier, er 
her paa Vej til at forsvinde; Arbejderne kan bo i høje 
lyse Rum med store brede Vinduer med alle Nutidens 
Bekvemmeligheder, W. C., undertiden endda Bade
værelse, med fri Udsigt og sund Luft. . . København 
rejser sig af Mudderet, Gadeperspektiver danner sig, 
Hus føjer sig til Hus, medens Murersvendene muntert 
fløjter paa deres Stilladser, og Vinduer sættes ind. Det 
er det interessanteste København, fordi det er den nye, 
den voksende, den af Livskraft summende By, fordi det 
er det København, der tilhører Masserne, som nu kom
mer op, de mange Tusind navnløse, som man nu ende
lig bliver tvunget til at regne med, de stræbende og 
slidende, dem, der hverken ses eller genkendes, men som 
gør Arbejdet - Arbejdernes København“.

Førkrigstidens Velstand og stadig stigende Overflod 
berettigede denne vældige Optimisme. En Byggekrise 
som den omkring 1908 kunde maaske dæmpe Tonerne 
for en Tid; men hele den materielle Fremgang og indre 
Selvsikkerhed vedblev dog, indtil de vældige Krige 
gjorde Europa fattigt.

Ved Siden af Boligbyggeriet fyldtes Østerbro snart af 
en Række offentlige Værker og store Institutioner. 1880 
flyttedes Det kongelige Opfostringshus fra sit hidtidige 
Hjem i Store Kongensgade til en ny Bygning i Randers- 
gade. Et Indhug blev trods Beboernes Modstand gjort 
i Rosenvænget, da det finsenske Lysinstitut fra 1896 
søgte Bolig her, og i Tidens Løb fortrængte Cirkusdirek- 
tør Hinnés Ridehus og Villa for i 1919 at blive udstyret 
med en stor Hovedbygning ud imod Strandboulevarden. 
Ellers var det fortrinsvis Øster Fælled, der blev taget 
i Brug. 1896-98 byggedes Garderhusarkasernen til Af
løsning af den gamle ved Toldbodvej. 1901-02 rejste 
Østre Elektricitetsværk sine vældige Skorstene ved Tri
anglen. Samtidig begyndte Idrætten at rykke ind paa 
Fælleden. Det første Skridt hertil var, at Boldklubben 
af 1893 lejede 6 Tønder Land til Fodboldbaner. Siden 
førtes langvarige Drøftelser, indtil Københavns Borger
repræsentation i Maj 1908 bevilgede et stort Beløb til 
Anlæg af en Idrætspark paa 17-18 Tønder Land og 
Opførelse af det saakaldte Fælledklubhus. Siden opførtes 
1911 Lawn-Tennishallen, og samme Aar indviedes 
Hockeybanen, 1912 Atletikbanen, og den 6. Juni 1914 
foretoges en højtidelig Indvielse af Idrætshuset. 1925-26 
føjedes hertil en Facadebygning mod Østerbrogade, 
hvori der blev Plads til et Biografteater og en Restaurant. 
1929-30 fulgte Opførelsen af en prægtig Svømmehal, og 
1934-35 Opførelsen af en stor Tribune mellem Fodbold
banen og Kricketbanen. Hele det store Anlæg smykkedes 
med en Række fortrinlige Billedhuggerarbejder, dels 
Kopier efter klassiske Værker, dels talrige Arbejder fra 
Blomstringsperioden i dansk Billedhuggerkunst i Begyn
delsen af det 20. Aarhundrede.

Uden for Idrætsparken plantedes Fælledparken. Mili
tæret gav først endelig Slip paa Arealet 1909. Det blev
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Nordre Frihavnsgade set i Retning mod Strandboulevarden, til venstre Randersgade, til højre Drewsens Vej. (Fot. 1922. Efter Før 
og Nu). Billedet er typisk for det Østerbro, som opstod i Tiden omkring Aar 1900. Nuværende Nordre Frihavnsgade-Randersgade 
hed oprindelig Kalkbrænderivej. Hvor det afbildede Gadestykke løber, var der tidligere en Allé ned til Landstedet: „Rolighedsdal“.

derefter forsynet med Randbeplantning; men længere 
inde bevaredes de store Græsmarker, hvor Byens Ung
dom samledes hver Aften i Sommertiden til Boldspil 
og Leg, og Arbejderfamilierne Søndag Eftermiddag kom 
fra Nørrebro og Østerbro med deres Madkurve. Til højre 
for Indgangen fra Trianglen rejstes 1920 Østerbros 
Posthus, og længere ud ad Øster Allé kom ind mod 
Parken til at ligge en Række fornemme Villaer. Til 
Venstre for Indgangen mod Blegdamsvej byggedes Fri
murerlogen, og midt for rejstes Axel Poulsens Genfor
eningsmonument, Østerbros fornemste Mindesmærke.

Ud over Fælledparken er Østerbro i nyeste Tid blevet 
forsynet med to andre Parker. Den ene var længe paa 
Tale, idet man ønskede at bevare en Del af Classens 
Have som offentligt Anlæg; men først 1924 blev der 
truffet en Ordning, saa der kunde udlægges et Areal 
mellem Strandboulevarden, Classensgade, Livjægergade 
og Arendalsgade; undtagen paa Sydsiden forsynedes 
dette Terræn med en Randbebyggelse af Boligejen
domme, opført af Københavns almindelige Boligselskab, 
og indenfor de tre Fløje opstod et læ- og solfyldt Fristed 
midt i den Stenverden, som ellers havde rejst sig paa 
den classsenske Ejendom; men ikke et eneste gammelt 

Træ fra den historisk bekendte Have var bevaret og 
kunde indgaa i den nye Plantning. Eftertiden har med 
Grund bebrejdet den yngre P. H. Glassen hans altfor 
store Forretningssans og begrædt, at saa lidet er levnet 
af Fortidens Skønhed.

Den anden Park, Kildevældsparken, blev anlagt mod 
Nord ved Vognmandsmarken som en Randbeplantning 
omkring en Sø, idet det landskabelige Indtryk smukt 
forhøjedes af den trækransede Kildevælds-Kirke. Uden
for ligger endnu Vognmandsmarken, til Dels optaget 
af militære Anlæg, og over mod Lyngbyvej indviedes 
1935 Ortopædisk Hospital, rejst af Institutionen Sam
fundet og Hjemmet for Vanføre.

Ellers er det gaaet haardt ud over Østerbros Haver. 
Der er ikke meget tilbage. En moderne Byplan har 
søgt at redde Resterne af Rosenvængets Villakvarter; 
men de høje Huse staar tæt ind paa fra alle Sider, tager 
Sol og Luft og trykker Villaerne ned. Idyllen og Livs
kraften synes tabt, og tilbage bliver kun Venerationen 
over for den betydningsfulde Fortid.

Ogsaa længere nordpaa langs Strandvejen er det 
svundet stærkt ind i de gamle haveomgivne Villaers 
Tal. Statsbanerne og Sporvejene har taget et stort 
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Areal til Remiser. Boligkareerne er rykket frem, og 
Butikker optager Hovedtrafikaarens Facader.

Noget egentligt Forretningskvarter er Østerbro dog 
aldrig blevet. Heller ikke et Forlystelseskvarter. I det 
forrige Aarhundrede stod der nogen Glans om Sanger
indepavillonen Alleenlyst foran paa Østerbrogade. Se
nere har Kafé Odin paa Trianglen og Premier-Kafeen 
paa Hjørnet af Østerbrogade og Willemoesgade nydt 
Anseelse; ellers kan Østerbro knapt opvise noget særligt 
Restaurationsliv. I Nutiden trives et Par Biografteatre.

I nyeste Tid er Bydelen blevet forsynet med de for
nødne Kirker og Skoler. Sionskirken ved Strandvejen 
byggedes 1895-96, Frihavnskirken i Classensgade 1903- 
05, Lutherskirken paa Hjørnet af Sankt Jakobs Gade 
og Randersgade 1914-18, Davidskirken i Koldinggade 
1910 og den førnævnte Kildevældskirke 1929-32. Des
uden byggede Katolikerne 1914 ved Jagtvej Skt. Augu- 
stinus Kirke, almindelig kendt under Navnet Kloster
kirken, der 1936 blev overgivet til Benediktinerinderne.

Det ydre Østerbro maa foruden som Beboelseskvarter 
ogsaa betragtes som et Fabrikskvarter, navnlig Gaderne 
Nord for Jagtvejen. Her ligger flere store Chokolade
fabrikker, paa Lyngbyvej Aktieselskabet Galle & Jes- 
sens og Heinrich Jessens, paa Nygaardsvej Reichardts. 
Dernæst et Par store Farverier, nemlig Goldschmidt 
og Nordholms og C. Schleisners, begge i Drejøgade. 
Endvidere Hertz’ Garveri og Skotøjsfabrik paa Jagtvej 
og Th. Wessel & Vetts Tekstilfabrik i Landskronagade. 
Omkring Strandboulevarden har Hovedstadens Brugs
forening rejst sit Hovedkvarter saavel som store Fabriks- 
og Lagerbygninger.

Endnu henligger hist og her Pladser, uordentligt be
bygget med Skure, særligt i Bydelens nordvestlige 
Hjørne. Stort set maa Østerbro dog siden Mellemkrigs
tiden anses for udbygget. Bydelen har saaledes taget 
Form i Løbet af godt 50 Aar. Hvor før de aabne Fæl
leder og derefter de talrige Villaer og Haver prægede 
Landskabet, taarner sig nu Sten paa Sten. I de to 
Hovedgader Østerbrogade og Strandboulevarden samt 
i enkelte andre Gader har man faaet Plads til Allé
træer ; men som Helhed er Østerbro blevet en Stenørken 

lige saa fuldt som Vesterbro og Nørrebro. I Modsætning 
til disse to Bydele har den haft den Fordel, at Hoved
parten af Byggeriet foregik nogle Aar sildigere og i det 
danske Folks mest velhavende Periode, saaledes at Bo
ligerne blev af bedre Kvalitet. Navnlig i Gaderne Nord 
for Nordre Frihavnsgade forekommer dog Karreer, der 
er saa tætbyggede, at en Sanering kunde være paa 
sin Plads.

Efter at Funkishuse med moderne tekniske Indretnin
ger og mindre Krav til det huslige Arbejde omkring 
1930 begyndte at skyde frem og at trække de velhavende 
til sig, har det tidligere Aristokrati-Kvarter omkring 
Classensgade til Dels maattet tage til Takke med jævnere 
Beboere. Det oprindelige Præg af Stilighed og Ro er 
dog langtfra gaaet tabt, og det indre Østerbro hævder 
sig stadig som et finere Kvarter.

For den almindelige Bevidsthed staar de tre Bydele 
Vesterbro, Nørrebro og Østerbro dog som forholdsvis 
ensartede; men de adskiller sig i Stil og Indretning 
tydeligt, dels fra den indre By, dels fra de nye, mindre 
tæt bebyggede Forstadskvarterer længere ude. I det 
væsentlige opført af vore Bedsteforældre og Forældre 
vækker de Nutidens Kritik ved deres ufriske og usunde 
Sammenstuvning af Mennesker saavel som ved deres 
snørklede Arkitektur. Hver Generation dømmer haardt 
om de nærmeste Forfædres Værk og ønsker at sætte 
sit eget Præg paa Tingene. Allerede da de tre By
dele blev opført, blev de kritiseret af Æstetikere og 
Sundhedsapostle. Det maa dog ikke glemmes, at der 
hviler Lunhed og Hygge over de allerede gamle, tæt 
sammenbyggede Gader paa Broerne, ikke altid at for
agte i Nordens kolde Vinter. De rummelige Værelser, 
der navnlig findes i de større Lejligheder, frembyder 
ogsaa uomtvistelige Fordele, Nutidens Pladshunger taget 
i Betragtning, og der er dem, der sætter Pris paa den 
større Loftshøjde, som man før i Tiden ikke var saa 
bange for. Mange ældre Mennesker, der har levet deres 
Liv og fundet deres Lykke i disse Stuer, hænger endnu 
ved dem og elsker dem, og er Stuerne end ikke paa 
Mode, saa er de fuldt ud i Brug og vil maaske endnu 
komme til at afgive Hjem for Generationer.
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Moderne Plan over Østerbro 
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Flyverbillede af Østerbrogade langs Sortedamssøen samt tilstødende Kvarterer. (Fot. 1949, Nowico).

ØSTERBROS BEBYGGELSE
Det var naturligt, at det Slægtled, som levede omkring sidste 
Aarhundredskifte jamrede over Ødelæggelsen af Østerbro. 
Selvom Udviklingen i det store og hele formede sig analogt 
med den paa Nørre- og Vesterbro, maatte det her føles 
særlig haardt, at Bydelen mistede den direkte Forbindelse 
med Sundet, at den elskede Strandpromenade forsvandt til 
Fordel for Havne- og Baneanlæg. Og samtidig trængte de 
kompakte høje Husrækker frem over alt, trampede frem i 
Række og Geled gennem Parker og Haver, ligefrem kvalte 
den gamle landlige Bebyggelse, ja, selv nyere idyllisk Villa
bebyggelse blev skaanselsløst jævnet med Jorden og gav Plads 
for haabløst ensformige Sidegader.
Ikke sært, at de, der havde oplevet baade den gamle og 
den nye Tid, mente at have Grund til Klage. „Nu er al 
denne Skønhed og Fred forsvunden, ligger dræbt under Mur
stensmasserne. Gaar man i vor Tid ud ad Østerbro, møder 
man Tummel, Menneskevrimmel, Travlhed og Pengespeku
lation overalt. Romantikken er forlængst borte, den hører til 
Sagnet “. Det er Julie Sødring, Skuespillerinden, der skriver 
dette i sine Erindringer, hun, som i sin Ungdom boede i 
„det hvide Hus“ paa Hjørnet af Gitadelsvej, hvor Faderen, 

den ikke mindre kendte Skuespiller C. N. Rosenkilde, havde 
lejet sig ind.
Søen gav Østerbro sin særlige Charme. Bebyggelsen var jo 
endnu ned i det 19. Aarhundrede begrænset til Strækningen 
fra Gitadelsvej til Trianglen. Frederikke Brun, hvis Fader, 
Præsten ved Petri Kirke, Dr. Balthasar Munter, havde et 
Landsted mellem Sortedamssø og Farimagsvejen, har givet 
sin Skildring af Idyllen: „Mod Vest saa vi ud over den spejl
blanke Sø, de af grønnende Buskads hegnede Bredder, op
livede af Landskaber, Fabrikker og Blegepladser op mod den 
langsomt skraanende Bakke, der krones af Frederiksbergs Slot 
med dets Haver“. J. G. Dahl har bekræftet Sandfærdigheden 
i denne Iagttagelse med sit Billede af Udsigten fra Østerbro
gade mod Søerne og Frederiksberg. Et andet af hans Malerier 
viser Udsynet i modsat Retning, over Haven til Landstedet 
„Rosendal“ ned mod Sundet, over til Svenskekysten. Ogsaa 
dette Billede illustrerer Frederikke Bruns Fortælling: „. . . fra 
Vinduerne i Huset saa vi mod Øst over Sundet, som (den 
Gang) myldrede af Liv og Travlhed, over til Skaanes Kyst, 
hvor vi gennem en almindelig Kikkert kunde se Folk høste 
Kornet og Bønderkoner tit travlt beskæftiget udenfor Huset “.
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Paaskriften angiver 
Indholdet af denne 
Plan, som er gen
givet efter Før og 
Nu. Man fæstner sig 
især ved den spar- 

' somme Bebyggelse, 
som kun findes langs 
Blegdams vej en og 
Østerbrogade. Til 
højre for denne Glas- 
sens Have (nederst) 
og Rosendal med 
Rosenengen. Ved 
Strandvejen ligger 
Nøjsomhed og mel
lem denne og Sun
det Gamle Kalk
brænderis Hoved
bygning.

Hun dvæler ogsaa ved Søens modsatte Bred med de pile- 
kransede Blegdamme, hvorfra de hule Toner af et Kohorn 
i stille Natte tider lød udover Søen. Det skulde skræmme 
Tyvene fra de Lærreder, der laa paa Bleg.
Langs hele Sortedams Dossering laa paa den Tid, i Slut
ningen af det 18. Aarhundrede, kun et enkelt Hus, et smukt 
bygget Landsted. Ogsaa Bebyggelsen langs selve Østerbro
gade var endnu sparsom, nogle faa lave Huse, de fleste med 
et ret ubetydeligt Grundareal. Men bag denne Husrække og 
helt ned til Sundet strakte sig to store Grundejendomme, 
Glassens Have og Rosendal med dens Tilliggende paa nogle 
og tyve Tønder Land.
Mon Tilstedeværelsen af disse større samlede Omraader har 
sin Andel i, at den datidige Bebyggelse paa Østerbro var 
endnu mere sparsom end den paa Nørre- og Vesterbro? 
Ellers var de ikke netop købt, for at Ejerne der kunde nyde 
Landlivets Glæder. Paa Rosendals Omraade var der i ældre 
Tider baade et Kattuntrykkeri og en Klædefabrik, og ved 
Stranden i Glassens Have havde der ligget et Limsyderi. Et 
saadant laa ogsaa længere ude, ved det senere Rolighedsdal. 
Hertil kom endelig de to Kalkbrænderier, saa man forstaar, 
at det daværende Østerbro har været noget af et Fabriks
kvarter. Fabrikdriften har dog næppe sat noget Præg paa 
Bydelen udover, at Vandet i Fiskedammen i Glassens Have 
blev fordærvet ved Afløb fra Kattuntrykkeriet.
Dette Afløb skete ved en Grøft eller Rende mellem Glassens 
Have og Rosenvænget eller Rosenengen, som det dengang 
almindeligt hed, en Grøft, der havde sin egen Historie. I 
hvert Fald et Stykke af den var identisk med Fæstningsgraven 
foran det Voldanlæg, der i sin Tid indgik i Christian IV’s 

fremskudte Forsvarslinje og strakte sig fra Vartov Skanse for 
Enden af Sortedamssøen og ned til Stranden. Det dannede 
tillige Grænsen for den nye Forstad, som blev anlagt herude 
i Aarene inden Svenskekrigen, med lige afstukne Gader, der 
skar hinanden paa Kryds og Tværs og hurtigt blev bebygget 
med tildels anselige Huse. Men hele Herligheden, Vartov 
inklusive, gik jo til Grunde under Svenskernes Belejring og 
hverken Bebyggelse eller Voldanlæg siden reetableret. Selvom 
Tanken om Forstæder indenfor fremskudte Befæstningsvær
ker, ogsaa paa Østerbro, var fremme igen i det 18. Aar
hundrede. (Sammenlign Bind 4, Side 181).
I det nittende mindede kun Skelgrøften og nogle Rester af 
„en Runddel“ om disse gamle Planer. De nævnte store Ejen
domme havde længst beslaglagt alle de i sin Tid til Bebyg
gelse udlagte Grunde, og alle deres Grænser var udvisket. 
Julie Sødring har fortalt om det Ferige, Rosendals Park var 
for hende: „Den indeholdt højst forskelligartede Skønheder. 
Der fandtes et straalende Blomsterflor, store Strækninger med 
Frugttræer, smaa Søer, udstrakte Græsplæner, Marker med 
Køer og Lam, store Alleer, hvorimellem én, der gik helt ned 
til Stranden, endende i en Høj, og hele Skovpartier, hvorfra 
der i den tidlige Forsommer lød henrivende Fuglesang. Vi 
gik ofte derhen de lange Sommereftermiddage. Vi spadserede 
i Havens Gange, nydende Luften, der var krydret af Linde
træernes Millioner af Blomster. Stille sad vi paa Bænkene 
og hørte paa Nattergalene, som slog i det tætte Krat, fjern 
og nær. Vi dvælede saa længe som muligt paa disse skønne 
Steder, men hjem skulde vi jo. Naar vi saa brød op og lang
somt vandrede ned ad den store Allé, mødte vi undertiden 
Herskeren i dette Tryllerige, den gamle Hr. Tutein, Mar-
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Kort over Østerbro 1841. Man vil bemærke, at Bebyggelsen kun er uvæsentlig forøget fra Optagelsen af Kortet paa modstaaende Side.

kis’en, som vi kaldte ham, med sine Damer. Han standsede 
os altid, og idet han med gammeldags Gravitet tog Hatten 
af, spurgte han bestandig: „Hvem har jeg den Fornøjelse 
at hilse paa?“ Hvorpaa der med samme Gravitet blev svaret: 
„Skuespiller Rosenkildes Familie“. „Ah! en skøn Aften!“ 
Der blev atter hilst paa begge Sider, og vi skiltes . . . “.
Tutein, den lille Marki, som han almindelig blev kaldt, 
havde selv givet Familien Adgang til sin Park, og som den 
stod ogsaa Classens Have aaben for det „dannede Publikum “. 
Classens Have havde haft sin Storhedsperiode i Aarene efter 
1800, da P. H. Classen byggede sit Justinenborg, som med 
andre Bygninger i Haven blev ødelagt under Kampene i 
1807, og ikke siden genopbygget, blandt andet fordi man 
paa Grund af de indhøstede Erfaringer nu slet ikke vilde 
taale grundmurede Bygninger paa Demarkationsterrænet. Da 
Julie Sødring boede paa Østerbro, Familien flyttede derud 
i ^35, var Classens Have „et Vildnis, et Stykke Urskov. 
Alt voksede imellem hinanden. De ældgamle Træer med det 
tætte Krat dannede ligefrem Skovtykninger, og brød man 
igennem disse, stod man pludselig ved Bredden af en stor 
Mose, hvor gule Iris, Brudelys og Muskedonnere førte Tanken 
langt bort fra Byens Nærhed
Og da der en halv Snes Aar senere blev ryddet op i den 
tilgroede Park, var det paa sin Vis en Vinding. Den første 
Udstykning paa Østerbro skabte nye landskabelige Idyller, 
Villabebyggelsen ned mod Strandpromenaden. Den store 
Mose, de tidligere Fiskedamme, blev nu Aggersborg Sø, kaldt 
efter Villaen paa en af Øerne. Mange har prist den og dens 
yndige Beliggenhed, blandt dem Niels Skovgaard: „Fra Hu
sets Altaner var det, med Undtagelse af Udsigten over Sundet, 

næsten som man saa lutter Skovlandskab. Kastelsvoldens 
Træer laa fjernest ... I disse Omgivelser laa saa et Hus, 
som fortrinlig passede ind i dem, med Rørtag og graamalet 
Træbeklædning, udspringende Tage over Gavlene, Altaner 
og Udskæringer. I det hele var der noget eventyragtigt over 
Huset ude og inde . .
Ogsaa den næste Udstykning var af samme Art. Rosenvænget 
opstod i Aarene 1857-72. „Hvem fristes ikke alene af det 
nydelige Navn til at tænke sig alt skjønt forenet paa dette 
Sted, og hvilken Københavner, der en varm Sommeraften 
vandrer ad Strandpromenaden langs den lille Aa og ser ind 
i Parken med de gamle Træer, dens stolte Alleer og nydelige 
Villaer, føler ikke, at her er Byens smukkeste Kvarter? . . . 
Man føler det paa sig, her kan der aldrig blive Tale om at 
anlægge Forlystelsessteder eller Ølhaller eller alt, hvad der 
hører til Vesterbros Privilegier; her kan man ikke tænke paa 
at bygge Kaserner, beregnede for Snese af smaa Familier, 
Nørrebros Privilegium . . .“.
Nej, men i Nabolaget! Øksen laa allerede for Foden af Træet, 
bogstavelig talt. En anden kvindelig Skribent, der ogsaa 
elskede Østerbro og dets Minder, Benedicte Arnesen Kali, 
mindes i sine Erindringer den store Blodbøg i Classens Have 
. . . „endnu i fuld Kraft og Skønhed i 1885 som Danmarks 
ældste Blodbøg “. Men en Morgen i dette Aar maatte hun 
fra „sit Vindue se paa, at vandalske Øksehug fældede det 
herlige Træ. Ejeren, en nu for nylig afdød Handelsgartner, 
der i mangt et Aar havde kjælet for det og selv kendte dets 
historiske Betydning, var falden paa, eller var bleven op
fordret til at udparcellere Grunden til nogle kedelige, snorlige 
Kasernegader, der nu staa som grimme og kedelige Monu-
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Luftbillede af Kastellet. (Fot. 1939, Dansk Lufttaxa). Billedet viser Kastellet set fra Øst. Voldenes Bevoksning skjuler næsten Frihavns
banen, der skærer tværs gennem Anlægget. I Forgrunden Langelinje med Anlægget ved Huitfeldt-Søjlen og den i 1944 ødelagte Yacht- 
Pavillon. I Baggrunden Østerbrogade, Østbanegaardens Terræn og Bebyggelsen langs Østbanegade.

menter over al den svundne SkønhedGartneren, det var 
L. V. Hinrichsen, havde fulgt sin Nabos Eksempel, og tilsam
men udstykkede de henved 12 Tønder Land af Classens 
Have, hele Arealet mellem Aggersborgs Grund og Rosendal 
ved Østerbrogade, og nu gik det Slag i Slag.
Normen for Byggeriet var angivet, da det første høje Hus 
blev rejst ved Trianglen i Aaret 1857, men iøvrigt er der kun 
lidet at sige om denne overalt ensartede Bebyggelse. Alle maa 
i hvert Fald være enige med dem, der begræd Udviklingen, 
forsaavidt som de samtidig hævdede, at de nye Boligkvarterer 
var udpræget kedsommelige. Ogsaa mere fremskridtsvenlige 
i Datiden var klar over Bebyggelsens Mangler, saavel hygiej
nisk som æstetisk set. Og det tiltrods for, at Befolkningen var 
af en noget anden Karakter end paa Vester- og Nørrebro. 
Det var fortrinsvis militære og civile Embedsmænd, der fandt 
Boliger paa det nye Østerbro, billigere og bedre end i den 
gamle By. Skønt det længe kneb at faa de nye Bygninger 
befolket, og mange Lejligheder stod tomme. Byggeriet skred 
da ogsaa fremad med Kæmpefart. Inden Udløbet af det 19. 
Aarhundrede var Østerbro bebygget fra Kastelsvejen til 
Vibenshus, mellem Østerbrogade og den nye Strandboule
vard, ja, tildels paa den anden Side af denne og udad Strand
vejen, saa godt som overalt med Huse af samme triste Ud
seende. I Løbet af den samme Periode, den sidste Snes Aar 
af det 19. Aarh., forsvandt ogsaa de kendte landskabelige 
Skønheder. De store Havneanlæg ødelagde det idylliske Kyst
billede og Østbanegaarden blev anlagt paa Kastellets Glacis.

Der var iøvrigt udarbejdet en Gadeplan for dette Omraade 
saa tidligt som 1884, men en ny, efter at det i 1893 var 
endelig overgaaet til Kommunen, i sidstnævnte Tilfælde en 
Plan, mod hvilken der i Borgerrepræsentationen blev fremsat 
visse Indvendinger. Ingemann ankede over Karreernes Form 
og Størrelse eller rettere Mangel paa sidstnævnte, og mente 
man ved at se paa Planen „kom til at tænke paa den Leg, 
der hedder Hund efter Hare“. Men samtidig gik han ind 
for at bygge gammeldags med Sidehuse!
I 1884 var der ligeledes lagt en Gadeplan for det tilstødende 
Areal, det saakaldte Classens Vænge, som det Glassenske 
Fideikommis havde faaet overdraget til Arvefæste i 1850 og 
i 1884 afløst for den paahvilende Demarkationsservitut med 
en halv Million Kroner. Det var den kendte Ingeniør Holger 
Hammerich, der udarbejdede Gadeplanen, efter hvilken de 
fire Tværgader Sønderborggade, Lipkesgade, Nordborggade 
og Frederikshaldgade (nu Livjægergade) blev anlagt paa 
Fideikommissets Bekostning i 1892, hvorpaa Grundene blev 
bortsolgt og bebygget.
Hvad angik Fideikommissets øvrige Grunde, var det nødven
digt at forhandle med Magistraten og Havnevæsenet. Det 
drejede sig nemlig om det opfyldte Omraade, som var mod
taget i Erstatning, da den nye Nordhavn blev anlagt og den 
frie Udsigt over Vandet var gaaet tabt. En Del af de dengang 
erhvervede Arealer Øst for den gamle Strandpromenade var 
allerede blevet eksproprieret til Frihavnsanlægget, men paa 
det der tilbageblevne Areal blev der anlagt et Stykke af
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Luftbillede af København omkring Søerne med 
en Del af Østerbro i Forgrunden. (Fot. 1938, 
Dansk Lufttaxa).
Billedet viser den først udstykkede og bebyggede 
Del af Bydelen. I nederste venstre Hjørne saa
ledes det 1857-72 anlagte Villakvarter, Rosen
vænget, i hvilket i den seneste Tid ogsaa halvhøj 
moderne Bebyggelse har vundet Indpas. Se Byg
ningen i Billedets nederste Hjørne. Rosenvænget 
er nu paa alle Sider omgivet af høj Bebyggelse, 
opført i den uheldige Byggeperiode i Slutningen 
af forrige Aarhundrede. Den tredie Gade fra 
venstre er Willemoesgade, hvis noget bugtede 
Linje tildels viser det gamle Grænseskel mellem 
Rosenvænget og Classens Have, hvilket atter 
havde sin Oprindelse i Fæstningsgraven foran 
Christian IV’s fremskudte Forsvarslinje.
Til højre i Billedet ses Trianglen, hvorfra flere 
Gader udstraaler, saaledes mod Syd Blegdams
vejen og vis-å-vis denne Nordre Frihavnsgade. 
Østerbrogade løber fra Sortedamssø tværs over 
Trianglen. Ved Blegdams vej en ses Frimurer
logen.

Østbanegade tillige med Forlængelser af Holsteins- og Wille
moesgade samt den nye Præstøgade. Overenskomsten herom 
blev sluttet 1893, °g t0 Aar senere en anden, efter hvilken 
den allerede eksisterende Gefionsgade, Del af den tidligere 
Strandpromenade, blev udvidet og fik en delvis anden Linje
føring samt Navnet Strandboulevarden. Endelig opstod der 
i Forbindelse med disse Anlæg nye Tværgader, tildels paa 
de gamle Villaers Grund i Classens Have, nemlig Steen Billes
gade, Glassensvej (nu Fiskedamsgade), Aggersborggade og 
Arendalsgade.
Den nye Strandboulevard optog i sig Sibbernsgade og blev 
ført igennem til Østerbrogade. Ogsaa Kvarteret mellem disse 
to Gader blev i alt væsentlig udbygget i Slutningen af det 
19. Aarhundrede. Gamle Gader blev forlænget og skiftede 
Navn som Kalkbrænderivej, der blev til henholdsvis Nordre 
Frihavnsgade og Randersgade, og nye blev anlagt, tildels i 
Forbindelse med Havneanlæggene, for at skaffe passende 
Arbejderboliger nær disse, saaledes Kvarteret ved Aarhus- 
gade, den tidligere Fortunagade.
Hvad angaar det ydre Østerbro hinsides Jagtvej og Strand
boulevard, nemlig Slagtervangen, Ryvangen, Bryggervangen 
og Vognmandsmarken, saa blev det førstnævnte af disse 
Arealer især beslaglagt af offentlige Institutioner. Her byg

gedes Øresundshospitalet 1875-76 og Østre Gasværk 1876-78. 
Man nærede visse Betænkeligheder i Anledning af det sidstes 
Placering saa fjernt fra „Befolkningscentretmen tog meget 
fornuftigt den stærke Vækst af Nørre- og Østerbro i Betragt
ning. Det blev ogsaa paapeget, hvorledes Kullosningen vilde 
komme til at koste mere end ved Vestre Gasværk, fordi Kul
lene skulde udlosses i Pramme, og fra den anlagte Havn 
transporteres over Jernbanen ved et specielt indrettet Bane
anlæg. En Del af Slagtervangen var forøvrigt allerede 1874 
overdraget til Opførelse af et Antal af Lægeforeningens 
Boliger.
Bebyggelsen i Bryggervangen stammer fra forskellige Tids
punkter. Omraadets ældste bymæssige Bebyggelse er Bygge
foreningshusene omkring Kildevældsgade fra Tiden 1892- 
1903, men Kvarteret er iøvrigt for Størstedelens Vedkom
mende bebygget relativt sent, først i Løbet af dette 
Aarhundrede, saaledes at her findes adskillige gode og 
tidssvarende Boligkarreer.
Vognmandsmarken og tildels Ryvangen fik en speciel An
vendelse. Større Dele af begge tilhører nemlig Militæret, 
enten i Henhold til Fælledoverenskomsten af 1893 e^er som 
Følge af senere Køb. Og her er dels bygget Ingeniørkasernen, 
dels indrettet Ingeniør troppernes Øvelsesterræn.



Luftbillede af Strandboule
varden med Omgivelser. (Fot. 
1939, Dansk Lufttaxa).
Boulevarden løber fra venstre 
skraat op i Billedet og drejer 
derefter skarpt til venstre. Den 
er omgivet af høj Bebyggelse. 
Bemærk dog Fabrikken „Øre
sundes Kompleks mellem 
Boulevarden og Østbanegade, 
der løber skraat gennem Bil
ledets nederste højre Halvdel 
langs Baneterrænet. Foran 
dette et Hjørne af Nordhavn.

Luftbillede af Østerbro ved 
den nye Lystbaadehavn, an
lagt J937- (Fot. 1939, Dansk 
Lufttaxa).
I Billedets nederste venstre 
Hjørne Indløbet til Kalk
brænderihavnen. Til venstre 
for Banelinjen Østre Gasværk, 
til højre Kvarteret ved Svane- 
møllebugten, tildels anlagt 
paa Opfyldning i denne. Igen
nem Billedets øverste Halvdel 
løber Strandvejen, bag hvil
ken en Del af Boligkvartererne 
mellem denne og Lyngbyvej.

Med Hensyn til de Dele af de to Omraader, der ligger Øst 
for Banelinjen, har de faaet en ensartet Anvendelse. De ind- 
gaar nemlig i det Villakvarter, som blev anlagt herude og 
bebygget i Aarene efter 1900, for at ikke alle velhavende 
Folk skulde flytte fra Byen og „denne sluttelig blive et Ar
bejder-f?) og Forretningkvarter for en hel Del omliggende 
Kommuner“. Det var dengang, inden Indlemmelserne 1901 
-02, foruden Rosenvænget det eneste Villakvarter indenfor 
Byens Grænser. Til det slutter sig Bebyggelsen paa det Areal, 
der efter 1911 blev opfyldt i Svanemøllebugten, og som sidst 

i 20erne blev bebygget med Etageejendomme ud mod Strand
vejen, men ellers med Villaer og Rækkehuse.
Det havde ogsaa været drøftet at lægge Villaer paa de Arealer 
af Østre Fælled og Blegdamsfælleden, som ikke blev beslag
lagt af Fælledparken. Alt i alt er det dog blevet ved Opførelsen 
af tre herskabelige Villaer ved ØsterAllé. løvrigt er der opført 
høje Beboelsesejendomme og ved Blegdamsvejen forskellige 
halv- og heloffentlige Institutioner.
Disse Bemærkninger om Bebyggelsens Udvikling paa Øster
bro kan ikke afsluttes uden en nærmere Omtale af et af de



Luftbillede af en Del af Øster
bro. I nederste venstre Hjørne 
en Del af Strandboulevarden, 
ved denne Østre Gasværk og 
til højre for Banelinjen Ind
sejlingen til Kalkbrænderi
havnen, samt derover en Del 
af Kvarteret ved Svanemøl
len. Midt i Billedet Kvarte
rerne mellem Strandvejen og 
Vognmandsmarken, bag hvil
ken skimtes Bebyggelsen i Ry
parken og Ingeniørkasernens 
Øvelsesterræn. Allerbagest i 
Billedet Dele af Emdrup og 
Gentofte. (Fot. 1939. Dansk 
Lufttaxa).

Luftbillede af Kvarteret mel
lem Strandpromenaden og 
Vognmandsmarken, medUnd- 
tagelse af de høje Etagehuse 
langs Strandvejen, et udpræ
get Villakvarter. Det er tildels 
anlagt paa opfyldt Terræn i 
den tidligere Svanemøllebugt, 
og rummer ogsaa nogle af 
de først opførte Rækkehuse. 
Kommunegrænsen til Gen
tofte løber omtrent i Billedets 
højre Kant. (Fot. 1939, Dansk 
Lufttaxa).

sidstnævnte Omraader, nemlig en Omtale af, hvordan 
Ryvangen er kommet til at ligge indenfor Hovedstadens 
Kommunegrænse.
Som det let vil ses af et hvilketsomhelst ældre eller nyere 
Kort over Københavnsomraadet, ligger Ryvangen paa de 
tre Sider omgivet af Gentofte Kommune og har da oprinde
lig hørt til dette Sogn for at bruge den ældre Terminologi. 
Men det „Vederlag i Jeffn tofte Mark her ved Byen“, som 
Københavns Magistrat fik i 1621 til Gengæld for, at Chri
stian IV opnaaede fuld Ejendomsret over de Staden hidtil 

tilhørende Søer, Skt. Jørgens, Peblinge og Sortedams, var 
netop' den saakaldte Ry vang. Forholdet var dog det, at en 
Del af denne, Rughaven, paa det Tidspunkt tilhørte Vartov 
Hospital, som dettes øvrige Tilliggende i de følgende Aar- 
hundreder blev unddraget Stadens Jurisdiktion og henregnet 
under Amtets, hvilket gav Anledning til, at Grænseskellet 
mellem København og Gentofte i den Periode bugtede sig 
ud og ind paa den sælsomste Maade. Indtil Forholdet blev 
endelig reguleret ved et Mageskifte i 1901, og den nuvæ
rende Kommunegrænse etableret.
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Den svenske Kirke ved Søndre Frihavnsgade, 
set fra Smedelinjen. (Fot. 1948, København 
Før og Nu).
Gustafskyrkan har paa sin Vis en mærkelig 
Beliggenhed mellem den stærkt trafikerede 
Adgangsvej til Frihavnen og den stille Kastels
grav. Betragter man Kirken, eller rettere hele 
Komplekset, tværs over denne, kan man føle 
sig hensat til et Sted langt ude i Landet, ja, 
forestille sig at staa overfor en klosterlignende 
Herregaard. Kirken blev opført af skaanske 
Materialer, Tegl og Granit, efter Tegning af 
Domarkitekt Th. Wåhlin, og Kong Gustaf V 
nedlagde Grundstenen den 4. Juni 1908.

Herover: Omridsene af Urups Skt. Annæ 
Skanse indtegnet paa moderne Plan. (Efter 
Fra Bispetid til Borgertid). Til venstre: Ka
stelsgraven set mod Kongens Bastion med 
Møllen; til højre Smedelinjen. (Fot. 1948, 
København Før og Nu).

Om Kastellets Anlæg er der fortalt i Bind 4, 
Side 173 ff. Planen herover viser Urups Skt. 
Annæ Skanse set i Forhold til det af Ruse fuld
førte Kastel, hvis Omgivelser dog i vore Dage 
er undergaaet store Ændringer, ligesom selve 
Anlægget er sønderskaaret af den i 1894 an
lagte Frihavnsbane. Det ses ligeledes, at den 
lange Fangedæmning i Stranden, hvortil 
Urups Anlæg støttede sig, indgaar i den ældre 
Del af det nuværende Langelinje.
Billederne paa denne Side giver dog ogsaa 
Udtryk for, at Kastellets nærmeste Omgivelser 
trods de skete Ødelæggelser stadig rummer 
store Skønhedsværdier. Paa Kastelsvolden fin
des ogsaa Byens sidste Voldmølle, ved Sommer
tide dog næsten skjult af Løvhanget. Det bør 
jo erindres, at Voldenes tætte Beplantning er 
et relativt nyt Fænomen. Da Kastellet var en 
virkelig Fæstning, henlaa Voldskraaningerne 
uden Bevoksning.
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Herover: Kongeporten, 
nu Sjællandsporten, set 
udefra. (Fot. 1948, Kø
benhavn Før og Nu). 
Til højre: Udsigt fra 
Norgesporten. (Maleri 
1834 af Ghr. Købke, 
Glyptoteket).
De to Porte, gennem 
hvilken der fra første 
Færd var Adgang til Ka
stellet, henholdsvis fra 
Syd og Nord, er stadig 
bevaret, saavel som 
Spærremurene foran 
dem med deres Skyde- 
skaar. Mens Broen fra 
Grønningen til Sjæl
landsporten er erstattet 
med en Dæmning, fører 
der stadig en Træbro 
fra Norgesporten over 
Voldgraven. Vindebroen 
er dog borte, og i Stedet 
for den tidligere frie Ud
sigt mod Sundet ses nu 
den høje Dæmning, ud
ført i Forbindelse med 
Anlægget af den nye 
Langelinje.
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Til venstre: Gavlene af Gencralstok og Fortunstok, set 
fra Kirkepladsen. Herunder: Detalje af Generalstoks 
Facade. (Begge Fot. 1948, København Før og Nu).

Første til sjette Stokbarakke var den officielle Betegnelse 
paa de enkelte Længer i Kastellet, indtil de nuværende 
Navne: Stjernestok, Svanestok, Generalstok, Artilleristok 
osv. kom i Brug i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede.

Alle Indgreb og senere Tilføjelser til Trods staar Kastellet stadig 
som et velbevaret Fæstningsanlæg fra det 17. Aarhundrede, en vel
komponeret Enhed, ogsaa hvad Bebyggelsen angaar, den lille Sol
daterby paa det femkantede Areal indenfor Voldene. De opførte

Stokke, placeret regelret parallelt med Hovedgaden fra Port til Port 
kunde rumme en Garnison paa et Par Tusind Mand, en Besætning, 
der betragtedes som en selvstændig Garnison, ogsaa set i Forhold 
til den i selve Hovedstaden.

Kastellets Kom
mandantbolig 
set fra Kirke
pladsen. (Fot.
1948, Køben
havn Før og Nu). 
Det var oprinde
lig Meningen at 
bygge et konge
ligt Slot i Ka
stellet, paa den 
Plads, hvor nu 
Kirken ligger, 
mens en Kirke 
skulde opføres 
vis-å-vis dette. 
Planerne blev 
imidlertid ikke 
til noget og paa 
det Sted, der var 
tiltænkt Kirken, 
opførtes i 1725 
Kastellets Kom- 
mandantgaard.



Herunder: Kig fra Norgesporten mod Hovedgaden med Generalstok 
og Artilleristok samt længst tilbage Sjællandsporten. Til venstre: 
Nyere Kaserne. (Fot. 1939, Kbh.s Foto-Service). Til højre, Norges
porten, set indefra. (Fot. 1948, Kobenhavn Før og Nu).

Herunder: Kastelskirken, der her ses fra Volden og er gengivet 
efter et ældre Træsnit, blev opført 1703-04 som Erstatning for et 
ved Artilleristok indrettet Kirkerum. Det mærkeligste ved Kirken 
er, at den er sammenbygget med Kastellets Fængsel, saa Fan
gerne kunde høre Gudstjenesten uden at føres ind i Kirkerummet.
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Kastellet med dets tidligere saa frie og landlige Omgivelser nær 
den aabne Strand har virket dragende paa adskillige Malere. Men 
af disse maa først og fremmest nævnes Christian Købke, der havde 
sit Hjem her i sin Barndom og Ungdom, da hans Fader forestod 
Bageriet. Flere af Købkes Billeder staar dog højere i kunstnerisk 
Kvalitet end som topografiske Afbildninger, men et Maleri som 

det af Søsteren (Herover til højre, Kunstmuseet) giver i al sin Ynde 
et uforligneligt Indtryk af den Idyl, som paa Kunstnerens Tid har 
behersket det gamle Citadel. Billedet herover til venstre viser den 
som Bageri indrettede Søndre Magasinbygning med de svære Stræbe
piller, samt til venstre et Hjørne af Svancstok. I Tilslutning til Bage
riet byggedes Hærens Brødfabrik. (Begge Billeder fra ca. 1830).

Et Parti af 
Smedelinjen 
(Maleri 1865 
af Vilhelm 
Kyhn, By
museet), der 
siden omkr. 
ved Aarhun- 
dredskiftet 
er indgaaet i 
Langelinje- 
parken, me
dens der først 
senere er ble
vet helt fri 
Adgang til 
Voldene i 
Kastellet.
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Herunder: Plan til Kastellets Omdannelse 
som Park. (Efter „Forskønnelsen"). Til 
højre: Signalkanonen. (Maleri 1828 af 
M. Rorbye).

Allerede i Begyndelsen af det 19. Aarhun
drede havde Kastellet ikke mere, saalidt 
som Københavns Befæstning i det hele 
taget, nogen praktisk Betydning for Byens 
Forsvar. Kun en enkelt gammeldags Kanon 
paa sin Trælavet eller i Græsset henslængte 
Kanonløb kunde endnu minde om Cita
dellets tidligere Betydning. Men blev det 
ikke mere udsat for fjendtlige Angreb, saa 
truedes det paa anden Maade med Til
intetgørelse. Byplanlæggerne vilde ved 
Midten af det 19. Aarhundrede slet og ret 
jævne Kastellet med Jorden som Bygge
grunde. Senere har man til forskellige Tids
punkter villet omdanne det til Park og 
lægge det nye Nationalmuseum i det.

Kastelsgraven ved Vintertid. 
(Maleri ca. 1850 af N. F. 
Rohde, Øregaard). Billedet er 
malet under omtrent samme 
Synsvinkel som det foran Side 
34 gengivne moderne Foto
grafi er taget - med Smede
linjen set til højre. Den yn
dede Promenades Navn - en 
Parallel til Langelinje - skri
ver sig fra, at der laa en 
Smedje.
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Herover, til venstre: John Norcross som Fange i Kastellet. (Kobber
stik af Lode). Til højre: „Grev Johan Friderich Struenses Om- 
vendelse“. (Træsnit). Kastellet var ikke blot en Fæstning, ogsaa 
et Statsfængsel, ja, en Overgang, efter at Tugthuset paa Christians- 
havns Torv var brændt, blev i Aarene 1817-47 to gamle Krudt- 
taarne i Kastellet indrettet som Slavefængsler.
Et højst forskelligartet Publikum har frekventeret Kastellets skumle 
Fangeceller, Folk af lavere og højere Herkomst og med mindre eller 
større Forseelser paa Samvittigheden, men mest fæstner Tanken sig 
ved de prominente Personer, der har været Fanger derude, og først 
og fremmest ved de to styrtede Storheder, Griffenfeld og Struensee. 
Griffenfeld sad som Fange i Stjernestokken, baade før og efter Dom
fældelsen og det paafølgende forargelige Optrin paa Retterstedet i 
Kastellet. Bøddelen havde allerede hævet Sværdet til det dræbende 
Hug, da Raabet lød: Der er Pardon . . .
I fire Aar derefter blev den tidligere Kansler holdt fangen i Ka
stellet, inden han overflyttedes til det fjerne Munkholm.

Den svenske General Stenbock døde som Fange i Kastellet, og det 
gjorde ogsaa i 1758 John Norcross. Han var en engelsk Eventyrer, 
især bekendt paa Grund af de mange Gange, han unddrog sig 
Fangenskabet ved Flugt. Til sidst blev han paa Kongens udtrykke
lige Ordre forvaret i et solidt Tremmebur af Egeplanker. Lænket 
til en Jernstang tilbragte han her 16 Aar.
Efter deres Arrestation i 1772 blev baade Struensee og Brandt 
ført til Kastellet og hensat i Arrestbygningen bag Kirken, belagt 
med Lænker som de mest gemene Forbrydere. Det var her den 
tyske Menigheds Præst, Dr. Balthasar Munter, besøgte ham, og 
efter hvad han selv har berettet i et Skrift, omvendte den faldne 
Diktator til Kristendommen.
Blandt Kastellets Statsfanger maa ogsaa nævnes den ulyksalige Dr. 
Dampe, et Offer for den tilsyneladende saa skikkelige Frederik VTs 
Despoti.
Af mere prominente Fanger fra den seneste Tid kan nævnes Best, 
Hanneken og Bovensiepen.

Vagtparaden ankom
mer til Kastellet gen
nem Sjællandsporten. 
(Træsnit i 111 Tidende 
1876-1877).
Hovedstaden havde en 
Overgang to Vagt
parader, ogsaa efter at 
den gamle Hovedvagt 
paa Kongens Nytorv 
forsvandt i 1870erne. 
En ny Hovedvagt op
rettedes i Kastellet, 
der siden, i 1885, blev 
forsynet med den nu
værende gyselige Ho
vedvagtsbygning, og 
hertil trak Infanteriet 
op med Musik fra Sølv
gadens Kaserne til i 
ig2orne. Som Billedet 
her, og forøvrigt ogsaa 
det mere kendte af 
Erik Henningsen, viser, 
sluttede der sig almin
deligt et større Antal 
Nysgerrige til Paraden. 
(Se Bind 3, Side 70).
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Herover: Skøjteløbere paa Kastelsgraven. (Træsnit i 111. Tidende, 
1861-1862). Det hævdes, at Skøjteløbningen var gaact af Mode 
herhjemme, i anden Fjerdedel af det 19. Aarhundrede overladt til 
Gadedrenge og Skoledrenge, mens „den smukke Konsts Navn blev 

nedværdiget til cn Betegnelse for et stygt Løb: Sikken han skøjter 
af!“ Sporten oplevede efter Sigende en Renæssance, da Kejser 
Napoleon var blevet interesseret i den, og „Kastelsgraven feirede 
en Triumph, som den ikke i mange Aar havde kjendt“.

Vanilleisen (Fot. ca. 
1941, Andresen) fik 
sit Navn, fordi „70- 
ernes og 80ernes 
unge københavnske 
Bourgeoisi fandt Isen 
mere indbydende og 
lækrere end nogen 
anden Bane i Hoved- 
staden“.
Den er dog flyttet 
et Par Gange, fra 
Glacisgraven ud for 
den svenske Kirke til 
Kastelsgraven ved 
Langeliniepavillonen, 
indtil den nuværende 
Plads. Bredgadeung
dommen stiftede de
res egen Forening i 
1876. Dens henved 
300 Medlemmer tæl
ler endnu kun faa 
borgerlige -sen Nav
ne. Foruden Bour
geoisi og Adel har 
Kongehuset - fra 
Prins Valdemar til 
Prinsesse Margrete - 
benyttet denne Bane.
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Herover: Udsigt over en Del af Østbanegaardcns Terræn mod Frihavnen. (Fot. 1948, København Før og Nu). Herunder: Søndag Efter
middag paa Østre Glacis. (Træsnit i 111. Tidende 1881 — 1882). De to Billeder er set under nogenlunde samme Synsvinkel.
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Til højre: Den engelske Kirke. (Fot. Tryde). 
Kastellets Omgivelser blev omkalfatret ved An
lægget af Frihavnen og Østbanegaarden for et 
halvt Hundrede Aar siden. Derved forsvandt 
saavel Kastellets Glacis som den berømte Strand
promenade, der fortsatte Langelinje imod Nord 
langs den dengang aabne Strand. Paa Østre 
Glacis var der paa Sommersøndage saa fuldt som 
i vore Dage ved Bellevue. Billedet nederst paa 
forrige Side viser det, og Fotografiet ovenover 
den nuværende Tilstand.
Trods det Anlægget af Gaden Grønningen ogsaa 
har beskaaret Kastellets Udenværker imod Byen 
- den saakaldte Enveloppe - er Skønheden 
her ikke gaaet helt til Grunde. Den engelske Skt. 
Albans Kirke har fremdeles saa idyllisk en Be
liggenhed, som da den blev indviet i 1886. Det 
var det russiske Kirkebyggeri i Bredgade, som 
genoplivede de gamle Planer om Opførelse af en 
engelsk Kirke i København, og Sagen fremmedes 
under Protektion af daværende Prinsesse Alex
andra af Wales, Christian IX’s Datter. En engelsk 
Arkitekt Blomfield gav Tegningerne, og Kirken 
blev efter engelsk Mønster bygget af hugne Sten, 
kløvet Flint fra Bruddet i Faxe og svenske 
Kalksten.

Herover: Den ældste Esplanade. (Tegning i By
museet). Til højre: Esplanaden 1948. (Fot. Kø
benhavn Før og Nu).

Esplanaden er Betegnelsen for det Spadsereanlæg, 
som paa Kastelskommandanten General Huths 
Forslag blev etableret paa Kastelsglaciset Nord 
for Frederiksstaden. For Enden af Esplanadens 
Allé, paa det saakaldte Toldbodbatteri, blev det 
1844 tilladt at bygge en Pavillon til Kafé og 
Restaurant, en primitiv Bræddebygning, Billedet 
herover viser. Som Følge af Toldbodudvidelserne 
maatte den imidlertid forsvinde og fik en Afløser 
paa den engelske Kirkes Plads. Den nuværende 
Pavillon blev opført i 1884.
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Herover: Prospekt af Østbaneterrænet og Østbanegade, set fra 
Nord i Aaret 1900. (Radering af Axel Holm. Efter Før og Nu). 
Herunder: Udsigt fra Grønlands Bastion mod Kastellets Glacis med 

Ingeniør troppernes Øvelsesterræn, indrettet her, da man undtog 
Fæstningsterrænet Nord for Østerbrogade fra den almindelige Pla
nering og Bebyggelse. (Tegn. 1886 af Alfr. Benzon. Efter Før og Nu).
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Billedet herover, højre Halvdel af det paa forrige Side omtalte 
Prospekt, har især Interesse ved at vise den endnu ubebyggede Øst- 
banegade og det bagved liggende Villakvarter. Til dette Billede 

svarer saa nogenlunde den moderne fotografiske Optagelse her
under, dog at denne gengiver Kvarteret mere mod Nord med Kom
plekset „Gefion og Gylfe“. (Fot. 1948, København Før og Nu).
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Herover: Udsigt over Stadsgraven set mod Broen ved Østerport. 
(Maleri 1877 af Axel Schovelin, Bymuseet). Herunder: Østerbro
gade ved Østbanegaarden. (Fot. 1948, København Før og Nu).
Der er allerede i et tidligere Bind bragt Billeder af Østerport og 
dens Omgivelser - før og nu. Billederne paa disse to Sider supplerer 
dem. Porten synes at have været den mindst trafikerede af Køben

havns Byporte paa Sjællandssiden, ja, en Overgang i Slutningen af 
det 17. Aarhundrede var man betænkt paa „samme Port ... at skal 
ganske tillukkes og afskaffes“, for dog kun tre Aar efter, i 1685, 
atter at anordne „at Østerport skal igen til bedre Magelighed og 
Bekvemhed for denne By forfærdiges og aabnes“. Se iøvrigt om 
dens Flytninger Bind 4, Side 328.
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Østerport set fra By
en. (Maleri 1852). 
Til Østerports min
dre betydende Rolle 
i Byens Trafik sva
rede dens forholdsvis 
beskedne Udseende. 
I sin sidste Skikkelse 
stod den færdig i 
Aaret 1708, vistnok 
opført med Italiene
ren Dominique Pelli 
som Bygmester.

Herunder: Østervolds Gab 1890. (Fot. Efter Før og Nu).
Billedet svarer omtrent til det nederst paa modsatte Side. Stations
bygningen ligger paa samme Plads som det lave Hus, det tidligere 
Bomhus i Ravelinen. Rester af dennes Volde ses bag det. Efter at 
Østerport som den sidste af Byens Porte var nedrevet i 1858, blev 
der anlagt en bred Dæmning fra Gabet over Ravelinen til den saa- 

kaldte Østerports Allé, den eneste bevarede af de foran Portene i 
Slutningen af det 18. Aarhundrede anlagte og beplantede pompøse 
Adgangsveje til Byen. (Se Bind 4, Side 324). Fæstningsterrænet 
Nord for Østerbrogade overgik fra Kommunen til Staten ved et 
Mageskifte 1893, og fra det følgende Aar paabegynd tes Anlægget 
af Østbanegaarden.



Herover: Villa i Kristianiagade Nr. 5, opført 1908 for Otto Møn- 
sted. (Fot. 1910, Fr. Benzen, Bymuseet). Til venstre: Hagemanns 
Kollegium, Kristianiagade, Nr. 10. Herunder: Det saakaldte Ples- 
senske Palæ, Kristianiagade, Nr. 12. (Begge Fot. 1948, København 
Før og Nu).

Ved Frigivelsen af Fæstningsterrænet Nord for Østerbrogade blev 
der ikke alene Plads til Anlæg af Østbanegaarden, ogsaa til et nyt 
Boligkvarter. Naar dette i saa udpræget Grad bærer sin Tids Stem
pel, skyldes det jo, at der her - ligesom ved Stockholmsgade - blev 
Tale om et herskabeligt Byggeri, og det gælder de opførte Villaer 
saavel som Etageejendommene. En af de første Nybygninger var 
det foran Side 46 viste Glacispalæ, bygget 1899-1903 af Andreas 
Glemmensen i „den forbistrede Palæstil“, som han selv - senere - 
kaldte den anvendte Arkitekturmode. Piessens Palæ blev opført 
1902-04 med Gotfred Tvede som Arkitekt, mens Hagemanns Kol
legium fra 1908 skyldes Arkitekt Albert Jensen.
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Herover: Detsaakaldte „Lille Amalienborg", Østerbrogade, Nr. 28. 
(Fot. 1922, Elfelt. Efter Før og Nu). Herunder: Hundekirkegaarden 
ved Østerbrogade. (Fot. 1910. Efter Før og Nu).
Paa hver Side af Østerbrogade, eller som man i Fortiden sagde 
Østerports Allé, laa Byens to ældste udenbys Kirkegaarde, mod Syd 

Holmens Kirkegaard, anlagt 1666, og mod Nord den vel ligesaa 
gamle Garnisons Kirkegaard. Hertil kom endda en - Hundekirke- 
gaard, først nedlagt 1916, hvorefter det saakaldte „Lille Amalien
borg" blev opført paa Grunden for den kendte Harald Simonsen 
og med Carl Brummer som Arkitekt.
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Øverst: Det kgl. Blindeinstitut, set fra Kastelsvej. 
(Fot. 1865, Bymuseet). I Midten: Det kgl. Døv- 
stummeinstitut med Blindeinstituttet i Baggrun
den, set fra Kastelsvej. (Fot. ca. 1925, Bymuseet). 
Nederst: Villaen, Kastelsvej Nr. 10-12 under Ned
brydning. (Fot. 1927, Bymuseet).

Det var saa absolut en Undtagelse, naar Det kgl. 
Døvstummeinstitut i Aaret 1838-39 blev opført 
med grundmurede Bygninger. Instituttet laa jo 
indenfor Demarkationslinjen, hvor der kun maatte 
bygges af Træ eller Bindingsværk. Anderledes da 
Meldahl i 1857-58 stod for Opførelsen af Det kgl. 
Blindeinstitut. Da var København jo ophørt at 
at være en Fæstning mod Landsiden.
Begge Institutter laa ved den i det 18. Aarhun- 
drede anlagte Kastelsvej, hvis Bebyggelse iøvrigt 
helt ned i vor Tid var præget af de gamle De
markationsservitutter. Her laa nemlig flere Villaer, 
der i Henhold til disse var bygget af Træ, saaledes 
at de i paakommende Tilfælde let kunde rives 
ned. Blandt dem kan nævnes Nr. 8, i sin Tid ejet 
af Billedskæreren Møen, kendt som Fremstiller 
af Gallionsfigurer, og Nr. 10, i 1845-47 beboet 
af de vordende 49-Helte Biilow og Olaf Rye. 
Ogsaa Nr. 16, Johan Hansens store Villa, hvor 
hans kendte Malerisamling var installeret, havde 
afløst en Bygning af lignende Karakter.
Man regnede i sin Tid, at Citadels- eller Kastels
vejen begyndte ved Østerbrogade, saaledes at 
ogsaa det sydlige Stykke af nuværende Classens
gade hørte med til den. I Slutningen af det 19. 
Aarhundrede var kun dette Stykke paa begge 
Sider flankeret med Huse og Haver. Fortsatte man 
mod Stranden, havde man vel stadig Bebyggelse 
paa højre Haand, nemlig de førnævnte Villaer og 
Institutterne, men paa venstre Haand laa det 
store aabne Classens Vænge. Hvor Citadels vej en 
stødte til Strandpromenaden, laa der dog en 
enkelt Ejendom, det saakaldte Christiansgave, 
men her havde man paa højre Haand atter aabent 
Terræn, nemlig det saakaldte Østre Glacis, et 
Maal for Københavnernes Søndagsudflugter. 
(Sammenlign foran Side 42).
Glaciset gennemkrydsedes iøvrigt af flere Veje, 
af hvilke en enkelt smykkede sig med Titlen 
Kongevej. En anden, allébeplantet, førte fra 
Strandpromenaden over til Blindeinstituttet. Den 
vises øverst paa næste Side.
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Herover: Vej fra Strandpromenaden til Blindeinstituttet. Til venstre 
den saakaldte Glacisdam, Rester af Kastellets yderste Fæstnings
grave. (Efter Før og Nu).
Naar Glaciset udfor Kastellet længe bevarede sin oprindelige idyl

liske Tilstand, skyldtes det jo, som alt foran bemærket, at den Del 
af Fæstningsomraadet, der laa Nord for Østerbrogade, blev und
taget, da Resten af Fæstningsterrænet blev frigivet til Bebyggelse, 
og her fik Ingeniørtropperne i den følgende Tid deres Øvelsesterræn.

Gefions Plads, set 
imod Kristiania
gade og Kastelsvej 
(sidstnævnte til høj
re; Fot. 1949, Kø
benhavn Før og 
Nu).
Billedet er taget fra 
omtr. samme Stade 
som ovenfor gen
givne. Mens Kvar
teret mellem den 
nye Østbanegade 
og Kristianiagade, 
saavel som Kvarte
ret hinsides Clas- 
sensgade, bebygge
des med høje Huse, 
udlagde man Area
let mellem de to 
Gader til Villabe
byggelse, og den al
lerede forhaanden- 
værende Bestand 
blev suppleret med 
en Række herska
belige Ejendomme.



Østerbrogade ses her 
imod Lille Triangel. 
(Fot. ca. 1870).
Paa dette Billede af 
Østerbrogade, taget i 
Aaret 1865 fra en 
Lejlighed i Ejendom
men paa Hjørnet af 
Sortedams Dossering, 
ses længst til højre 
Hjørnet af Øster Far- 
imagsgade med Ind
gangen til Holmens 
Kirkegaard.
Paa begge Sider af 
Østerports Allé iøv- 
rigt forskellige min
dre anselige Bygnin
ger, og til venstre i 
Billedet, paa Hjør
net af Citadelsvejen, 
det fornemme „hvide 
Hus“, opført i Slut
ningen af det 18. Aar
hundrede, efter Si
gende med Tømmer 
fra det Skafot, hvor- 
paa Struensee og 
Brandt led Døden.

„Det hvide Hus“, hvortil der hørte en større Have, opnaaede 
især Berømmelse ved i en Aarrække at huse den kendte Skue
spiller C. N. Rosenkilde og hans Familie, hvorfor det og Livet i 
det paa den Tid er blevet beskrevet i Datteren Julie Sødrings 
Erindringer. „Det laa der lige for Søen med sit, i alfald i Datidens 
Øjne ret fornemme Ydre, saa at man godt, hvis man da var en 
Smule velvilligt stemt, kunde kalde det et lille Palæ“.
„Værelserne var høje og luftige. Til Ejendommen hørte en prægtig 
Have, der strakte sig bag om Huset, med en Mængde Frugttræer.

Til venstre for Hovedbygningen laa Gaardspladsen og nogle Udbyg
ninger, der om Sommeren lejedes ud til Familier fra Byen.“ 
„Nu til Dags er jo Forstæderne ganske gaaet op i København, men 
den Gang laa de helt udenfor Byen, og regnedes næsten ikke med 
til denne“, fortæller ogsaa Fru Sødring.
Forresten var det ud for det paa Østerbrogade, at de danske 
Parlamentærer havde deres første Møde med Englænderne, da 
man efter Bombardementet i 1807 fandt det fornødent at indlede 
Underhandlinger om Hovedstadens Kapitulation.

I vore Dage tager 
Østerbrogade, set fra 
Lille Triangel, sig 
saaledes ud. (Fot. 
1949, København Før 
og Nu).
Rosendal og de andre 
lave Bygninger i Ga
den holdt længe 
Stand, mens nymo
dens Kaserner skød i 
Vejret bag dem, men 
til sidst maatte de 
naturligvis vige Plad
sen og Købkes Idyl 
blev erstattet med 
vore Dages ret idéfor
ladte Gadebillede.

52



Det klassiske Billede af Østerbrogade omkring Midten af 183erne 
er Købkes kendte Maleri: Parti af Østerbro i Morgenbelys
ning, gengivet herover. (Kunstmuseet). En hyggelig landlig Stem
ning behersker Gadebilledet med de løsgaaende Køer og enkelte 
Hestevogne i adstadig Skridtgang. Den anselige Bygning til højre 
er Hovedbygningen til Landstedet „Rosendal", i det 18. Aarhun- 

drede ejet af Storhandelsmanden, den indvandrede Schweitzer 
Reinhard Iselin, der gjorde det til en meget anselig Ejendom, 
under hvilken blandt andet hørte hele Rosenvænget, dengang 
Rosenengen. Det var Iselin, der gav Ejendommen Navnet Rosen
dal, mens Betegnelsen Rosenengen skal være ældre og Arealet op
kaldt efter Jens von Rosenheim, der ejede det 1688.

Vinterdag paa 
Østerbro. (Maleri 
1875 af H. Trolle, 
Bymuseet).
Billedet supplerer 
det ovenfor, som 
det er set fra Hjør
net af Farimags- 
vejen og derfor 
gengiver Husene 
henimod Kastels
vej, saaledes det 
„hvide Hus" paa 
Hjørnet af denne. 
I Baggrunden 
skimtes „Rosen
dal", men det vil 
ses, at det paa en 
følgende Side 
omtalte Apotek 
er bygget klods 
op ad denne Ej
endom, og at der 
bag den, saavel 
som paa det an
det Hjørne af Sø
en, er vokset høje 
Etagehuse op.
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Herover: Sortedams Dossering set mod Østerbrogade. Fra venstre det Meycrskc Landsted, Nr. 85, og paa Østerbrogade „Rosendal“ og 
Naboejendommen „Dalcn“. (Maleri ca. 1860 af Carsten Henrichscn, Bymuseet).

Samme Parti som 
ovenfor i vore Dage. 
(Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu). 
Langs hele Sorte
damssø strakte sig 
Blegdammene, op
rindelig bebygget 
med smaa, uanselige 
Huse, men efterhaan- 
den taget i Brug til 
baade Fabrikker og 
Landsteder. Paa den 
8. Blegdam havde L. 
F. Jenner i 1755 faaet 
Privilegium til et Kat- 
tuntrykkeri, hvis liv
lige Virksomhed Fre
derikke Brun har skil
dret i sine Erindrin
ger. Ogsaa paa Bleg
dam Nr. 17 havde der 
været et Kattuntryk- 
keri, men her var si
den et Landsted, i 
sidste Halvdel af det 
19. Aarhundrede ejet 
af Familien Meyer.
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Øverst: Udsigt fra Dosseringen ved Sortedams
søen mod Nørrebro. I Midten: Efteraarsmor- 
gen ved Sortedamssøen. Manden paa Gang
stien er Billedhuggeren H. E Freund. (Male
rier 1838 af Ghr. Købke). Nederst: Det nye 
Anlæg mellem Sortedamssø og Østerbrogade. 
(Fot. 1949, København Før og Nu).

Vi er ikke blot Købke Tak skyldig for hans 
herlige Østerbrobillede, ogsaa for de mange 
Gange han har gengivet Sortedamssøens Skøn
hed. Som han i sine unge Aar kun ugerne synes 
at have flyttet Staffeliet ret langt fra sit davæ
rende Hjem, Kastellet, holdt han sig senere til 
Bredden af Sortedamssø. Hans Bopæl var nu 
paa en af Blegdammene.
Om hans Billeder fra Søen gælder iøvrigt, hvad 
foran blev sagt om dem fra Kastellet. Det var 
mere den maleriske Skønhed, som interesserede 
ham end den minutiøse topografiske Detailskil
dring. Hans Billeder er dog troværdige nok, 
forsaavidt som de i deres Enkelhed anskueliggør 
den særlige Stemning, der dengang herskede 
over Søerne, og de suppleres af skriftlige Med
delelser om disse.
Vel havde alle tre Søer allerede dengang den 
nuværende, regelmæssigt firkantede Facon, men 
de har ikke virket saa friscret som nuomstunder 
med deres regelret afskaarne Græsskraaninger, 
og navnlig var Omgivelserne mere landlige. 
Frederikke Brun har givet sin Skildring af 
Udsigten fra hendes Faders, den tyske Præst 
Balthasar Miinters Landsted ved Farimags- 
vejen for Enden af Sortedamssø . . . den spejl
blanke Sø, de af grønnende Buskadser hegnede 
Bredder, oplivet af Landskaber, Fabrikker og 
Blegepladser, op mod den langsomt skraanende 
Bakke, der krones af Frederiksberg Slot med 
dets Haver“.
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Herover: Vestlige Side af Øster
brogade fra Sortedamssøen imod 
Trianglen. (Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu). Til venstre: 
Hjørnet af Østerbrogade og Ryes- 
gade efter Midten af det 19. Aar- 
hundrede. (Tegning af L. Both, 
Det kgl. Bibliotek. Efter Før og 
Nu).
Den gamle Bebyggelse paa Øster
brogade veg først efterhaanden 
for den ny Tids. I Slutningen af 
forrige Aarhundrede saa man 
endnu Gadens gamle ældre lave 
Huse med de nye Kaserner som 
Baggrund. Det her afbildede 
Hus, „Pæretræet“ kaldtes det, laa 
saavel som Hjørnestedet ved 
Søen (se Købkes Billede Side 53) 
oprindelig paa den 24. Blegdam, 
hvis Grund strakte sig til Tri
anglen, men som de andre Bleg
damme blev overskaaret af Ryes- 
gade.
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Herover: Østerbrogade ved Slagelsegade. (Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu). Herunder: Østerbrogade set over Sortedamssø, 
(Efter Før og Nu).
Efter at Størstedelen af „Rosendales Tilliggende var udstykket 

til Villabebyggelse (se Side 64f.), blev Slagelsegade, eller som den 
først hed Rosendalgade, anlagt ved Siden af Hovedbygningen, 
op til hvis anden Gavl klistredes Apoteket, ca. 1880, der med sine 
to Etager, nu virker diminutivt i Forhold til Rosendal’s Afløser.
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Udsigt fra Syd mod 
Bugten ved Gamle 
Kalkbrænderi. (Male
ri 1836-37 af Chr. 
Købke, Kunstmuseet. 
Som ved Sortedamssø 
herskede der endnu et 
godt Stykke ned i det 
19. Aarhundrede idyl
liske Tilstande ved 
Stranden udfor Øster
bro, ja, det var i Virke
ligheden først Havne
anlæggene i 80erne og 
90erne, navnlig Fri
havnsanlægget, som 
spolerede Idyllen. Bil
ledet her er set udfor 
Classens Have, de høje 
Popler stod ved Ind
gangen til denne fra 
Strandpromenaden.
Se ogsaa Bind 1, S. 255

„Classens Have“ var, som det foran Side 12 er fortalt, stykket 
sammen af forskellige ældre Ejendomme, blandt disse ogsaa det 
Areal, hvor Kongens Fiskerhus i sin Tid havde staaet med de dertil 
hørende Fiskedamme. Disse udgjorde et vigtigt Led i den „roman
tiske Have", som P. H. Classen anlagde i Aarene efter 1800, skønt 
det kun med Besvær lykkedes ham at faa det forfaldne Vandled
ningssystem bragt i Orden. Kortet, der er gengivet foran Side 12, 
viser det hele storstilede Haveanlæg, der trods den lidt stive Inddeling 

i Kvarterer, var præget af den nu moderne engelske Landskabs
stil, hvilket de bevarede Prospekter mere tydeligt viser. Der manglede 
næppe nogen af de Ingredienser, Datidens Havemode krævede, 
Lysthuse, Smaaøer i den til Sø omdannede Fiskepark, og hvad man 
ellers kan tænke sig. Men „Naturtilstanden" var næsten for udpræget, 
efter hvad August Hennings mente, da han 1802 gæstede Haven: 
„Die Lage ist herrlich und das Local reich am Schonheit, in dem 
Garten herrscht aber ein Aergerniss gebende Vernachlåssigung .

Aggersborg Sø i Clas
sens Have set fra Syd. 
(Maleri ca. 1864 af 
Edvard Petersen).
Naturtilstanden i 
Classens Have blev 
endnu mere udpræget, 
efter at Hovedbygnin
gen og de fleste andre 
Huse i Haven var ble
vet ødelagt i 1807: 
„Classens Have var et 
Vildnis, et Stykke Ur
skov. De ældgamle 
Træer sammen med 
det tætte Krat dan
nede ligefrem Skov
tykninger, og brød 
man gennem disse, 
stod man pludselig 
ved Bredden af en 
Mose, hvor gule Iris, 
Brudelys og Muske- 
donnere førte Tanken 
langt bort fra Byens 
Nærhed." Det er Julie 
Sødring, der skriver 
saaledes om Haven 
først i 183orne, og skønt 
det gengivne Billede 
er yngre, virker det 
dog som en Illustra
tion til denne Tekst.
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Justinenborg i Classens Have set fra Nord, til venstre Strandprome
naden. (Akvarel af S. Læssøe Lange, Bymuseet). Den Hovedbygning, 
P. H. Classen havde ladet opføre, var August Hennings saa lidt til
freds med som med Havens Tilstand i det hele taget. Huset havde 

efter hans Beskrivelse fire forskellige lige smagløse Facader, hvor; 
Hovedfacaden var i romersk Stil med Søjler, mens Bagsiden skule 
ligne et Kloster. Af Gavlene var den ene bygget i maurisk Stil, c 
den anden syntes at stamme fra et gotisk eller engelsk Kastel.

Strandpromenaden set imod Byen med Or- 
logsværftet og Kastellet til venstre i Bag
grunden og Classens Have forrest til højre. 
(Maleri ca. 1850).
Var Classens Have privat, saa havde han 
ogsaa tænkt paa Almenvellet ved udfor 
den at anlægge Strandpromenaden, ad 
hvilken Københavnerne kunde spadsere 
helt ud til Kalkbrænderierne. Og, for sta
dig at citere Hennings, de gjorde det i 
Mængde. Han kunde i det hele ikke nok
som prise Stedets Beliggenhed, især Ud
sigten over Havet, das jåhrlich iiber 10.000 
Schiffe voriibertragt. Promenaden var flit
tigt besøgt gennem hele det 19. Aarhun- 
drede, og først mod Slutningen af dette 
blev den frie Udsigt mod Sundet og Hav
nen efterhaanden noget hemmet af Bade
anstalter og Havneanlæg, for sluttelig helt 
at ødelægges ved de store Havneanlæg.

59



Herover: Den Aggersborgske Villa i Classens Have. (Maleri ca. 1865 af P. C. Skovgaard). Herunder Udsigt mod Sundet fra General 
Carocs Villa i Classens Have. Laagen fører ud til Strandpromenaden. (Maleri i Privateje. Efter Før og Nu).
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Billederne paa denne og foregaaende Side viser de idylliske Til
stande, som herskede i Classens Have efter at denne delvis var 
udstykket til Villabebyggelse, men iøvrigt dreves som Gartneri. 
Øverst ses Søen med den Aggersborgske Villa paa sin 0 (Tegning 

af F. Sedivy. Efter Før og Nu), og herunder et Stemningsbillede 
fra Gartnerihaven. (Træsnit efter Maleri af C. F. Aagaard, 111. 
Tidende 1884-85). Høje Huse i Billedets Baggrund vidner om, at 
den nye Tid allerede paa det Tidspunkt var i Fremmarch.
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Holsteinsgade set mod 
Strandboulevarden. Til ven
stre Hjørnet af Livjæger- 
gade med Holsteinsgades 
Skole. (Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu). Den, som 
har Ansvaret for det første 
Etagebyggeri i Classens 
Have, er Portrætmaler A. C. 
Lipke, der 1847 havde købt 
henved 9 Tønder Land af 
Havens Areal for at drive 
det som Erhvervsgartneri, 
hed det, men i Virkelig
heden paa Spekulation med 
Udstykning for Øje. Da 
Lipke kun havde kunnet 
købe til Arvefæste, gik der 
lang Tid, inden han fik Til
ladelse til Udparcelleringen, 
som først tog sin Begyndelse 
i 1880. Paa Parcellen opstod 
Lipkesgade og Livjægergade 
samt Dele af Holsteinsgade 
og Willemoesgade.

Herunder, til venstre: Parti fra Holsteinsgade; til højre: Willemoes
gade, set imod Sortedamssø. (Begge Fot. 1949, København Før 
og Nu).
Det var, som Billederne paa denne Side giver et Udtryk for, et ret 
trøstesløst Byggeri, der afløste Idyllen i Classens Have. Sammen

ligner man med Billederne paa modstaaende Side, maa man dog 
tage i Betragtning, at disse viser Haven saa tidligt som omkring 
Aar 1800, og at den allerede forinden Udstykningen begyndte, 
havde undergaaet større Ændringer, og for en Dels Vedkommende 
blev drevet som Erhvervsgartneri.
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Udstykningen af Classens Have foregik som 
allerede antydet i flere Tempi.
Allerede i 183erne var P. H. Classen, som 
dengang ejede Haven, men efter hvis Død 
- han var barnløs - den skulde tilfalde 
Fideikommisset, interesseret i en Udstyk
ning. Baade Direktionen for Fideikommis
set og Kancelliet skulde imidlertid give sin 
Tilslutning, og det skete først ved kgl. Re
solution 1846.
Parcellerne mod Strandpromenaden blev 
derefter solgt og bebygget med Villaer. 
Køberne var i Række fra Nord Grosserer 
H. P. Halkier, Vekselmægler H. C. Aggers
borg, Generalmajor F. C. W. Caroc og 
Manufakturhandler B. Nielsen. Til den 
Aggersborgske Villa hørte tillige den tidli
gere Fiskedam med dens Smaaøer.
Vest herfor købte, som allerede omtalt, Por
trætmaler Lipke en Parcel paa ca. 7 Tøn
der Land, og atter Vest for denne Hør
svinger L. H. Hinrichsen en noget mindre 
paa 5. Lipkes Udstykning af sin Parcel cr 
omtalt paa forrige Side, men omtrent sam
tidig fik den daværende Ejer af Nabolod
den mod Vest, Handelsgartner H. Hinrich
sen, Tilladelse til at udparcellere denne. 
Magistraten satte dog som Betingelse, at de 
to Grundspekulanter i Forening overtog og 
regulerede Grænsegrøften mod Rosenvænget 
og den langs denne anlagte Allé, nuværende 
Næstvedgade, ligesom der i det hele blev 
truffet Bestemmelser om Reguleringen af 
Afløbet fra Sortedamssø. En ny Gade, Hin- 
richsensgade, er siden omdøbt til Ringsted- 
gade.
Som Følge af Havneudvidelserne mod Nord 
blev endelig i 1890erne de idylliske Villaer 
ved Strandpromenaden erstattet af høj Be
byggelse.

Den af P. H. Classen (den ældre) i de første Aar af det 19. Aarhundrede opførte Hoved
bygning i Classens Have, det saakaldte Justinenborg, set fra den nordre Ende af Fiske
dammen, den senere Aggersborg Sø, med Strandpromenaden til venstre, altsaa omtrent 
samme Prospekt som Sedivys Tegning af den Aggersborgske Villa viser. Sc foran Side 61.

Herover: Justinenborg set fra modsat Side af den, det ovenstaaende Prospekt viser. Her
under, til venstre: Udsigt fra Classens Have mod Sundet og Strandpromenaden, og til 
højre det saakaldte Classens Vænge; til højre: Udsigt fra Classens Have mod Classens 
Vænge og i Baggrunden Sundet og Kastellet. (Akvareller af Læssøe Lange, Øregaard).



Udsigt over Rosenvængets Hovedvej mod Sundet 1862. (Træsnit 
i 111. Tidende 1861-62).
Faa Aar efter, at Villaerne var bygget i Classens Have langs 
Strandpromenaden, blev der i deres umiddelbare Naboskab anlagt 
et større Villakvarter. Det var Kaptajn Waage-Petersen, der havde 
købt Tutein’ernes gamle Landsted „Rosendal“ og i 1857-72 ud
stykkede Størstedelen af dets Tilliggende, navnlig den saakaldte 
Rosenengen til Villabebyggelse, Skøderne i den Anledning be
hørigt forsynet med Servitutter. Priserne varierede mellem 1 Krone 

og 1 Krone og 33 Øre pr. Kvadratalen! Dog blev der givet mindre 
for meget store Arealer!! Datiden var fuld af Begejstring over 
dette Foretagende, og man kaldte det „Byens smukkeste Kvarter, 
... en hel Koloni af elegante Bygninger, med Kunstnerboliger 
opførte af Kunstnerne Herholdt, Meldahl og Stilling skyder frem 
imellem Træerne. Den ene Beboer generer ikke den anden, thi Byg
ningerne ligger langt fra hverandre og er lagt saaledes, at alle nyder 
de samme Goder. Københavnerne kende allerede godt den ejen
dommelige Klang, der ligger i Ordene: han bor i Rosenvænget“.

Rosenvængets 
Hovedvej set 
mod Strand
boulevarden. 
(Fot. 1949, Kø
benhavn Før og 
Nu).
Som ovenfor 
antydet slog 
flere Kunstne
re sig ned i Ro
senvænget. Til 
et Par af de 
paa det gamle 
Træsnit afbil
dede Villaer 
knyttes to af 
Danmarks stør
ste Malernav
ne: Vilh. Mar- 
strand og P. 
C. Skovgaard. 
Forrest ses den 
Skovgaardske 
Villa.
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Herover: Villa 
paa Hjørnet af 
Strandpromena
den og Rosen
vængets Hoved
vej, i sin Tid be
boet af Johanne 
Luise Heiberg. 
(Maleri af F. 
Richardt). Til 
højre: Fiske
damsgade set 
mod Rosenvæn
get. Her har 
moderne Be
byggelse beslag
lagt et gammelt 
Villaareal. (Fot. 
1949, Køben
havn Før og 
Nu).
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Strandpromena
den udfor Classens 
Have med Lyst
huset Segesta og i 
Baggrunden Gam
le Kalkbrænderi. 
(Farvelagt Rade
ring af Læssøe 
Lange, Bymuseet). 
Omtrent samtidig 
med, at P. H. Clas
sen opførte den 
før omtalte Hoved
bygning i sin Have, 
lod han ogsaa an
lægge en Prome
nade udfor Haven 
langs med Sundet, 
saaledes at Publi
kum kunde spad
sere fra Lange
li njepromenaden 
og helt ud til Kalk
brænderierne.
Forbi Haven var 
Strandpromena
den kun aaben for 
gaaende Færdsel 
og spærret med 
Bomme baade 
mod Syd og Nord.

Herunder: Strandpromenaden udfor Øster Glacis. (Maleri ca. 
1865 af Zacho. Efter Før og Nu).
Vilhelm Bergsøe gik denne Vej hjem fra Skolen i Pilestræde til sin 
Bedstefaders Sommerbolig paa Gamle Kalkbrænderi. Han var be
hørigt eskorteret af en gammel Karl, en „Levning fra Frederik 
den Sjettes unge Dage . . . Hele hans Person var omhyllet af Krudt 

og Fut, og naar de gik gennem Kastellet, nikkede han fornemt til 
Rekruterne med de stive Halsbind og flade Kasketter“. Glacis- 
dammen, som man ser paa Billedet, var en Rest af Kastellets yder
ste Fæstningsgrave. Den laa rundt om „Færø Redout“, hvor der 
senere blev bygget Barakker for Ingeniør tropperne i den Periode, 
de havde Øvelsesterræn paa Glaciset. Sammenlign foran Side 44.
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Til højre: Strand
promenaden udfor 
Classens Have 
med Orlogsværf- 
tet og Kastellet i 
Baggrunden. Til 
højre Lysthuset 
Segesta. (Maleri 
ca. 1820 af Joh. 
Senn). Herunder: 
Samme Motiv 
1865. (Maleri af 
Zacho. Efter Før 
og Nu).
Til højre for Pro
menaden, mellem 
denne og Classens 
Have det Vand
løb, hvorover 
Broer førte ind til 
Villahaverne. Ny
ere Havneanlæg 
har skjult Udsig
ten mod Kastellet.
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Øverst: Gefions Plads med Strandboulevarden og 
Østbanegade. (Fot. 1949, København Før og Nu). 
I Midten: Den sidste Rest af Strandpromenaden. 
(Fot. 1910, Hendriksen). Nederst: Strandboulevarden 
udfor Nordisk Kollegium. (Fot. 1949, København 
Før og Nu).

Strandboulevarden er til en vis Grad Strandprome
nadens Afløser. Den har i hvert Tilfælde langs den 
tidligere Classens Have og udfor Rosenvænget samme 
Forløb som Promenaden. Anderledes Nord og Syd 
for dette Stykke. Mod Syd, hvor det gamle Navn for 
Promenaden ogsaa Nord for Kastellet var Langelinjes 
Promenade, er Forholdene fuldstændig ændret, og 
Østbanegaardens Terræn har fuldstændig opslugt 
Promenaden og dens nærmeste Omgivelser. Sammen
lign ogsaa Billederne foran Side 42.
Udfor Classensgade var der dog endnu i vore Dage 
bevaret en Stump af den gamle Promenade, parallelt 
med dens Afløser Strandboulevarden. Her laa, som 
det midterste Billede viser, endnu i 1910 det gamle 
„Ghristiansgave“ og lidt længere ude det Hus, som 
Badeentreprenør Engelbrecht i sin Tid havde ejet. 
Begge Ejendomme var bortfæstet fra Det Classenske 
Fideikommis, og begge forøvrigt til Badeentrepre
nører. Deres Badeanstalter stod i Flor gennem sidste 
Halvdel af det 19. Aarhundrede, indtil Frihavnen 
blev anlagt først i 1890erne. Omtrent samtidig enedes 
Magistraten og Direktionen for Fideikommisset om 
Anlæg af den nye Østbanegade, men alligevel blev 
de to gamle Ejendomme liggende, efterhaanden mere 
og mere forfaldne, absolut ikke nogen Pryd. Og saa 
gik det endda saadan, at da Fideikommisset endelig 
i 1917 købte Engelbrechts gamle Ejendom, kunde 
man paa Grund af den herskende Bolignød ikke faa 
Tilladelse til at rive Huset ned. Det forsvandt først 
engang i 1920010.
Skylden for den haardhændede Udnyttelse af de 
Classenske Grunde falder i lige Grad paa diverse 
Generationer af den Classenske Familie som paa 
Justitsminister Nellemann, den Mand indenfor Fidei- 
kommissets Direktion, der har Hovedansvaret for 
Bortsalget i Aarene før og efter Aarhundredskiftet. 
At den almindelige Udvikling har sin store Andel 
af Skylden er givet nok. Ligeledes, at der her som 
andetsteds blev begaaet de sædvanlige Fejl, og saa
ledes ingen Aandehuller udsparet i den Stenørken, 
som traadte i Stedet for de gamle Idyller. Alt, hvad 
der er til Rest af de Classenske Herligheder, er det 
lille Anlæg, som blev etableret i Forbindelse med Op
førelsen af Ejendomskomplekset: Ved Classens Have.
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Herover: Østbanegade set fra Syd mod Brandstationen paa Hjørnet 
af Præstøgade. (Fot. 1949, København Før og Nu).
Præstøgade var den nordligste af de Gader, der blev anlagt paa 
Areal tilhørende Det Classenske Fideikommis, som iøvrigt havde 
stor økonomisk Fordel af Udstykningen i det hele taget. Den om

fattede jo ikke blot selve Classens Have, ogsaa det tilhørende Classens 
Vænge mellem Kastelsvej, Classensgade og Strandpromenaden. 
Man kan maaske beklage, at der kun blev anlagt økonomiske Syns
punkter ved Realiseringen af disse i sin Tid saa naturskønne Ejen
domme, men Udviklingen krævede her som andetsteds sin Ret.

Udsigt fra Ejendommen: 
Lille Ejegod, mod Gamle 
Kalkbrænderi. (Akvarel 
1840 af H. G. F. Holm, 
Bymuseet).
Billedet svarer til det ne- 
derst paa modstaaende 
Side gengivne moderne 
Fotografi og viser de Byg
ninger, som laa placeret 
ved Indgangen fra Strand
promenaden til Classens 
Have. Her laa i sin Tid 
de saakaldte Fiskerhuse, 
mens den mærkelige otte
kantede Bygning, Lille 
Ejegod kaldet, stammer 
fra første Halvdel af det 
19. Aarhundrede. Det 
blev siden med tilliggende 
Haveareal bortlejet af 
Fideikommisset og ende
lig ved Aarhundredskiftet 
nedrevet.
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Øverst: Fabrikken „Øresund", set mod 
Sundet. (Træsnit i 111. Tidende 1861-62). 
I Midten: Sibbernsvej set mod Rosenvæn
get. (Tegning ca. 1890 af C. Bayer). Nederst: 
Strandboulevarden ved Gammel Kalk
brænderivej, set mod Syd. (Fot. 1949, Kø
benhavn Før og Nu).

I den Tekst, der i 111. Tidende ledsager 
hosstaaende Træsnit, hedder det saaledes: 
„Ved Øresundets smilende Kyst nogle 
Tusinde Alen Nord for København mellem 
Gamle Kalkbrænderi og „De Fattiges 
Dyrehave", ligger en Plet Jord, som. i 
Løbet af nogle Aar har undergaaet betyde
lige Forandringer. Endnu for faa Aar siden 
var der her en Strandmark, som ofte blev 
overskyllet af Bølgerne, naar der var Høj
vande i Sundet. Nu er Forholdet et helt 
andet, thi den flade Strand har ubemærket 
hævet sig op af Sundets Bølger, og paa den 
indvundne Plads staar en smuk Gruppe af 
Bygninger, hvis samlede Grundflade udgør 
ikke mindre end en halv Tønde Land. 
Dag og Nat, Sommer og Vinter hører man 
Dampen hvæse og ser man Røgen fra den 
store og smukke Skorsten stige henover 
Land og Vand, et sikkert Tegn paa, at 
der her finder en uafbrudt og betydelig 
Virksomhed Sted".
Denne saa lyrisk lovpriste Virksomhed 
trives stadig, for det drejer sig om Kryolit- 
selskabet „Øresund", hvis Fabrik ved 
Strandboulevarden stadig er i Drift, tildels 
i de gamle Bygninger, i hvert Tilfælde ses 
stadig den nævnte „smukke" Skorsten. 
Fabrikken blev anlagt ved Gamle Kalk
brænderis Havn i 1859, men er j° længst 
afskaaret fra direkte Adgang til Havne
terrænet. Den laa oprindelig paa Hjørnet 
af Gammel Kalkbrænderivej og Sibberns
vej, hvilken sidste i 1890erne gik op i den 
nye Strandboulevard, og dens frie Belig
genhed er længst forsvundet. Paa begge 
Sider af Fabrikken ligger store Beboelses
karreer.
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Herover: Strandriderens Bolig ved Gammel Kalkbrænderi. (Maleri 
1837 af Chr. Købke, Nivaagaard-Samlingen. Efter Før og Nu). 
I Kryolitfabrikkens umiddelbare Naboskab laa der et lille Hus med 
tilhørende Have, 18 Alen lang og 10 Alen bred. Grunden var i 
1784 af „Øster Gamle Kalkfabrique“ blevet overdraget General- 
Toldkammeret for at anvendes til Opførelse af en Bolig for en Told
betjent, der skulde afpatruljere Stranden Nord for København og, 
trods det at Beliggenheden ofte medførte, Haven stod under Vand, 

blev Huset liggende, indtil Havneforholdene ved Anlægget af Nord
havn i 1880erne blev helt ændrede.
Øster Gamle Kalkfabrik eller Gamle Kalkbrænderi var med konge
ligt Privilegium af 1729 blevet anlagt 1731 af Felix du Sart og 
Antoine Bonfils. Dets Grund omfattede Arealet mellem Kalkbrænde
rivej og Sundet og afgrænsedes paa den anden Led saa nogenlunde 
af de nuværende Gader, Nordre Frihavnsgade og Viborggade. Til 
det hørte en Havn, der længst er opfyldt.

Udsigt fra „Rolighed“ over Gamle 
Kalkbrænderigaard mod Sundet med 
Gamle Kalkbrænderis Havn. (Maleri 
af Harriet Melchior, Bymuseet).
Rolighed, det siden saa bekendte Mel- 
chiorske Lyststed, var opført paa en 
Parcel af Gamle Kalkbrænderis Grund 
og laa umiddelbart op til den gamle 
Hovedbygning ved Gammel Kalk
brænderivej, hvor denne nu skæres af 
Melchiorsgade. Billedet her viser bedre 
end Ord, hvilke Forandringer der i 
Løbet af de sidste Menneskealdre er 
sket paa dette, nu saa trøstesløst be
byggede Sted.
Selve Kalkbrænderihavnen, som ses 
bagest i Billedet, blev fyldt ved An
lægget af Nordhavn.
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Indkørslen til Gamle 
Kalkbrænderigaard 
med „Rolighed" til 
højre. (Maleri).
Et af de mest bekendte 
Patricierhjem paa det 
gamle Østerbro var 
„Rolighed", opført 
1790-91 af Højeste
retsadvokat C. G. 
Schmidt paa en Par
cel af Gamle Kalk
brænderis Areal og 
umiddelbart op til Ho
vedbygningen paa 
samme. Det ejedes 
1795-1802 af Søren 
Gyldendal og siden i 
48 Aar af General J. 
H. Hegermann-Lin- 
denerone.

Var det indre Østerbro i Fortiden præget af de store Haver, saa 
herskede der helt landlige Tilstande paa det ydre, hvor Bebyggelsen 
var nok saa spredt, og der laa aabne Marker mellem de herskabelige 
Ejendomme. De to Kalkbrænderier ved Kysten fyldte saa lidt, og 
Røgen fra deres Ovne kunde langtfra forpeste Luften. Billedet øverst 
næste Side viser i Forgrunden Strandvejen, fra hvilken den senere 
Øresundsgade løber ned mod Ny Kalkbrænderi. Havnen, som hørte 

til dette, ses længst til venstre i Billedet. Mellem de to Kalk
brænderier laa „de fattiges Dyrehave", som Navnet allerede røber 
et folkeligt Etablissement, beregnet for de mindre bemidlede Klas
ser, iøvrigt i Stil med Opnævneren indrettet med Karruseller, 
Luftgynger, Keglebaner og lignende Forlystelsesmidler. Fra dette 
Sted, kendt fra Henrik Hertz’ Komedie af samme Navn, vises 
et Billede nederst næste Side.

Gamle Kalkbrænderi 
set fra Stranden. (Ma
leri ca. 1825 af ube
kendt, Øregaard). Det 
primitive Billede viser 
Slutningen af den be
rømmelige og meget 
søgte Strandpromena
de, og vidner det ikke 
om de 10.000 Far
tøjer, der i Sejlskibe
nes Tid aarligt skal 
have passeret Sundet, 
saa er den enlige Hjul
damper et Forvarsel 
om den Tid, der skul
de komme. Det var i 
1819, Danmark fik sit 
første Dampskib „Ga- 
ledonia", der gik som 
Postdamper mellem 
København og Kiel.
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Herover: Parti fra Strandvejen med den senere Øresundsvej set 
imod Sundet. (Litografi ca. 1860 af Piil, Bymuseet). Herunder: De 
fattiges Dyrehave, det folkelige Forlystelsesanlæg, der laa mellem 

de to Kalkbrænderier. (Efter 111. Tidende 1883-84). Her i Nabo
skabet laa ogsaa et primitivt Badeanlæg, der blev kaldt „For To- 
skilling“, samt paa den anden Side Vejen Beværtningen „Rhinen".
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H. C. Andersen i sin Dagligstue 
paa „Rolighed". (Træsnit i 111. 
Tidende 1874-75. Efter Før og 
Nu).
Mens H. C. Andersen i sine yngre 
Dage især havde følt sig knyt
tet til Collins Gaard i Store 
Strandstræde, var det i Digterens 
sidste Leveaar Moritz G. Mel
chiors „Rolighed" paa Østerbro, 
der blev „Hjemmets Hjem" for 
ham. Melchior havde 1857 købt 
Ejendommen af M. Tvermoes, 
der havde istandsat de ved hans 
Overtagelse i 1850 stærkt for
faldne Bygninger. De havde 
staaet ubeboet hen siden General 
Hegermann-Lindencrones Død.

„Rolighed" havde et vist, for den Tid aristokratisk Præg. Det var 
bygget lidt i italiensk Stil å la „Frederiksdal", skriver Vilhelm 
Bergsøe, der selv havde Tilknytning til Gamle Kalkbrænderi. 
Allerede i Hegermann-Lindencrones Ejerperiode havde Tidens Dig
tere søgt Tilflugt paa „Rolighed", hvor Midtpunktet var den højligt 
beundrede Husfrue, maaske den mest poetiske Sjæl, Danmark har 
ejet, sagde Oehlenschlåger, og hun berømmes desuden af Mynster 
og Carl Bernhard. Den sidstes Fader var Nabo til Huset paa en 
anden Parcel af Kalkbrænderiet. løvrigt kom baade Brødrene 
Ørsted, Heibergs, Ingemann og Henrik Steffens paa „Rolighed". 
Det ældste skriftlige Vidnesbyrd om H. C. Andersens Forhold til 
det Melchior’ske Hjem stammer fra 1859, men først nogle Aar 
senere knyttedes han nærmere til Hjemmet og blev en stadig Gæst 
enten i Lejligheden paa Højbroplads eller paa Landstedet „Rolig
hed". I Breve fra Udland og Hjemland udtrykte han ofte Længsel 

efter de smukke Dage paa „Rolighed", og mange af hans Dagbogs
notater blev gennem Aarene til derude, Notater, der tildels giver 
Udtryk for hans mange større eller mindre Ærgrelser, som da han 
fik sendt 200 Rigsdaler fra Børn i Washington og fandt, det var for 
lidt, han var jo intet Almisselem, eller da en svær Bonde i Spor
vognen satte sig saa haardt ved Siden af ham, at han troede, hans 
Ribben var brækket! Men Dagbøger og Breve indeholder ogsaa 
Vidnesbyrd om den Glæde og Tryghed, han følte hos Melchiors. 
Han skrev sine sidste tre Eventyr paa „Rolighed", og her tilbragte 
han sine sidste Levedage fra den 12. Juni til den 4. August 1875. 
Fra den 28. Juli var han saa svag, at han maatte diktere sine Dag
bogsoptegnelser. Tilsidst førte Fru Melchior dem paa egen Haand. 
Hun var gaaet ned for at sige Farvel til nogle Børnebørn, der skulde 
paa Udflugt, da Tjeneren kom løbende for at sige, at „Konferens- 
raaden vist var død".

„Rolighed" efter Ombygningen 
1870. (Efter Før og Nu).
Selv i Forfaldsperioden, da Van
det stod højt i Kælderen og det 
overalt i Huset vrimlede med 
Rotter og Mus, var „Rolighed “s 
Mure urokkede, „saa de endnu 
vilde kunne trodse Aarhundre- 
der". Det blev nu ikke Tilfældet, 
i 1870 blev det gamle Landsted 
„ombygget, forskønnet og udvi
det", som Andersen mente. Man 
kan nu være tilbøjelig til at mene, 
at det gamle Hus i dets stilfærdige 
Fornemhed var at foretrække for 
det forlorne Slot med Taarn og 
vælske Gavle. I sin nye Skikkelse 
fik det ikke saa lang Levetid. 
Efter Melchiors Død i 1894 blev 
det lejet ud, og allerede fire Aar 
senere jævnet med Jorden. Kun 
Navnet Melchiors Plads minder 
nu om den svundne Tid.
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Herover: Allé i Ny Kalkbrænderis Have. (Tegning ca. 
1875 af J. U. Bredsdorff).
Til højre: „Rolighed“s Havestuegavl før Ombygningen. 
(Fot. ca. 1860).
Herunder: Harthugger J. W. Krauses Bolig og Have 
i Gammel Kalkbrænderigaard. (Maleri ca. 1875 af 
C. F. Aagaard).
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Herover: Luther-Kirken paa Hjørnet af Skt. Jakobsgade (til 
venstre) og Randersgade. (Fot. 1949, København Før og Nu). 
Randersgade er en Del af den gamle Kalkbrænderi vej. Dens 
skraa Linje bidrager til at skabe Afveksling i det ellers ret ens
formige Kvarter, der har afløst de gamle Lystejendomme paa 
det yderste Østerbro. Luther-Kirken blev opført 1914-18 efter 
Tegning af Martin Nyrop og Jul. Smith.

Randersgade set fra Skt. Jakobsgade mod Det kgl. Opfostringshus. (Fot. 
1949, København Før og Nu). Opfostringshuset, som ses længst til venstre 
i Billedet, hvis Bygning paa Kalkbrænderivej, nuværende Randersgade, 
opført efter Tegning af Bygningsinspektør Knudsen, blev indviet 1880, 
havde før haft til Huse i Store Kongensgade, hvortil det 1775 var flyttet 
fra Christianshavn. Det laa dengang endnu i frie Omgivelser paa en 
Grund, der var henved en Tønde Land stor.

Herover: Hans Egedes-Kirken paa Hjørnet af Vardegade. 
Herunder: Aarhusgade set mod Østerbrogade. (Begge Fot. 1949, 
København Før og Nu). Der er nu adskillige Kirkesogne paa 
Østerbro, hvor Jakobskirken ved Østerbrogade, opført 1876-78, 
er den ældste og Hans Egedes-Kirken, bygget 1929-30, indtil 
videre den yngste Kirkebygning. Aarhusgade hed oprindelig 
Fortunagade, opkaldt efter en Beværtning. Den blev anlagt 
i Forbindelse med Havneanlæggene i i88o’erne.

Herover: Samme Motiv som ovenfor. (Fot. ca. 1930, Bymuseet). Her
under Herninggade set imod Øresundsgade. (Fot. 1949, København Før 
og Nu). Der kan endnu i vore Dage i Randersgade-Kvarteret ses en og 
anden gammel Bygning, almindeligt dog uden arkitektonisk Interesse, 
som det afbildede skæve Hus, der dog som Billedet ovenover viser, nu 
er afløst af en moderne Beboelsesejendom. Den nyere Bebyggelse i Kvar
teret er præget af Tidens Forkærlighed for Altaner, saa det æstetisk set 
kan synes næsten for meget af det gode. (Billedet herunder).



Herover: Nordre Frihavnsgade, set imod Trianglen. (Fot. 1949, København Før og Nu). Herunder: Samme Motiv ca. 1880. (Tegning 
af L. Both. Det kgl. Bibliotek. Efter Før og Nu). Midt i Billedet Ejendommen Skt. Petersborg, der nærmere omtales paa næstfølgende Side.
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Herover: Trianglen set fra Nordøst. (Fot. 1935, Dansk Lufttaxa). Herunder: Strandvejen set fra Trianglen, ved Midten af forrige Aar- 
hundrede. Til højre det saakaldte „HjørnelundiC. (Tegning af L. Both i Det kgl. Bibliotek). Sammenlign Billedet øverst paa næste Side.
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Trianglen set imod 
Strandvejen til venstre, 
til højre Nordre Fri
havnsgade og Odense- 
gade. (Fot. 1898. Efter 
Før og Nu).
Trianglen, hvor det før
ste høje Hus blev bygget 
1857, skiftede derefter 
Karakter i Løbet af kort 
Tid. Forstaaeligt nok, 
naar det betænkes, at 
Østerbrogade i 1890 hav
de et Befolkningstal paa 
3145 mod 475 i 1855. 
Som Billederne paa de 
følgende Sider viser, 
holdt enkelte af de gamle 
Ejendomme ved Triang
len, saaledes den neden
for afbildede „Skt. Pe- 
tersborg“, i nogen Tid 
Stand overfor den ny 
Tids Krav.

Herover: Trianglen. Situationsplan 1836. (Efter 
Før og Nu). Til højre: Ejendommen „Skt. Pe
tersborg" paa Hjørnet af Trianglen og Kalk
brænderi vej, nu Nordre Frihavnsgade. (Tegning 
fra 1860erne. Efter Før og Nu).

Trianglen med Navn efter den trekantede Form 
laa endnu omkring Aar 1800 hen som en Grøn
ning, Jomfru Winsløw paa „Hjørnelund" havde 
lejet den af Magistraten til sine Kalkuner og 
Gæs! Allerede tidligt blev Pladsen dog af Be
tydning for Trafikken. Den var, som det hedder, 
„Kaperkuskenes Paradis og Skuepladsen for uen
delig mange komiske Scener".
„Skt. Petersborg" skulde efter den næppe tro
værdige Tradition have Navn efter Czar Peter, 
der siges at have haft sit Hovedkvarter her, da 
den russiske Hær i 1716 laa i Lejr paa Øster 
Fælled.

79



Herover: Indgangen fra Trianglen til Fælledparken med Genforeningsmonumentet, udført af Aksel Poulsen og Holger Jacobsen (Fot. 1949, 
København Før og Nu). Herunder: Samme Motiv. 1890. Husarerne forlader Fælleden efter endte Øvelser. (Fot. Bymuseet. Efter Før og Nu).
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Trianglen set mod Østerbrogade til Sortedamsso. (Fot. ca. 1880, Bymuseet). Bemærk, at der endnu er bevaret noget af Trianglens ældre 
Bebyggelse, samt Sporvognssporet fra Strandvejen med Drejeskiven, og endelig den primitive Træpavillon.

Samme Motiv som 
ovenfor. (Fot. 1949, 
København For og 
Nu).
Et engelsk Konsorti
um fik 1863 Konces
sion paa de første 
københavnske Spor- 
vcjslinier, henholdsvis 
til Frederiksberg og 
Østerbro. Forbindel
sen imod Nord til 
Bellevue etableredes 
20 Aar senere, i første 
Omgang ved Hjælp af 
den herostratisk be- 
rømteDampsporvogn, 
der dog paa Grund 
af den Forstyrrelse, 
den afstedkom i Tra
fikken, ikke fik nogen 
lang Levetid.
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Herover: Øster Allé med det i 1922 efter Tegning af Th. Jørgensen opførte Posthus til venstre og Elektricitetsværket til højre. (Fot. ca. 
1940. Sv. Tiirck). Herunder: Øster Fælled og Øster Allé set fra Trianglen. Motiv som ovenfor. (Tegn. ca. 1860 af L. Both. Det kgl. Bibi.).



Trianglen mellem Øster Allé 
og Strandvejen. (Øverst Fot. 
1905, Bymuseet. Nederst 
Fot. 1949, København Før 
og Nu).
Saalænge Fællederne benyt
tedes til Græsning for løs- 
gaaende Heste og Kreatu
rer, maatte de nødvendigvis 
være indhegnede, og der var 
ansat Ledvogtere for at paa
se, at Bommene stadig var 
lukket. (Se forrige Side). Saa 
tidligt som 1801 byggedes 
der et Salpeterværk paa den 
trekantede Spids af Fælle
den mellem Øster Allé og da
værende Strandvej (Øster
brogade). Dets Grund blev 
siden udstykket og blandt 
andet bebygget med den 
ovenfor afbildede Villa. Bag 
denne opførtes 1900 Østre 
Elektricitetsværk, og atter 
bag dette ligger de ældste af 
Lægeforeningens Boliger.
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Koldinggade (til 
venstre) set fra 
Østerbrogade. 
(Fot. Elfelt 1922. 
Efter Før og Nu). 
Som det allerede 
fremgik af, hvad 
der foran blev 
fortalt om „Ro
lighed opførtes 
der Landsteder 
paa Østerbro 
endnu i „Stilfor
bistringens Peri- 
ode“, saaledes 
ogsaa den Villa, 
der stadig er be
varet paa Hjør
net af Kolding
gade og Bram- 
minggade, men 
unægtelig nu vir
ker noget trykket 
paa Grund af 
Naboskabet med 
den store Karre.

Den herunder afbildede Villa (Fot. Efter Før og Nu) laa paa 
det andet Hjørne af Østerbrogade og Koldinggade, indtil den i 
Begyndelsen af indeværende Aarhundrede blev erstattet med en 
Karré af samme Karakter som den paa det modsatte Hjørne. 
Østerbrogade fra Trianglen til Lille Vibenshus hed indtil 1858 

Strandvejen, der her oprindelig løb over den dengang ubebyg
gede Øster Fadled. Denne strakte sig da lige til Stranden. Ud
stykningen begyndte først, da der efter Branden 1795 skulde 
skaffes Penge i Stadens Kasse for at bestride Udgifterne til Gade
udvidelser og -reguleringer.
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Haveinteriør fra „Nøjsom- 
hed“. (Maleri 1919 af Rud. 
Petersen). Nøjsomhed var 
en af de Ejendomme, som 
efter Branden 1795 blev 
solgt fra Kommunen for 
at skaffe Midler til Gade
reguleringer, og forøvrigt 
en af de Østerbro’ske Ejen
domme, der længst blev 
bevaret. Dens Have laa 
endnu ned i dette Aarhun- 
drede som en uberørt Idyl 
mellem høje Huskarreer.

De, som nutildags begræder Østerbros tabte landskabelige Herlig
heder, bør betænke, hvor besværligt det i Fortiden var at naa ud 
til dem og hvordan Østerbrogade dengang ofte laa hen i et bundløst 
og ufremkommeligt Ælte. For slet ikke at tale om Strandvejen med 

dens dybe Sand, som Kapervognenes Hjul skar langt ned i med 
en knasende Lyd. Det var derfor, man kaldte Vognene for „Kaf- 
fcmøller“, og Folk lod sig „male“ ud til Skoven. Bønderne fra 
Omegnen havde fra gammel Tid Ret til Kaperkørsel i Kildetiden.

Familiegruppe paa 
„Hjørnelund“. (Ma
leri 1855 af Hans Ol- 
rik. Efter Før og Nu). 
Orlogskaptajn P. Ghr. 
Holm, der i 1859 køb
te en Parcel af „Hjør
nelund “s Have og her 
byggede sig en Villa, 
havde allerede før den 
Tid i nogle Aar boet 
paa selve „Hjørne- 
lund“, hvor det gen
givne Billede er malet. 
Det viser Kaptajnen - 
i 1864 Chef paa Fre
gatten Jylland - med 
sin Familie. Af de tre 
Sønner blev de to 
Kommandører i Flaa- 
den, den tredie Ge
neral.

85



Øverst: Idrætsparken med Omgivelser set imod 
Østerbrogade og Kvarteret bag denne. Pendant 
til Billedet øverst næste Side. (Fot. 1935, Dansk 
Lufttaxa). I Midten: Fodboldbanen paa Stadion. 
(Fot. Dansk Lufttaxa 1935). Nederst: Store 
Vibenshus med Lyngbyvejen til venstre og Øster 
Allé til højre. (Fot. 1949, København Før og Nu).

Fællederne udgør et egenartet Islet i Hovedsta
dens Struktur. Oprindeligt udlagt til Græsnings
arealer for Borgerskabets Husdyrhold, blev de 
senere brugt til militære Øvelser og Mønstringer, 
ja, Hæren tiltog sig efterhaanden saa store Rettig
heder, at det var nærved, man vilde bestride Bor
gerskabets Førsteret. De lange Drøftelser om Ejer
forholdet afsluttedes i 1893 med en Overens
komst, ved hvilken Kommunen helt gav Afkald 
paa sin Ret til Dele af Fællederne, mod at Mili
tæret opgav sin hævdvundne Brugsret til Resten 
af det henved 270 Tønder Land store Areal, heri 
dog ikke medregnet den Del af Øster Fælled, som 
strakte sig fra Strandvejen til Sundet og som alle
rede var udstykket og bebygget.
Militæret havde dog tidligere givet sit Minde til 
Bebyggelse af ogsaa mindre Dele af det egentlige 
Fælledomraade, saaledes 1853 til Opførelse af 
Lægeforeningens Boliger og 1876 af Jakobskirken, 
og i Forbindelse med den stedfundne Diskussion 
var der fremsat Planer til en Bebyggelse af hele 
Arealet! Den paa saa mange Maader fremsynede 
Meldahl havde imidlertid allerede tidligt paapeget 
Muligheden af, at Fællederne kunde komme til 
at tjene som Tumleplads for Hovedstadens Be
folkning, og under de afsluttende Forhandlinger 
i Borgerrepræsentationen blev det da ogsaa ud
talt, at større Dele burde udlægges som Parker, 
hvilket som bekendt ogsaa blev Tilfældet.
Hvad angaar Øster Fælled, saa anvendte Mili
tæret den Del, som det her havde forbeholdt sig, 
til Opførelsen af Husarkasernen. Kommunen ud
lagde Størstedelen af sit Omraade til Fælled
parken og - som den nordøstlige Del af denne - 
Københavns Idrætspark, hvilket Anlæg i det væ
sentlige blev fuldført i Tiden 1906-14. Kun mindre 
Dele af Øster Fælled blev udlagt til den Bebyg
gelse, hvorom der siden fortælles.
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Øster Fælled set mod Østerbrogade. (Fot. 1911, Bymuseet).
Hvad angaar Billedets Forgrund, saa har Heste og Køer befolket 
Fællederne i Aarhundreder, men Baggrunden viser den nyere Be

byggelse ved Østerbrogade og til venstre Husarkasernen. Det er 
altsaa det samme Omraade, som ses paa Flyverbilledet øverst paa 
modstaaende Side, hvor Jakobskirkens Spir ligeledes ses til højre.

Store Vibenshus set fra 
Nørre Fælled over Øster 
Allé. (Fot. 1911, Bymuseet). 
Store Vibenshus var oprin
delig et Bomhus ved Kon
gevejen til Frederiksborg, i 
sin første Skikkelse opført 
1629, og med Navn efter 
dets første Indehaver, Hans 
Vive, som forøvrigt blev 
sørgeligt „myret i Kongens 
Hus“. Der gjorde sig for
resten det mærkelige For
hold gældende, at skønt 
Huset laa paa Hovedsta
dens Grund, hørte Bebo
erne som Kongens Tjenere 
under Amtets Jurisdiktion 
indtil 1773. Store Vibens
hus, som brændte 1925, ses 
her fotograferet 1911, mer s 
Billedet paa modsatte Side 
viser Stedet i Dag.
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Kanslergade set 
mod Nordøst med 
Ove Rodes Plads 
til højre. (Fot. 
J949, København 
Før og Nu). Sam
menlign Billedet 
nederst paa Si
den).
Navnet Kansler
gade fik en sær
lig Klang i den 
Tid, Thorvald 
Stauning som 
Statsminister hav
de sin Bolig i Ga
den, i Nr. 10, hvor 
i 1933 det kendte 
Kanslergade - For
lig blev indgaaet.

Øverst: Øster Fælled set imod Jagtvejen og Østerbrogade 
(i Baggrunden. Fot. 1911, Bymuseet). Nederst: Borg
mester Jensens Allé set fra Syd. Til venstre Ove Rodes 
Plads med Mindesmærket for Politikeren, udført af Adam 
Fischer. (Fot. 1949, København Før og Nu).
Efter at langt den overvejende Del af Øster Fælled var 
beslaglagt til Opførelse af Husarkasernen samt Anlæg af 
Fælledpark og Idrætspark, var der kun en mindre Del 
ledig langs Jagtvejen og Østerbrogade. En Gadeplan for 
dette Areal blev vedtaget i 19n, men i første Omgang 
bebyggedes kun Karreen mellem Jagtvej og den krumme 
Kanslergade.
Det fuldførte Kompleks laa en Aarrække som en isoleret 
Kolos paa den her endnu aabne Fælled, hvor Borgmester 
Jensens Allé strakte sig langs Husarkasernens lave Længer, 
paa den anden endnu ubebyggede Side garneret af 
Kolonihaver.
Man vil ogsaa paa det øverste Billede tydeligt kunne se 
Forskellen paa den ældre Bebyggelse - til venstre - fra 
den „nationale” Byggeperiode, og den nyere, mere fun
kisprægede - til højre.
De to nederste Billeder gengiver saa nogenlunde det 
samme Parti af Øster Fælled fotograferet med ca. 40 Aars 
Mellemrum
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Jagtvejen set imod Runddelen ved 
Store Vibenshus med Den evige 
Tilbedelsesordens Klosterkirke paa 
Hjørnet af Skt. Kjeldsgade. Kir
ken er nu overgaaet til Benedik
tinerne. (Fot. 1949, København 
Før og Nu).
Kirken og det tilhørende Kloster, 
i hvis Sydfløj Kirken tildels er ind
bygget, er opført 1912-16 ved Arki
tekt Emil Jørgensen. Anlægget lig
ger i Bryggervangen, der strakte 
sig mellem Jagtvejen, Strandvejen, 
Lyngbyvej og den mod Nord til
stødende Vognmandsmark. Om- 
raadet blev som Hovedstadens an
dre udenbys Jorder udstykket fra 
Begyndelsen af forrige Aarhun
drede og som disse i Ejendomme, 
der dreves som Landbrug og Gart
neri. Den første bymæssige Bebyg
gelse blev opført af Arbejdernes 
Byggeforening ved Kildevældsgade. 
Først mod Slutningen af det 19. 
Aarhundrede fandt man fornødent 
at tilvejebringe en Bebyggelsesplan 
for hele Omraadet, men en Plan, 
der naturligt var præget af Tilbli
velsestiden med den krumme, for
øvrigt aldrig fuldførte Diagonal
gade: Bryggervangen-Frijsenborg 
Allé-Bellmannsgade, der skulde ud
munde ved Store Vibenshus.

Øster Allé set 
imod Store Vi
benshus, (Fot. 
1911, Bymuseet), 
et karakteristisk 
Billede fra før 
Fælleden blev be
bygget. Til ven
stre ses dog en 
Længe af den i 
Aarene 1896-98 
opførte Husar
kaserne. De gam
le Allétræer er, 
som det øverste 
Billede viser, sta
dig bevaret, men 
staar nu ude i 
Jagtvejens Køre
bane.



Herover: Vognmandsmarkens Skole set fra Kildevældsparken. 
(Fot. 1949, København Før og Nu). Da Vognmandsmarkens 
Skole blev opført 1911-12, laa den saa at sige paa den vildene 
Mark ved et usoigneret Vandhul. Parken blev først anlagt 1926 
-27 efter Plan af V. Fabricius-Hanscn. Vognmandsmarken er 
iøvrigt for Størstedelen ubebygget.

Kildevældsparken set imod Kildevældskirken. (Fot. 1949, København 
Før og Nu). Der knytter sig den Omstændighed til den lille Sø i Kilde
vældsparken, at den, som alle de andre Søer indenfor Københavns 
Kommunegrænse, er kunstig. Det Vandhul, som den er formet over, 
opstod i sin Tid, da der skulde føres Fyld til de omfattende Jordarbejder, 
som maatte foretages i Anledning af det nye Langelinjeanlæg.

Herover: Vennemindevej set mod Nord. Herunder: Manøgade 
set imod Vejrøgade. (Begge Fot. 1949, København Før og Nu). 
Bebyggelsen i Brygger vangen afspejler Udviklingen i Boligbyg
geriet i Løbet af det sidste halve Hundredaar. Billedet herunder 
viser saaledes et ensartet og typisk Gadebillede fra Perioden 
omkring sidste Verdenskrig, mens Vennemindevej - herover - er 
præget af Byggeri fra forskellige Tider. Venneminde var Nav
net paa en gammel Landejendom.

Herover: Udsigt fra Kildevældsgade mod Fabriksanlæg mellem denne 
Gade, Helsingborggade, Landskronagade ogVennemindevej. Herunder: 
Gaard i Boligkarré mellem Gaden Vognmandsmarken, Venøgade, Livø- 
gade og Askøgade. (Begge Fot. 1949, København Før og Nu). Bryg
gervangens Bebyggelse er endnu tildels præget af den Tid, da Industrien 
søgte ud i Byens daværende Yderkanter. Men det var i Bryggervangen, 
at Henning Hansen opførte „Solgaarden“, den første Karré, som der 
„blev slaaet Hul paa“.



Herover: Kildevældskirken set fra Øst mellem Gaderne Frijsen
borg Allé, til venstre, og Vognmandsmarken, til højre. (Fot. 1949, 
København Før og Nu). Herunder: Kildevældsgade. (Fot. 1910. 
Efter For og Nu). Kirken er opført 1929-32 efter Tegning af Arki

tekt P. Staffeldt Matthiesen, i Skikkelse som en gotisk Landsby
kirke. Set fra Parken gør den god Virkning - se Billedet paa Siden 
overfor - men dens Arkitektur forekommer mindre velovervejet, 
naar Kirken ses i Sammenhæng med de omgivende høje Karreer.



Herover: Lille Vibenshus set fra 
Østerbrogade. (Fot. 1899, By
museet); til højre: Udsigt fra 
Østerbrogade mod Strandvejen. 
(Fot. 1904, Bymuseet). Til højre: 
Fra Lægeforeningens Boliger ved 
Strandvejen. (Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu).

Den Del af Lægeforeningens Bo
liger, som ligger paa østre Side af 
Strandvejen, blev opført 1878-79, 
da Anlægget af Østre Gasværk 
havde gjort Ønsket om billige 
Arbejderboliger i dets Nabolag 
aktuelt. Byggeriet blev udført efter 
Tegning af Professor Vilhelm 
Klein under tydelig engelsk Paa- 
virkning.

Strandvejen set fra 
Østerbrogade med de 
to store Ejendomskom
plekser „Lille Vibens- 
hus“ - til venstre - og 
„Vibensgaard“ - til 
højre - opført hen
holdsvis 1907 og 1904, 
Vibensg aarden med A. 
Rosen og P. Neerskov 
som Arkitekter. (Fot. 
1949, København Før 
og Nu). Sammenlign 
med Billederne øverst 
paa Siden. Lille Vibens
hus, opkaldt efter Store 
Vibenshus, var i sin 
Oprindelse et Vangehus 
ved Bryggervangen og 
i den sidste Del af 
sin Tilværelse i Slæg
ten Meyers Besiddelse 
kendt som Traktørsted.



Herover: Strandvejen set mod Nord med Sionskirken. (Fot. 1949, 
København Før og Nu). - Kirken blev opført 1895-96 efter Tegning 
af V. Koch for frivillige Gaver, indkommet fra Menigheden i Jakobs 
Sogn i Anledning af Sognepræstens Sølvbryllup. Paa Billedet her
under ser man, hvorledes Udsigten tidligere var fri ud imod Svane

møllen og desuden den berygtede Dampsporvogn. Denne synes 
ikke helt at svare til den Erklæring, som en nedsat Kommission 
havde afgivet, at det anvendte „Lokomotiv" var „praktisk og op
fyldte Lovens Forskrifter, da det hverken afgav Røg eller gjorde 
Støj under Bevægelsen".

Dampsporvognen paa 
Strandvejen udfor Læge
foreningens Boliger. 
(Træsnit i 111. Tidende 
1883-84).
Inden Dampsporvognen 
paa Strandvejen imod 
Slutningen af Aaret 1884 
blev sat i Drift, stillede 
Selskabet „daglig i 8 Da
ge et Par Dampvogne til 
Disposition for alle He
steejere paa Strandvejen, 
for at Hestene kunde 
sendes hen og vænnes til 
at se Vognen bevæge sig 
uden synlig Trække
kraft", en Foranstaltning, 
der trods de udtalte For- 
haabninger ikke helt hav
de den ønskede Virkning. 
I de faa Aar Dampspor
vognen kørte, gav den 
idelig Anledning til 
Løbskkørsel og andre 
Ulykker.
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Herover: Strandvejen 1857 (Tegning af C. Eckardt) med den netop nu forsvundne Kildevældskro, det lille Gavlhus, og forrest den Ejen
dom, over hvis Grund Kildevældsgade anlagdes. Herunder: Den idylliske Strandvej ved Svanemøllen. (Fot. ca. 1860. Begge Før og Nu).
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Herover: Strandvejen med S-Banestation: Svanemøllen, Viadukten og den bevarede Del af den gamle Svanemølles Hovedbygning. (Fot. 
1949, København Før og Nu). Billedet herunder (Efter Før og Nu) viser Svanemøllen som kombineret Vind- og Dampmølle ca. 1860.
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Herover: Strandvej Nr. 71-83. (Fot. 1949, København Før og 
Nu). Vore Dages Strandvej er ogsaa indenfor Københavns Kom
mune baade præget af Fortid og Nutid. Side om Side med 
moderne Bebyggelse fra dette Aarhundrede ligger stadig ældre 
Ejendomme, som tydeligt røber, at de er opført i en svunden 
Tid som Lyst- eller Landejendomme langt fra Byen med vid 
Udsigt over det blaa Øresund.

Strandvej Nr. 79-81. (Fot. 1949, København Før og Nu). Johannedal, 
Ejendommen til højre, er saaledes en gammel Lystgaard, hvis Hoved
bygning gaar tilbage til Slutningen af det 18. Aarhundrede. En af dens 
mest kendte Ejere var Agent C. W. Duntzfelt. Ogsaa siden ejedes den 
af Handelsmænd, indtil den blev degraderet til Restauration.
Det vil ses, at Ejendommen som andre af sin Art er forsynet med 
Udenomsbygninger, passende til et herskabeligt Lyststed

Strandvej Nr. 85, Vangehuset. (Fot. 1949, København Før og 
Nu) er ligeledes et Levn fra Fortiden, som baade Navnet og 
Ejendommens hele Tilsyneladen tydeligt udviser. Navnet røber, 
at den først var Bolig for Markvogteren ved Vognmandsmarken, 
der som andre af sine Lige supplerede sine smaa Indtægter ved 
Traktørhold. Billedet herunder (Fot. København Før og Nu) 
viser Gaden: Ved Eltam. Se næste Side.

Strandvej Nr. 91, Skt. Josefsøstrenes Seminarium, opført 1905 i Stedet 
for det paa næste Side afbildede Landsted Vilhelmsdal. (Fot. 1949, 
København Før og Nu). Novicerne oplæres her i Sygepleje og for
skellige Skolefag, men forbereder sig tillige paa at sige Verden Farvel. 
Billedet herunder (Fot. 1949, København Før og Nu) viser Rosbækvej, 
set imod Vest. Navnet paa denne Villavej markerer Hovedstadens 
gamle Grænseskel mod Nord. Se næste Side.



Til højre: Villaen „Eltam“ paa hvis Grund 
Gaden „Ved Eltam“ er anlagt. Se Billede 
nederst forrige Side. (Fot. 1935, Bymuseet). 
Gaden løber tildels i Skellet mellem Køben
havns og Gentofte Kommuner. Ogsaa Ros- 
bækvej (Se ligeledes nederst forrige Side) mar
kerer et lignende Skel, idet den nu forsvundne 
Rosbæk (Herunder, Fot. 1918) til 1621 dan
nede Grænsen mellem Københavns Jorder og 
Ryvangen, som da horte til Gentofte Sogn.

Nederst: Vilhclmsdal set fra Strandvejen. (Gammelt Træsnit. Efter Før og Nu). Land
stedet blev opført 1806 med G. F. Hansen som Arkitekt.
Det var paa dette Landsteds Grund, at Skt. Josefsøstrenes Seminarium blev bygget 1905. 
(Se overfor). Lyststedet laa Nabo til det mere kendte „Kildendal“, opkaldt efter den 
i det 17. Aarhundrede opdagede og af Københavnerne meget søgte Sundhedskilde ved 
Rosbækken. Vartov Kilde blev den tillige kaldt efter Naboskabet til denne Ejendom paa 
den anden Side Bækken, og der var da ogsaa ved Kilden opstillet en Fattigblok, hvor 
de taknemlige helbredte kunde ofre deres Skærv til Lemmerne i Hospitalet inde i Byen. 
Kilden blev som andre af sin Art særlig besøgt ved Skt. Hans Tid, og det er den, Holberg 
omtaler i sin Komedie „Kilderejsen“. Men det gik ligeledes her som andetsteds, at der 
efterhaanden fandt forskellige Udskejelser Sted ved Kilden, ligesom Trafikken paa den 
var til Gene for de omkringboende. Og Ejeren af et tilgrænsende Lyststed satte i Slut
ningen af det 18. Aarhundrede Punktum for alt Halløjet ved at pløje Kildejorden. 1779 
var Kilden udtørret.
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Herover: Traverbanen ved Lyngbyvej under Opførelse. (Træsnit 
i 111. Tidende 1884-85). - „Det Tempo, hvori man for Tiden kom
mer bedst frem i Verden, er ubetinget Trav“, staar der i Teksten 
til ovenstaaende Billede. „Til andre Tider kan det være anderledes 
. . . Væddeløbene har deres Tid . . .“.
Selskabet til Travsportens Fremme i Danmark blev stiftet den 10. 
Juni 1885 og allerede 6. September samme Aar holdtes de første 
Væddeløb paa den nyanlagte Bane ved Lyngbyvej, „i Hellerup 
Stations og Lersøens Nabolag“, nærmere betegnet Øst for Lyngby

vej, hvor nu Boldbanerne ligger. „Det er ikke Meningen, at Banen 
skal staa og falde med den Tilslutning, som Væddeløbene vinder. 
Den skal tvært imod være permanent som Tumleplads for dem, 
der vil udvikle Travsporten gjennem daglig Træning mere i det 
nyttiges end i det fornøieliges Tjeneste. Det er fortrinsvis derigjen- 
nem, at Banen ved Lundegaarden betegner noget andet end den 
ved Eremitagen.“ Med den sidste menes Galopbanen. Traverbanen 
forblev ved Lyngbyvejen, indtil den i 1891 blev afløst af den 
nuværende Bane i Charlottenlund.

Udsigt over Lyngby
vej. (Fot. ca. 1936). 
Københavns vigtig
ste Udfaldsaare imod 
Nord undergik en 
ret gennemgribende 
Forandring i 1931, 
da den blev anlagt 
efter de mest moder
ne Vejbygningsprin
cipper med to Køre
baner, en paa hver 
Side af Sporvogns
skinnerne. Samtidig 
blev S-Banen paa en 
Viadukt ført over 
Vejen til S-Banesta- 
tionen Lyngbyvej, 
som ses mod højre til
bage i Billedet. Hvor 
nu Sportsbanerne er, 
bag Stationen, laa i 
sin Tid Traverbanen.



NØRREBROS HISTORIE
Af Jens Sølvsten

I
det københavnske Byomraades Udvikling er Aaret 
1852 en af de vigtigste Milepæle. Gennem Aarhun- 
dreder havde Voldenes og Gravenes Ring omkranset 
Byen, først som et paakrævet og nyttigt Værn, men 

senere som et forældet og snærende Bælte, der hindrede 
Stadens naturlige Vækst. Fæstningens Tarv krævede, 
at der udenfor dens Volde laa et stort Areal hen som 
delvis aabent Land med frit Skudfelt for dens Kanoner, 
og paa dette Omraade maatte der kun bygges lave 
Huse efter ganske specielle Forskrifter. Den tiltagende 
Overbefolkning i Byen indenfor Voldene sprængte imid
lertid alle de gamle Rammer, og i Aaret 1852 flyttede 
man Demarkationslinien, som i de sidste Aartier havde 
ligget langs Jagtvej en-Falkoneralleen, tilbage til Søerne. 
Som en Stormflod væltede Bebyggelsen nu ud over 
Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, og i Løbet af de 
snart hundrede Aar, der er gaaet siden da, er „Broerne“ 
vokset op som Kvarterer i den store By, der langt uden
for deres Grænser breder sig videre til alle Sider.

Udviklingen har haft Syvmilestøvler paa, siden Fæst
ningen maatte kapitulere i 1852. Nørrebro viser det 
tydeligt. Den var omkring Midten af forrige Aarhun
drede en lille fredelig Forstad med godt 3000 Indbyggere, 
en Klat Huse langs den træbeplantede Nørrebrovej og 
et Par Sideveje, nogle Fabriksvirksomheder, Værtshuse 
og Gæstgivergaarde, et Par Kirkegaarde og ellers Gart
nerihaver langs Ladegaardsaaen og ud mod de store 
Fælleder. Stilheden og Roen prægede Datidens Nørre- 
brogade, og kun naar et større Ligtog sneglede sig 
afsted ud til Assistens Kirkegaard, kom der Bevægelse 
i Gaden. Folk maatte ud af Husene for at tælle Vog
nene, der fulgte, saa de kunde danne sig et Begreb om, 
hvor fremragende den Medborger var, der førtes til 
Graven. Nu er Idyllen og Stilheden afløst af Storstadens 
Larm og travle Færdsel, Nørrebro er gaaet op i den 
store By. Mens der omkring 1850 kun boede nogle faa 
Tusinde Mennesker i Kvarteret, her forstaaet som Indre 
og Ydre Nørrebro mellem Søerne, Ladegaardsaaen, Ler
søen, Lyngbyvej og Øster Allé - rummer det i Dag 
over 130.000 Sjæle. Den lille Forstad er blevet til den 
store Bydel, der saa at sige ligger i Byens Hjerte.

Nørrebro-Omraadet, der oprindelig var en Del af 
Landsbyen Serridslevs Tilliggende, har hørt under Byen 
København lige siden 1527. Forud for den Tid strakte 
Hovedstadens Bymarker sig kun til Søerne. Og udenfor 
disse laa mod Nordvest Serridslevs Marker, der strakte 
sig fra den københavnske Sølinie til Lersøen og fra 
Ladegaardsaaen til Sundet mod Øst, og som ejedes af 
Kongen og Roskildebispen. Byen selv, hvis Beliggenhed 
man ikke sikkert kan paavise, men den maa have 
ligget i Omegnen af Vibenshus, blev lagt øde i 1523, 
da Johan Rantzau efter Christian II’s Flugt lejrede 
sig med 4000 Knægte og 1800 Ryttere i og omkring 
Serridslev for at tvinge København til Overgivelse. 
Efter et halvt Aars Belejring maatte Byen give op, og den 
nye Konge, Frederik I, kunde tage den i Besiddelse. 
Da han imidlertid efter Indtagelsen lod udføre store 
Befæstningsarbejder ved København, blandt andet en 
Opdæmning af Søerne, hvorved Borgerne mistede en 
Del af deres Græsningsarealer, skænkede han dem til 
Erstatning sin Del af Serridslevs Jorder. Og to Aar 
senere erhvervede de Roskildebispens Del af Landsbyen. 
Serridslevs „Indlemmelse" i København betød dog ikke, 
at Omraadet herefter blev udlagt til Bebyggelse. Det 
varede, som det vil forstaas af det foregaaende, flere 
Hundrede Aar, inden Byen for Alvor begyndte at vokse 
ud over Arealet. Den største Del af Landsbymarken 
blev udlagt til Fælleder, hvor Borgerskabet kunde græsse 
deres Kreaturer, og Resten blev dyrket, som det hidtil 
var sket. I 1539 fik Byens Borgmestre og Raadmænd 
overladt en Vang i Serridslev Mark som Erkendtlig
hed for deres Arbejde med Stadens Anliggender, en 
Vang, som de senere ombyttede med en anden, nemlig 
det Areal mellem Lersøen og Jagtvejen, der op til vor 
Tid hed Raadmandsmarken.

Allerede i 1535 laa en Belejringshær paany i Serrids
lev. Det var dennegang Christian III, som maatte 
betvinge sin Hovedstad, og tilfældigt var det ikke, at 
han valgte den samme Basis for sin Belejring. Stedet 
laa højt ved et Vejknudepunkt og i passende Afstand 
fra Byen, endelig kunde vel ogsaa den tidligere Belej
ringshærs Befæstningsanlæg anvendes igen. Dengang var
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Plan over Terrænet paa den anden Side Sorte
damssø ca. 1695. (Original i Stadsarkivet).
Ved en Sammenligning med et moderne Kort 
genkender man let nuværende Nørrebrogade - 
længst til venstre - samt nederst Terrænet ud 
til Søerne. Ogsaa Blegdams vej en kan genfindes. 
Over Nørre Fælled fører et Virvar af Veje, af 
hvilke den senere Øster Allé ligger saa nogen
lunde paa sin endelige Plads. En længst forsvun
det Vej fører fra Trianglen til Lygten, og i 
samme Retning som nu Nørre Allé løber to 
Veje, af hvilke den øverste, den mest lige, for
modentlig er den Kongevej over Nørre Fælled, 
som Christian IV anlagde, mens Nørre Allé 
siden blev anlagt omtrent paa den nederstes 
Plads. Sidstnævnte Vej løber imellem den store 
trekantede Dam - der laa, hvor nu Universitets
biblioteket ligger, og som sidst blev kaldt Holger 
Danskes Brille - og de to Smaadamme, som paa 
et Kort fra det 18. Aarhundrede kaldes Brillen, 
saaledes at denne Betegnelse maaske fejlagtigt er 
blevet knyttet til den større Dam.
Fuglestangens Plads er paa Kortet markeret 
under den sorte Klat øverst paa det.

Kanonernes Rækkevidde ikke saa stor som senere, men 
helt ufarligt var det dog ikke at opholde sig i Lejren, 
idet de belejrede inde i Byen paa Jarmers Skanse havde 
en Kanon, „Vrede Slange“ hed den, som kunde skyde 
ud i Lejren, og engang dræbte den ved et heldigt Skud 
nogle Soldater i Christian III’s Telt. Imidlertid kunde 
København ikke holde ud i Længden, og i Juli Maaned 
1536 maatte de belejredes Anførere ved et Møde paa 
Nørre Fælled ydmygt knælende bede Kongen om Til
givelse for deres Vildfarelser.

Efter disse krigeriske Begivenheder blev der igen stille 
og fredeligt i det store Omraade, hvor Fælledernes 
vidtstrakte Flader ud mod Lersøen afløstes af de dyr
kede Markers Agre, og hvor Hyrdernes Hytter og Vange- 
mændenes Smaahuse længe var den eneste Form for 
Bebyggelse. Over Fælleden strakte sig Nørre Landevej, 
Datidens Nørrebrogade, men rigtignok ikke i dens nu
værende lige Linie fra Dronning Louises Bro til Slange- 
rupbanen. Sortedamssøen og Peblingesøen var nemlig 
oprindelig kun eet Vand, og Vejen fra Nørreport gik 
derfor ud i Landet paa Dæmningen mellem Peblinge
søen og Skt. Jørgens Sø, hvorefter den drejede mod 
Nordøst og overskred Bygrænsen ved Hyltebro, Broen 
over Lygteaaen, altsaa samme Sted, hvor den nu passe
rer Slangerupbanen. Hvornaar Vejen er anlagt i sin 
nuværende Retning, vides ikke, det har sandsynligvis 
været i Slutningen af det 16. Aarhundrede, eftersom 
der fra i'56oerne eksisterede en Dæmning, som adskilte 
Peblinge- og Sortedamssøen. Oprindelig har der mulig

vis været Tale om en privat Overgang, som senere 
er blevet offentlig tilgængelig. Fjellebroen kaldes den, 
første Gang den omtales, i 1562, senere Langebro og 
i Christian IV’s Tid Peblingebroen. Med Anlægget 
af Vejen til denne Bro var den Færdselsaare skabt, 
som maatte blive det fremtidige Kvarters Livsnerve. 
Det var da ogsaa langs denne Vej, Bebyggelsen bredte 
sig, da den i det 17. Aarhundrede saa smaat begyndte 
at vokse frem. Før denne omtales, maa dog nævnes 
et andet Vejanlæg: den nuværende Lyngbyvej og Øster 
Allé, som til op imod vor Tid dannede Nørrebro-Om- 
raadets eneste kunstige Grænse, idet det jo ellers om
gaves af Søer og Vandløb: Sortedams- og Peblinge
søen, Ladegaardsaaen og Lersøen. Det var Frederik II, 
der i 1580erne lod anlægge en Kongevej til Frederiks
borg, som endte ved Vibenshus, hvortil der allerede 
tidligere var ført en Vej fra Byen norden om Sorte
damssøen, den senere Øster Allé. De to Veje havde ikke 
helt deres nuværende Forløb, saaledes laa Kongevejen 
mellem Vibenshus og Emdrup lidt mere østlig end den 
nuværende Lyngbyvej, der stammer fra 1764, og Øster 
Allé var ikke saa snorlige som nu.

I Begyndelsen af det 17. Aarhundrede dukkede en 
spredt Bebyggelse op ude paa den tidligere Serridslev 
Mark. Byens Teglværk, Teglgaarden, flyttedes i 1616-17 
fra sin hidtidige Plads udenfor Østerport til Marken 
paa den anden Side Peblingesøen, det senere Blaagaards- 
kvarter, og samtidig rejstes Fuglestangen, den Stang, 
der blev brugt til Afretning af Falke til Fuglejagt og
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Broen over Soerne til 
Nørrebro. (Tegning ca. 
1800, Bymuseet).
En Broforbindelse over 
Søerne blev maaske 
først etableret i Slut
ningen af det 16. Aar
hundrede. Broen næv
nes første Gang 1562 
som Fjælebroen og kal
des siden Langebro. 
1618-20 blev den i For
bindelse med Anlægget 
af den nye Frederiks- 
borgvej anlagt som 
Dæmning, med en Bro 
paa Midten, og denne 
Peblingedam blev ud
bedret i iy2orne - da 
Søerne blev reguleret. 
Det gamle Træbolværk 
blev erstattet med Sten
sætning. Endelig i 1887 
blev den nye Dronning 
Louises Bro bygget.

som tidligere havde staaet ved Teglgaarden, paa det 
Sted, hvor senere Tagenshus laa. Nogle Aar senere, 
1630, hører vi om den første Grunderhvervelse udenfor 
Søerne, idet Jacob Quirinsen Koch da fæstede en større 
Grund Norden for Peblingesøen, Østen for Teglgaarden 
og Vesten for den alfare Vej, d. v. s. den senere Nørre- 
brogade. Lidt før var der rejst en hollandsk Mølle ved 
Teglgaarden, hvortil Mølleværket var sendt herop i 
tilhugget Stand fra Krempe. Den blev dog i 1635 solgt 
til to Garvere, der vilde anvende den til Barkmølle, 
og flyttedes da til den senere Guldbergsgade, som efter 
denne Virksomhed en Tid hed Barkmøllevejen.

I 1629 opstod Store Vibenshus som „Vagthus paa Løn
vejen fra København til Frederiksborg “. Dets Navn maa 
hidrøre fra den Hans Andersen Vive, der beboede det 
omkring 1635, idet det til op imod 1700 hed Vivens Hus.

Da Christian IV gennemførte sin store Udvidelse 
af Byens Befæstning, planlagde han ogsaa en ydre 
Fæstningslinie langs Søerne og som et Led i denne den 
saakaldte Ravnsborg Skanse udenfor Sortedamssø lige 
ved Nørre Landevej. Skansen, som skulde bekostes af 
Byen, blev dog aldrig helt færdig og maatte under 
Belejringen i 1658 straks rømmes, hvorefter Svenskerne 
benyttede den mod de belejrede.

Christian IV’s Foretagsomhed havde ogsaa gjort 
sig gældende paa anden Maade i Kvarteret. 1622 lod 
han nemlig anlægge en Bro over Ladegaardsaaen om
trent ud for nuværende Gartnergade, og herfra mod 
Nord en Jagtvej, der gennem nuværende Møllegade 

fortsatte til Frederiksborgvejen (den senere Lyngbyvej), 
saaledes at den over Fælleden løb lidt Vest for den 
senere Nørre Allé. Denne Christian IV’s Jagtvej er 
forlængst forsvunden, og Møllegade er den eneste Rest 
af den.

Mens Landstrækningerne udenfor Søerne i første 
Halvdel af det 17. Aarhundrede var lidet præget af 
Byens Nærhed, ændredes Forholdet væsentligt i Aar- 
hundredets sidste Del. Interessen for disse Jorder vok
sede nu betydeligt. I 1661 fik Johan Merhof saaledes 
Tilladelse til at bygge et Hus udenfor Sortedamssø 
ved Nørre Landevej med Ret til at udskænke 01 til 
de vejfarende. Og paa Nabogrunden, Store Ravnsborg, 
havde Borgmester Kristoffer Hansen og selve Hans 
Nansen allerede tidligere anlagt Fiskedamme, men 
overlod 1662 Grunden til Oversekretær Erik Krag. 
I Slutningen af Aarhundredet ejedes Ravnsborg af 
Kammerjunker Vind. Ved samme Tid havde Borgme
ster Bartholemæus Jensen fæstet en Grund langs nu
værende Skt. Hansgade, og helt ude ved Hyltebro havde 
Jacob Rustmester faaet overladt en Plads. I Kvarteret 
laa dengang den tidligere nævnte Barkmølle og seks 
andre Møller, desuden et Limsyderi „beliggende tæt 
op til kongelig Majestæts Jagtvej “, den Vej, der som 
før omtalt var anlagt af Christian IV. Limsyderiet, 
der omtales første Gang 1694 og laa i Omegnen af 
nuværende Solitudevej, var, bortset fra Teglgaarden, 
den første Industri, der dukkede op i Kvarteret. Umid
delbart udenfor Sortedamssøen, fra Ravnsborgs Grund 
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henimod Østerbro, laa desuden fra omkring 1670 en 
Række Smaahuse, hvert med sit Jordstykke og en lille 
Dam, det var Blegmændene, der holdt til her, hvor 
de gav sig af med Blegning af Lærred. Disse Folk havde 
før haft deres Plads indenfor Søerne, men maatte flytte, 
da der blev udstedt Forbud mod Bebyggelse paa Om- 
raadet mellem Søerne og Fæstningen. Allerede 1682 
blev Demarkationslinien imidlertid lagt ud i en Afstand 
af 2000 Alen fra Voldene, saaledes at den største Del 
af Omraadet mellem Søerne og nuværende Jagtvej kom 
til at ligge indenfor den. Bebyggelsen udenfor Peblin
gesøen fik dog Lov at blive staaende, men 1685 kund- 
gjorde en kongelig Resolution, at alle Husene herude 
skulde sløjfes med Undtagelse af Blegmændenes Huse 
og Møllerne. Hvor nøje denne Bestemmelse er blevet 
overholdt, ved vi ikke, men Byggeforbudet kunde nok 
lempes, naar Bygherren havde gode Forbindelser paa 
rette Sted og desuden omfattede det ikke priviligeret 
Hartkorn, hvad der fik Betydning for det senere Blaa- 
gaardsomraade. Dette erhvervedes i 1694 af den Depu
terede i Generalkommissariatet Reinholdt Meyer, som 
i dette Aar købte den Lystejendom, som da laa paa 
Teglgaardens tidligere Plads. Teglværket var lagt øde 
under Svenskernes Belejring i 1658 og blev ikke senere 
genopbygget. Derimod fik Christoffer Gabel efter 
Krigens Afslutning dets tilliggende Grund, Teglgaards- 
vangen, som dækkede Størstedelen af Omraadet mel
lem Nørre Landevej, Peblingesøen, Ladegaardsaaen og 
nuværende Griffenfeldtsgade. Han indrettede sig en lille 
Sommerbolig paa Grunden, og det var denne Ejen
dom, som Meyer købte i Slutningen af Aarhundredet. 
En Del af det store Areal blev nu lagt ud i Park med 
Fiskedamme og Meyer byggede et større Lyststed, 
ligesom han indrettede et Hollænderi og et Gartneri 
paa Grunden. I 1706 købte Frederik IV’s Broder 
Prins Carl Ejendommen, der fra hans Tid blev kaldt 
Blaagaard.

Den Bebyggelse, der efterhaanden var dukket op 
udenfor Søerne, rejste sig paa Arealer, som før var 
Fælled. Af Byens tre Græsgange strakte Nørre Fælled 
sig efter 1527 helt fra Søerne langs Ladegaardsaaen 
til Hyltebro og herfra Syd og Øst for Raadmands- 
vangen til Vibenshus, hvorfra Skellet fulgte den senere 
Nørre Allé til Peblingesø, idet den paa det sidste Stykke 
grænsede til Øster Fælled, som dækkede en Del af 
Omraadet ud til Sundet. Græsningen paa Fællederne 
var et nødvendigt Grundlag for Borgernes Kreatur
hold, og det er forstaaeligt, at Byen med Næb og 
Klør søgte at forsvare Fælledernes Græsarealer mod 
alle Anslag. Til at varetage det daglige Tilsyn var der 
ansat en Markmand eller Markfoged. En af disse, 
Holger Dønneke, som 1682 boede paa det Sted, hvor 
nu Nørrebrogade 68 ligger, gav forresten muligvis 
Navn til det Vandhul, der til op mod vor Tid laa 
ved Nørre Allé : Holger Danske. Mens Markmanden 
maaske kunde forhindre, at nogen skar Tørv og tog 
Ler eller Sand paa Steder, hvor det var forbudt, 

evnede han derimod intet at udrette mod Militæret, 
som fra Slutningen af det 17. Aarhundrede begyndte 
at lægge Beslag paa Fælleden. 1679 blev der vistnok 
for første Gang holdt Mønstring paa Nørre Fælled 
og i Tiden siden da, lige op mod vort Aarhun
drede, rivaliserede Byen og Militæret om Benyttelsen 
af Fælleden. I 1710 kamperede 15.000 Soldater i 
fire Uger paa Nørre Fælled, og da de var væk, indbe
rettede Kæmneren, at de havde „selvraadig opkastet 
og gravet efter egen Fantasi mangfoldige Huller, en 
Del som var for dem nødig og det meste unødigt. 
Græsningen var ogsaa ødelagt saa vel som Diger og 
Grøfter, saa Folk ikke holdt sig til Vejene, men kørte 
overalt paa Fælleden. Lige saa galt var det Aaret efter, 
og 1716, da en Del af den russiske Hær laa i Lejr 
herude, skete der ogsaa stor Ravage. Skaderne paa 
Græsarealerne var efterhaanden betydelige, og da der 
i 1720 blev fremsat Ønsker om at udlægge en Del af 
Fælleden til Farveplantage, protesterede Magistraten 
og hævdede, at Byen tværtimod trængte til mere Græs
ning. Samtidig med at Militæret i stadig større Ud
strækning benyttede Fælleden, haandhævede det ihvert- 
fald i visse Perioder strengt Bestemmelserne om Byg
geriet i Demarkationsterrænet. Særlig energisk var i 
den Henseende Grev S. W. Sponneck, der var Byens 
Kommandant i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. 
I 1728 havde saaledes nogle københavnske Bryggere 
fæstet den første Blegdam og efter megen Besvær op- 
naaet Sponnecks Tilladelse til at bygge en lille Stald 
her, men da de saa havde den Dristighed ogsaa at 
opføre et diminutivt Foderhus, traadte Militæret i 
Aktion og en Deling Soldater arresterede de Haand- 
værkere, der arbejdede paa Skuret. Magistraten støt
tede Bryggerne, og disse fik efter langvarige Forhand
linger Lov at bygge Foderhuset, men Kongen resol
verede derefter, at „ej flere Huse saa nær uden for 
Staden maa opbygges, førend derom indhentes Reso
lution Saa nidkært vaagede man over Stadens Sik
kerhed, at selv et usselt Skur kunde ophidse de mili
tære Myndigheder.

Samtidig blev der selvfølgelig lagt Vægt paa, at 
Militæret fik den fornødne Plads til sine Øvelser. I 
1753 og 55 laa store Troppemasser i Lejr paa Fælle
den, og for at lette Troppernes „Mouvements og Evo
lutions “ var der forud givet Ordre til, at en Del af 
de omkringliggende Marker skulde henligge udyrket, 
og Digerne sløjfes mellem de forskellige Vange. Bag
efter skulde saa alt bringes i Orden igen.

Udenfor Fælleden laa Raadmandsmarken, der var 
overladt Magistraten som Betaling for dens Arbejde 
i Byens Tjeneste. Til daglig var der stille og fredeligt 
derude, hvor Vangemandens Hus længe var den eneste 
Bebyggelse. Dog var det i Slutningen af 17. Aarhundrede 
en tilbagevendende Begivenhed, at de gode Borgmestre 
og Raadmænd om Sommeren i Fællesskab besigtigede 
Høsten paa deres Vang og sluttede af med et Gilde, 
som holdtes paa en dertil indrettet Festplads, hvor der

102



Fredsteltene i Raadmandsmarken. (Efter Pufendorff: De Rebus a Caroli Gustavi gestis). I Baggrunden Byen og foran denne Vartov 
paa Østerbro. Billedet giver et Indtryk af, hvor ubebygget Terrænet udenfor Voldene dengang var.

var rejst Telt og gjort alt for, at de høje Herrer i pas
sende Omgivelser kunde nyde den gode Vin og den 
fine Mad, som den medbragte Kok serverede, mens 
Vangemanden sørgede for Kuskenes og Tjenerskabets 
noget tarveligere Fortæring. Det er tidligere omtalt, 
at Fuglestangen blev flyttet ud til Raadmandsmarken, 
og fra 1694 laa der tillige i dette Nabolag to Skyde
baner. Det var det af Christian V oprettede Skyde
selskab, Papegøjestangens Kompagni, som fik Plads 
herude „ved Falkestangen udenfor Nørreport". I det 
nævnte Aar indviede Kongen selv Skydebanerne i 
Overværelse af sin „Hofstat af Kavalerer og Damer, 
høie Herrer og Ministre", og Skydeselskabet synes at 
have holdt til her omkring en Snes Aar. Raadmands
marken havde forresten allerede tidligere huset celebre 
Gæster, idet Fredsunderhandlingerne med Svenskerne 
i 1659 fandt Sted herude, først i fem Telte, et til hver af 
de Nationer, som var repræsenteret ved Forhandlin
gerne, Sverige, Danmark, Holland, Frankrig og Eng
land, og senere et tilsvarende Antal Træbarakker, de 

saakaldte Fredshuse, og der var en livlig Trafik af 
skumplende Karosser med Diplomater mellem Byen og 
Raadmandsmarken i den Tid, Forhandlingerne varede.

Ja, Karosserne skumplede paa den Tid, for Vejene 
var daarlige, og det vedblev de at være til op i det 19. 
Aarhundrede. I 1708 var det saa slemt, at Byens 
„32 Mænd“ indberettede til Kongen, „at Landevejene 
omkring Byen er saa daarlige, at det snart er umulig 
for Bonden og Landmanden med Læs i Regnvejr at 
komme igennem med deres Varer." Saa blev der 
lappet hist og her, men kun lidt hjalp det. De nye 
Veje, som man anlagde i Kvarteret i det 18. Aarhun
drede, var ikke meget bedre, ihvertfald forfaldt de hur
tigt. Der er Tale om fire af Kvarterets nuværende 
Hovedfærdselsaarer. Nørre Allé, paabegyndt 1744, og 
Blegdamsvejen, fra 1770erne, udgik begge fra Fælled
vejen, den gamle Vej ved Kvægets Malkeplads, og 
fulgte i Hovedsagen ældre Kørespor, som længe havde 
gaaet over Fælleden. Pladsen, som var deres Udgangs
punkt, blev senere til Skt. Hans Torv, og Hyrevognene 
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havde i det 18. Aarhundredes sidste Del Holdeplads 
her, naar de førte Kildegæster til Dyrehaven og Kir
sten Piils Kilde. Strandvejen var nemlig i den Periode 
temmelig ufarbar. Øster Allé opstod i sin nuværende 
Skikkelse 1750, og Jagtvejen, der forbandt Falkoner- 
gaarden med Vibenshus, blev anlagt samtidig, mens 
den gamle Hovedvej Nørrebrogade blev reguleret og 
omlagt i 1780erne.

De her nævnte Veje var i deres Oprindelse Lande
veje, som skulde formidle Byens Forbindelse med Om
egnen, kun Blegdamsvejen dannede en Undtagelse, idet 
den forbandt de to Forstæder Nørrebro og Østerbro.

Det var i Hovedsagen langs Blegdamsvejen, ved 
Fælledvejen og den inderste Del af Nørrebrogade, at 
Bebyggelsen fortsatte sin langsomme Vækst det 18. 
Aarhundrede igennem, i den Periode, da Lyststederne 
dominerede Nørrebro, samtidig med at Industrien saa 
smaat begyndte at gøre sig gældende herude. For 
Byggeriet i Kvarteret blev det af Betydning, at der i 
1755 blev lempet noget paa de strenge Regler for 
Bebyggelsen uden for Voldene, men Størstedelen af 
Husene var stadigvæk lave Bindingsværkslænger.

Befolkningen herude bestod for Størstedelen af Haand- 
værkere, Arbejdere, Møllere, Gartnere og Øltappere 
med et Islæt af den Bærme, som trivedes bedre ude 
under de friere Forhold end inden for Byens Volde. 
Værtshuslivet florerede i de mange Udskænkningsste- 
der, vel mest dyrket af Kvarterets egne, men Byens 
jævne Folk drog ogsaa tit ud til Forstæderne for at 
søge Adspredelse i landlige Omgivelser. I Aaret 1800 
beretter saaledes Nyerup : „Om Sommeren søger Haand- 
værks- og Kjældermanden og unge Burscher til Verts- 
husene paa Vester-Nørre-Østerbro eller paa Frederiks
berg. Om Søndagen, naar Vejret føjer, vrimler det 
Somren igennem paa disse Steder med pyntede Mand
folk og Fruentimmer, som ved Keglespil, Musik og 
Dans nyde Livet med en Fryd og Gammen, som Menne
skene i de højere Regioner intet Begreb kunde giøre 
sig om.“ Nørrebro havde forresten allerede i Begyn
delsen af Aarhundredet oplevet et Forlystelsesetablis
sement, som ogsaa trak Folk fra Byen til. Det var den 
stærke Mand, Tyskeren von Eckenberg, som i 1722 
overtog Bartholemæus Jensens tidligere omtalte Grund 
langs nuværende Skt. Hansgade og her startede et 
Forlystelsessted, hvor han selv optraadte med sine 
Kunster og tillige bød paa anden Underholding. Ha
ven var et Par Aar i Forvejen blevet udbudt til Salg 
og averteret som „en skjøn Lyst- Frugt- og Køkken
have, vel besat og indrettet med skjønne Lystgange af 
mangfoldige Eske og andre Træer og Hækker- og derfor 
et nærsomt Sted“. Von Eckenberg hed ikke for ingen
ting den stærke Mand, idet han blandt mange andre 
Ting præsterede følgende, som et af ham selv forfattet 
Skrift beretter om: „Han lægger Hovedet paa en Stol 
og Benene paa en anden, der bliver lagt en Sten paa 
hans Mave eller bare Bryst, hvor den bliver slaaet i 
Stykker. Han staar paa et Stillads og løfter med den 
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ene Haand en Rytter med hans Hest eller 12 Personer, 
mens han drikker et Glas Vand af den anden Haand. “ 
I en Tid, hvor al Slags aparte Underholdning nød 
Publikums Interesse, var det naturligt, at Folk strøm
mede til den stærke Mands Have i store Skarer. Men 
da han saa lod en tysk Skuespillertrup optræde paa 
sit Teater, beordrede Myndighederne ham straks til 
at ophøre dermed, idet han ikke havde noget Privile
gium paa saadan Underholdning. Magistraten modtog 
mange Klager over den Usømmelighed, som hans Have 
var Skueplads for, og allerede kort efter han havde 
startet, indberettede Bystyret, at man efter at have 
bragt i Erfaring, at den saakaldte stærke Mand „udi 
sit Komediehus ligesaavel om Søndagen og andre Hel
ligdage som hver af de Søgnedage udi Ugen agerede, 
hidsede Dyr og holdt med Spil og Leg, hvorved mange 
Godtfolks Tyende blev anlediget til Vidtløftighed og 
et ondt Levned havde bedt ham „ophøre dermed de 
hellige Dage“. Efter at den stærke Mands Have, som 
Stedet i lang Tid kaldtes, en Periode havde henligget 
delvis øde og ubeboet, meddelte den ny Ejer i 1763, 
at den nu var istandsat, og herefter kunde han tilbyde 
„at divertere enhver honnet Familie Sømmeligheden 
var vendt tilbage til Nørrebro.

Umiddelbart op til den stærke Mands Have laa 
Ravnsborg, eller Store Ravnsborg, som Stedet egent
lig kaldtes i Modsætning til Lille Ravnsborg, der laa 
længere ude paa den anden Side af Nørrebrogade. 
Store Ravnsborg havde et betydeligt Jord tilliggende, fra 
Sortedamssøen til op imod Fælledvejen, og synes hele 
det 18. Aarhundrede igennem at have været et meget 
besøgt Gæstgiveri. Langs Blegdammene voksede i denne 
Periode Gartnerihaver frem og desuden nogle Fabrikker, 
Manufakturer, som de dengang hed. I 1719 indrettede 
Fr. Holmsted saaledes et Kattuntrykkeri ved Bleg
damsvejen, og i 50erne anlagde Lukas Jenner et 
andet paa den ottende Blegdam. Der oprettedes ogsaa 
andre mindre Fabriksvirksomheder i Nabolaget, bl. a. 
Grev Danneskiold-Laurvigens Sømfabrik, og i 1780 
startede en stor Bomuldsfabrik paa den anden Blegdam, 
ovenikøbet med Staten som den største Aktionær. 
Virksomheden flyttede imidlertid indenfor Voldene i 
1813. Selvom disse Fabrikkers Tilværelse som Helhed 
var vanskelig og ofte af kortere Varighed, trak de dog 
Folk til Kvarteret, og Behovet for en Skole herude blev 
stadig øget. I 1761 skillingede Magistratens Medlem
mer derfor sammen og oprettede en lille Skole paa den 
12. Blegdam, hvor Trepkasgade nu udmunder i Bleg
damsvejen. Det var et lille enetages Hus, indrettet 
med to Skolestuer og Lejlighed til Læreren.

Magistraten underholdt i den første Tid Skolen for 
private Midler, og et af dens Medlemmer besørgede 
som Regel Tilsynet med den. I 1787 inspicerede saa
ledes Raadmand Voltelen Blegdamsskolen, men vendte 
meget mistrøstig tilbage fra Besøget, hvorom han senere 
aflagde Beretning. Bygningerne var forfaldne, Planke
værket væltet af Blæsten, og Blegdamsgrøften, der løb 



udenfor, udbredte „ret en pestilentialsk Stankinde 
i Skolestuen „stod en halvgammel, fattig og forknyt 
Studiosus og terpede Katekismus med en Flok lands- 
byagtige Børn“, som var meget lidt fortrolige med 
Skriftstederne. Trods denne Tilstand varede det dog 
længe, inden der blev gjort noget alvorligt for at for
bedre Skolen, men i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede 
oplevede den imidlertid bedre Tider, og under Digteren 
Fr. Høegh-Guldbergs energiske Ledelse havde den 
nu Ord for at være „den bedste Almueskole i Byen.“

Foruden langs Blegdammene bredte der sig i det 
18. Aarhundrede paa den nordre Side af Nørrebro
gade en sparsom Bebyggelse ved Fælled vej en og mellem 
denne og Møllegade, hvor allerede i 1694 Begyndelsen 
blev gjort til Anlægget af den jødiske Kirkegaard, 
som endnu ligger her. Det var de tyske Jøder, der 
først fik Tilladelse til at indrette en Begravelsesplads 
paa dette Sted langt uden for Byen, og nogle Aar 
senere fik de Lov at indhegne Pladsen, saa Begravelserne 
kunde foregaa „uden stor Hindring og Trængsel af 
allehaande Folk, saa endog nyelig en af Jøderne ved 
en saadan Lejlighed var kommet slemt til Skade. “ 
Siden købte de portugisiske Jøder en Grund ved Siden 
af til samme Formaal, og i 1748 blev de to Kirkegaarde 
lagt sammen til een. Jøderne var dengang ilde sete 
af den øvrige Befolkning og ofte udsat for Chikanerier. 
At selve Byens Politimester førte an i disse, hørte dog 
til Sjældenhederne, men det skete i 1729, da det efter 
en Prokurator Gedeløches Død og hans Begravelse 
paa Garnisons Kirkegaard blev oplyst, at han i Hemme
lighed var gaaet over til Jødedommen. Det blev nu 
fra allerhøjeste Sted befalet, at Jøderne skulde grave 
Liget op og jordfæste det paa deres egen Kirkegaard. 
Politimester Himmerich ønskede at udnytte Situatio
nen og udførte den kongelige Ordre paa en utilste
delig haardhændet Maade, idet han søgte at forhaane 
Jøderne mest muligt. Efter at de havde opgravet Liget, 
maatte de under Eskorte af baade Militær, Politi og 
Vægtere ledsage Ligvognen til Kirkegaarden paa Nørre
bro og her nedgrave Liget midt imellem deres egne 
Gravsteder, alt mens Politimesterens Opførsel til sidst 
blev saa grov, at Tilskuerne til det pinlige Optrin 
protesterede.

Udenfor Jødekirkegaarden opstod der i Løbet af 
det 18. Aarhundrede nogle Reberbaner, der dog var 
temmelig ubetydelige og kun forarbejdede Smaating, 
idet Lavets rige Mestre holdt til paa Vesterbro. Helt 
ude ved Hyltebro laa Kroen Lygten, som Konrad 
Berg overtog i 1718 og forsynede med nye Bygninger, 
muligvis dem der stod helt op til vort Aarhundrede.

Paa den sydlige Side af Nørrebrogade var Bebyggel
sen i det 18. Aarhundrede præget af Lyststederne, 
først og fremmest Blaagaard, som Prins Carl ejede 
siden 1706. Han var meget interesseret i Stedet og 
udvidede ved Køb Arealet mod Syd, saa det næsten 
naaede ud til Ladegaardsaaen. Tillige lod han opføre 
en ny Hovedbygning, flankeret af Kavalerhuse og

Eckenbergs Kunster. (Samtidigt Billede). Paa Nørrebro var i ældre 
Tid ligesom Vesterbro adskillige Beværtningshaver og Forlystel
sessteder, hvor alskens Gøgl trivedes.

Stalde, et betydeligt Kompleks, der strakte sig i Om- 
raadet ved Nørrebrogade, hvor nu Stengade og Slots
gade udmunder i denne. Bygningerne var tækket med 
blaa glacerede Tagsten, og Stedet bar derfor siden i 
Folkemunde Navnet Blaagaard, mens det ellers offi
cielt betegnedes „Prins Carls Hauge“, og siden, i 
Gehejmeraad Carl Adolf Plessens Ejertid „Den Ples- 
siske Hauge“. Plessen modtog Blaagaard i 1732 som 
Gave af Prins Carls Søster Sofie Hedvig og udvidede 
Tilliggendet helt ud til Ladegaardsaaen. Fra hans Tid 
ejer vi en Beskrivelse af Slottet, hvis Hovedbygning 
vistnok rummede 6 Værelser foruden nogle Kamre, 
men var meget luksuriøst indrettet. Bag ved Hoved
bygningen strakte sig ned mod Peblingesøcn et stor- 
slaaet Haveanlæg med Fiskedamme og en Række 
Lindealleer, hvoraf to førte ned mod Søen og andre 
gik parallelt med denne, deriblandt en paa nuværende 
Wesselsgades og en anden paa Blaagaardsgades Plads. 
Mod Nørrebrogade hegnedes Parken, der var prydet 
med Statuer, Lysthuse og Blomsteranlæg, af et Planke
værk og ud mod Søen af en Række Piletræer. I 1765
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Indgangen til Blaagaard, nuværende Slots
gade. (Maleri ca. 1850, Øregaard. Efter Før 
og Nu).
Det ældre Nørrebro fik sit Præg af Blaagaard, 
det herskabelige Landsted, der optog hele 
Pladsen mellem nuværende Nørrebrogade, 
Griffenfeldsgade, Aaboulevard og Dosseringen. 
Det stod i sit Flor i det 18. Aarhundrede. 
Endnu i det 19. var der Levn tilbage, som 
den her viste Indkørsel.

købte Knud Lyne Rahbeks Onkel, Konsumtionsskriver 
Knud Jacobsen Lyne, Blaagaard og indrettede sig i 
Økonomiboligen ud mod Nørrebrogade, mens Hoved
bygningen var lejet ud til Statsminister Rosenkrantz. 
Fire Aar efter erhvervede Christian VII’s Yndling 
Grev Conrad Holck imidlertid Ejendommen efter et 
meget højt Bud paa den, og nu kom der Liv over 
Blaagaard i den korte Periode, den nye Ejers Gunst 
ved Hoffet varede. Kongen skænkede Holck 10.000 
Rigsdaler til Indretning af hans ny Bolig og besøgte 
ham i den første Tid næsten hver Morgen paa Blaa
gaard, hvor Holcks I2aarige (!) Hustru legede Vært
inde. Trods den kongelige Gunst var Holcks Økonomi 
daarlig, men det afholdt ham ikke fra at føre en meget 
stor Selskabelighed, og den sindssyge Konge var en 
jævnlig Gæst ved de animerede Fester paa Landste
det, hvor den Tids galante Hofliv frit kunde udfolde 
sig, og hvor man mere ugeneret end i Byen kunde 
boltre sig i allehaande Udskejelser. Det er derimod 
urigtigt, naar man har knyttet den berygtede Støvlet- 
Cathrine, Christian VH’s Mætresse, til Blaagaard, 
idet hun allerede 1768 blev deporteret til Hamborg. 
Holck interesserede sig iøvrigt levende for Ejendommen, 
hvis Jord tilliggende han udvidede, samtidig med at 
han indrettede Drivhuse og Nyttehaver og „i Over
ensstemmelse med den nyere Havesmag “ fældede nogle 
af de store Lindealleer, der efter Rahbeks Udsagn 
var „de stolteste Alleer han havde set.“ Efter at Holck 
var faldet i Unaade i 1770, kunde han ikke klare sine 
Forpligtelser og heller ikke finde nogen Køber til 
Ejendommen, men maatte bortforpagte Jorden og de 
fleste af Bygningerne. Nogle Aar senere købte Købmand 
Peter Tutein imidlertid Blaagaard - og da af Knud 
Lynes Arvinger, som havde overtaget den - for at 
oprette en Baandfabrik paa Stedet, et Foretagende 
han dog ikke havde Held med, og i 1780 overtog 
Generalmagasinet og en tysk Fabrikør Kalckberner 
Ejendommen, hvor der blev indrettet et stort Klæde
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manufaktur, delvis i nyopførte Fabriksbygninger, mens 
Størstedelen af Jorderne blev bortforpagtet. Virk
somheden paa Blaagaard var planlagt som den første 
virkelig store Klædeindustri her i Landet, men For
søget mislykkedes, og allerede 1786 maatte Fabrikken 
ophøre, hvorefter forskellige mindre Virksomheder i de 
følgende Aar rykkede ind i Fabrikslængerne, mens 
Hovedbygningen i 1790 blev Sæde for Landets første 
Seminarium, og de øvrige Bygninger blev lejet ud til 
Beboelse.

Hermed var Blaagaards Æra som Landsted uigen
kaldeligt forbi. Solitude paa Nabogrunden mellem nu
værende Griffenfeldsgade og Assistens Kirkegaard hæv
dede derimod sin Silling ind i det 19. Aarhundrede. 
Denne Lystgaard laa for Enden af Solitudevej, om
trent paa den Plads, hvor det tidligere omtalte Lim
syderi havde været. Navnet, oprindelig Solitudo, stam
mer fra Begyndelsen af i72orne, da Grev U. A. 
Holstein indrettede Gaarden som Landsted. Allerede 
i 1721 maa Stedet have været af nogen Anseelse, idet 
Konprins Christian (VI) og Sofie Magdalene i De
cember dette Aar under Bryllupsindtoget holdt an ved 
Solitude, hvor Ministrene modtog dem, og hvorfra de i 
højtidelig Procession drog ind til Byen. Senere ejede Grev 
Danneskiold-Samsøe Ejendommen, og i 1728 blev den 
med Ret til Krohold overdraget til Byens Kommandant 
Grev Sponneck, der gerne vilde have et Sted udenfor 
Byen, hvor,, han kunde indrette et lille Menageri og 
undertiden trække frisk Luft“. Efter at have været paa 
forskellige Hænder blev Solitude 11770 under Struensees 
Regime indrettet til Inokulationsanstalt, det vil sige 
Hospital for de Børn, der skulde podes med Kokopper. 
Kampen mod Børnekopperne havde i deforegaaende Aar 
været temmelig resultatløs, saaledes var der i 1769 død 
1219 Børn i Hovedstaden af denne Sygdom, og den tid
ligere Indpodningsanstalt havde intet udrettet, vel tvært
imod forværret Tilstanden og gjort Befolkningen uro
lig. Der var saaledes god Grund til at lægge den ny



Muren langs Assistens Kirkegaard, set imod 
Byen. (Stik af G. L. Lahde. Efter Før og Nu). 
Den Assistenskirkegaard, der blev udlagt ca. 
1760 som Hjælpekirkegaard for alle Køben
havns Sogne, var af Størrelse kun knap tre 
Tønder Land. Siden blev den idelig udvidet, 
saaledes at den i 1867 kunde hævdes at være 
en af de største Begravelsespladser i Verden 
med et Areal paa treds Tønder Land.
Den lange Mur langs Nørrebrogade stammer 
fra en Udvidelse 1803, forud for hvilken der 
længe forhandledes om, hvorvidt man skulde 
give fire eller seks Skilling pr. Kvadratalen 
af Fælledens Jord.
Naturligvis herskede der en helt anden Stem
ning langs Muren, da Nørrebrogade endnu 
henlaa som en aaben Landevej uden Bebyg
gelse. Lahdes Stik er som en Illustation til 
visse Linjer i Frederik Høegh Guldbergs ele
giske Digt:

Bag Hegnets Muur i milde Giands 
al Vemods Ven, den hulde Maane smile! 
Naturen tier alt. Kun sagte Vind 
igjennem Hyldene med Gysen bæver. 
Og trindtom Gravenes det hvide Skin 
i stadig Kreds en Aftenbakke svæver.

Straal klart i Nat, o Maane! ned! 
du vandre langsomt over Dødes Have! 
at grandt jeg skue maa hvert Hvilested, 
mit Øie soger blandt de tause Grave.

Anstalt uden for Byen, hvor den kunde føre en mere 
ubemærket Tilværelse. Den virkede ogsaa i nogle Aar 
med et vist Held, men blev nedlagt i 1783 paa Grund 
af Publikums svigtende Interesse, og Solitude kunde 
herefter fortsætte som Landsted, endda et ret herska
beligt med stor Park, Nyttehaver og Marker ned mod 
Ladegaardsaaen bag ved den anselige Hovedbygning, 
der laa for Enden af Alleen, som førte ind fra Nørre
brogade og oprindelig havde været en Del af den gamle 
Vej over Fælleden mod Vest til Falkonergaarden.

Paa Solitude samledes i 1790erne „Det forenede 
musikalske Selskab “ i Sommerhalvaaret til Under
holdning. Et mere folkeligt Forlystelsessted var deri
mod Beværtningen Lille Ravnsborg, der laa paa Hjør
negrunden, hvor nu Nørrebrogade og Kapelvej mødes. 
Her bød man paa Billard og Keglebane, og efterhaan- 
den blev det Skik, at Ligfølget efter Begravelser paa 
Assistens Kirkegaard drak Gravøl her og styrkede sig 
efter den lange og besværlige Vandring ud til den fjerne 
Begravelsesplads.

Den ældste Del af Assistens Kirkegaard blev indviet 
i 1760 og omfattede et Areal paa omkring 15.000 Kva
dratmeter umiddelbart uden for nuværende Kapelvej 
og stødende op til Nørrebrogade. Den ny Begravelses

plads var tænkt som en Afløser af de forskellige Assi
stens- eller Hjælpekirkegaarde indenfor Voldene og 
oprindelig delt mellem Byens forskellige Sogne, men 
trods det Prisen for Kirkegaardsjorden inde i Byen 
samtidig med Anlæggelsen af den nye Kirkegaard blev 
forhøjet til det femdobbelte, foretrak Borgerskabet længe 
Begravelsespladserne inde i Byen, helst saa nær Sogne
kirken som muligt, og Assistensen paa Nørrebro mod
tog i den første Tid kun de mindre velhavende og de 
fattigforsørgede Afdøde. Anderledes gik det dog i 
Slutningen af Aarhundredet, og her skal Etatsraad 
J. S. Augustin i 1785 have givet et glorværdigt Eksem
pel, idet han efter testamentarisk Ønske som den første 
Standsperson blev begravet paa Assistens Kirkegaard. 
„Paa Gravens Bredde gav ham hans skyldfrie Aand 
det Vidnesbyrd, at han aldrig havde fornærmet nogen i 
levende Live, nu vilde han ej heller efter Døden for
gifte den Luft, som de Efterladte skulde indaande, 
han vilde hvile under aaben Himmel. “ Augustins 
Eksempel blev ikke forgæves, for da det 19. Aarhundrede 
oprandt, var Kirkegaarden allerede overfyldt og Ud
videlser nødvendige.

Det Areal, Assistens Kirkegaard blev anlagt paa, 
havde tidligere været anvendt til Tobaksdyrkning, og
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Plan over Raadmandsmarken 1755. 
(Original i Stadsarkivet).
Raadmandsmarken eller, som den og
saa mere korrekt hed, „Borgmester 
og Raads Vang“ var fra gammel Tid 
henlagt til Underhold for Magistra
tens forskellige Medlemmer. Den blev 
paa Forlangende af Magistraten op- 
maalt 1755 ved Konduktør Balle. 
Planen indeholder en Liste, der an
giver hvormange Kvadratalen Jord, 
der var tillagt Overpræsidenten, Borg
mestre og Raadmændene i de forskel
lige Agerskifter med deres mærkelige 
Navne: Spærene, Sylene, Surblokkene, 
Bomstykkerne og Kongeblokkene.

i Slutningen af det 18. Aarhundrede var Jorderne fra 
Kirkegaarden ud til Jagtvejen, den saakaldte Kirke- 
gaardsfælled, for en stor Del dækket af Tobaksplantager.

Paa den anden Side Jagtvejen var der i denne Peri
ode ingen nævneværdig Bebyggelse, med Undtagelse 
af Gaarden Ventegodt ved nuværende Esromgade. 
Denne Gaard ejedes 1762 af Kammerraad G. H.J. 
von Schmieden, senere af Vinhandler Ole Hofgaard 
og fra 1794 af Overkrigskommissær Johan Wiewild.

Uden for den her omtalte spredte Bebyggelse strakte 
sig i det 18. Aarhundrede, som tidligere, Fællederne 
og de helt eller delvis opdyrkede Arealer. Paa Fælle
den mellem Øster og Nørre Allé blev i 1770-72 afholdt 
nogle Hestevæddeløb, en hel ny Forlystelse herhjemme 
og sikkert inspireret af Struensees og Caroline Ma- 
thildes Interesse for Ridesporten. Løbene, der over- 
væredes af Kongehuset, vakte stor Opmærksomhed, 
men alligevel varede det 60 Aar, inden Ideen atter 
blev praktiseret. Efter den store Brand i 1795 oplevede 
Fælleden iøvrigt en noget usædvanlig Invasion, idet 
en Del af de mange husvilde blev installeret i en Telt
lejr herude, en hel By af Telte var det, hvor et broget 
Liv rørte sig, og i et af Teltene havde selve x Prins 
Kjørud, Bordelværten fra Holmensgade, indrettet hele 
sit Etablissement.

Den oprindelige vidtstrakte Nørre Fælled fra Øster 
Allé til Ladegaardsaaen var i det 18. Aarhundrede af 
det opstaaede Vejnet blevet delt i flere mindre Afsnit. 
Blegdamsfælleden strakte sig fra Øster Allé til Nørre 

108

Allé og fortsatte i Nørre Fælled, der gik ud til Jagt
vejen. De to Betegnelser brugtes dog en Tid lang i 
Flæng og blev først senere faste. Fra Assistens Kirke- 
gaard til Jagtvejen laa Kirkegaardsfælleden, der som 
tidligere omtalt for en stor Del var udlagt til Tobaks
dyrkning, mens de ovennævnte Fælleder stadigvæk 
var Tumleplads for Militæret. Af Arealerne udenfor 
Jagtvejen havde Havremarken mellem Ladegaards
aaen, Løgten og Nørrebrogade tilligemed Kløvermar
ken og Brudesengen, som laa mellem Nørrebrogade 
og nuværende Mimersgade og mellem Jagtvejen og 
nuværende Raadmandsgade, vel tidligere for Største
delen været anvendt som Fælleder, men efter Branden i 
1795 besluttede Byen at afhænde disse Jorder for at skaffe 
Midler til de omfattende Gadereguleringer. Ved samme 
Lejlighed blev ogsaa en Del af Raadmandsmarken, 
der tidligere havde ligget til Magistraten, men som 
nu var bortfæstet til forskellige Brugere, afhændet.

Befolkningen paa Nørrebro bestod, som før nævnt, 
af Smaahandlende, Haandværkere og Arbejdere, men 
i Slutningen af det 18. Aarhundrede begyndte Borger
skabet og Embedsstanden at finde Vej herud, først 
som Landliggere og senere som faste Beboere. Saa fin 
en Mand som Generalprokurør Henrik Stampe boede 
saaledes i 1770erne om Sommeren „paa Blegdammen", 
og efterhaanden byggede adskillige af Byens Borgere 
sig Sommerboliger paa Nørrebro, eller lejede sig ind 
hos Kvarterets Beboere. Det var naturligt, at den 
stigende Overbefolkning inde i Byen øgede Trangen 



til et Sommerophold ellet et Otium i landlige Omgi
velser, og op i i83orne var denne Udvikling naaet 
saa vidt, at Nørrebros Befolkning nu domineredes af 
Embedsmænd, Pensionister og tidligere Erhvervsdri
vende, som nød deres Alderdom herude. Der var paa 
dette Tidspunkt kun faa Butikker i Kvarteret, en Bager, 
en Urtekræmmer, et Mælkeudsalg og nogle Spækhøkere, 
saa Beboerne maatte vandre den lange Vej til Byen 
for at købe de øvrige Fornødenheder. Langt var der 
jo ogsaa til Skolen for Børnene, naar de ikke kunde 
nøjes med Forstadens Visdom. Saaledes maatte Gros
serer Melchiors Børn gaa den lange Vej fra Sommer
boligen Ventegodt helt ind til Højbro Plads, og det 
var kun naar det lykkedes dem at tinge sig en Køretur 
hos en af Mælkebønderne, at Vejen blev lettere. Dog 
havde de Ordre til kun at byde 2 Skilling for Turen, 
hvis Bonden forlangte 3 Skilling, maatte de gaa.

Nørrebrogade var i Begyndelsen af det 19. Aar
hundrede mindre befærdet end Udfaldsvejene til Øster- 
og Vesterbro, og disse Forstæder i det hele mere liv
lige end Nørrebro, der ligesom laa afsondret fra Byen 
bag Søerne og Ladegaardsaaen. Til Gengæld var der 
friere og mere Plads herude. Hvor nu „Stenørkenen“ 
breder sig, herskede dengang landlig Idyl. Paa Blaa- 
gaardsterrænet laa en Del af Arealerne hen som et 
Vildnis, hvor et rigt Dyre- og Fugleliv rørte sig. Men 
ogsaa den øvrige Del af Omraadet var præget af land
lig Frodighed, og de faa Huse indrammet af Træer, 
Buskadser og Haver, oftest adskilt ved levende Hegn, 
ligesom der til flere af Ejendommene hørte smaa 
dyrkede Vænger. Paa den anden Side af Nørrebrogade 
strakte Blegdammene med deres maleriske Bebyggelse 
sig langs Sortedamssøen, mens Gartnerhaverne netop 
i denne Periode dukkede op den ene ved Siden af den 
anden langs Nørrebrogades Nordside. Det var det 
grønne, som dominerede paa Nørrebro dengang, og 
gennem det frodige Landskab trak de tætte Poppel
alleer langs Vejene deres karakteristiske Linier. Intet 
Under, at Borgerne fra den beklumrede By søgte ud 
til dette Paradis, som blot havde een Ulempe: Stanken 
fra de mange Grøfter, der dengang fungerede som Kloa
ker, og som ude paa Nørrebro havde den Skavank, at 
de vanskeligt kunde faa tilstrækkeligt Afløb.

Maleren Christen Købke, hvis Fader Bagermester 
Købke 1807 flyttede fra Østerbro til Blegdamsvejen, 
har i flere af sine Billeder skildret Datidens Forstads
idyl, og for Nørrebros Vedkommende især Landskabet 
ud mod Søerne. Freden og Stilheden herude inspire
rede i 1822 Ingemann til den smukke Aftensang:

Fred hviler over Land og By, 
ej Verden larmer mer, 
fro smiler Maanen til sin Sky, 
til Stjerne Stjerne ser.

Og Søen blank og rolig staar 
med Himlen i sin Favn, 
paa Dammen fjerne Vogter gaar 
og lover Herrens Navn.

Plan af Blegdam fra det 18. Aarhundrede. (Samtidig Tegning 
paa Bymuseet). Nederst Bebyggelse langs Blegdamsvejen. Man 
ser Lærrederne lagt paa Bleg samt forskellige Bassiner.

Den fjerne Vogter hentyder til Vægterne paa Bleg
dammene, som dengang ved Nattetide lod Tonerne 
fra deres Kohorn lyde ind over Staden for at vise, at 
de var aarvaagne. En anden af vore store Digtere 
havde for Resten nærmere Tilknytning til Nørrebro, 
nemlig Christian Winther, som en Tid logerede hos 
Gartnerenken Madam Hansen paa Nørrebrovejen og 
sværmede for en af hendes Døtre.

Idyllen paa Nørrebro var i 1807 blevet forstyrret 
ved det engelske Overfald paa Hovedstaden. Byens 
Kommandant udstedte Ordrer om, at Forstæderne i 
paakommende Tilfælde skulde afbrændes og Beboerne 
begive sig ud i Landet. Ind i Byen maatte de ikke kom
me. Dette sidste vakte selvfølgelig megen Misfornøj
else, og da Englænderne rykkede frem mod Byen, 
blev Parolen heller ikke fulgt. Man naaede ligesaa 
lidt at udføre Ordren om Demolering, før Fjenden 
var helt fremme ved Søerne. Men de krigeriske Begi
venheder vakte selvsagt nogen Ravage i Kvarteret. 
Og efter Belejringens Ophør skærpede Myndighederne 
en Tid Bestemmelserne om Byggeriet i Forstæderne,
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Udsigt over Sorte
damssø mod Byen. 
(Maleri 1862 af 
Rasmussen Eiler- 
sen). Der herskede 
i Fortiden den rene 
Idyl mellem Bleg
damsvejen og Søen. 
Bag de i Almin
delighed uanselige 
Huse langs Vejen 
strakte sig ofte 
større Haver og 
Vænger.

ligesom det endog drøftedes at flytte disse længere ud 
i Landet, en Plan man dog snart maatte opgive.

Nørrebro kunde atter fortsætte sin fredelige Tilvæ
relse og de alvorlige Begivenheder i 1807 var snart 
glemt. Til Gengæld havde man Lejlighed til at glæde 
sig over Krigsspillene paa Fælleden, hvor der under 
de mange Manøvrer blev udkæmpet drabelige Slag, 
i hvilke den militærgale Frederik VI og hans Gene
raler udviste stort Mod og megen Dødsforagt. Det var 
dengang Skik og Brug under Høstmanøvrerne, at 
Politiet adviserede Beboerne paa Nørrebro om, hvilke 
Dage der vilde blive skudt med Kanoner, saa man 
kunde tage Vinduerne af og undgaa for mange sprængte 
Ruder. Øvelserne afsluttedes med Kongerevu, og denne 
Begivenhed hørte med et tusindtalligt Publikum til 
Aarets store Festdage. Stor Staahej var der imidlertid 
ogsaa, naar Borgervæbningen ledsaget af Familie og 
Venner marcherede til eller fra Fælleden, hvor den 
udførte sine velmente, men efterhaanden temmelig 
udisciplinerede Øvelser. Det kneb for de gode Borgere 
at tage Krigsvæsenet alvorligt, og Frokosten i det 
grønne sammen med Familien og den afsluttende 
Svingom paa Grøftekanten blev efterhaanden en mere 
og mere væsentlig Del af Krigsspillet.

Den første Del af det 19. Aarhundrede var en fattig 
og stillestaaende Tid, en Periode, hvor Smaaborger- 
ligheden dominerede. Den prægede Byen, og man 
mærkede den ogsaa paa Nørrebro, hvor Forlystelserne 
var faa og nøjsomme. I Aarhundredets første Aar 
morede man sig med Gyngerne, som blev anbragt baade 
i private og Beværtningshaver. „ Gyngeraseriet “ tog 
efterhaanden et saadant Omfang, at det blev et Pro
blem, der kom til offentlig Debat. Det samme gjaldt 

det Leben, som rørte sig paa Assistens Kirkegaard, 
hvortil Folk valfartede med Madkurve og Drikkevarer, 
og hvor Musikanter underholdt Publikum med lystige 
Drikkeviser. Graverne fik Instruks om at forhindre 
saadanne Foreteelser og paase, at der paa Kirkegaar- 
den intet „foretages som ligner Lystighed/4 Men For
budet var vanskeligt at haandhæve, og saa sent som 
1848 blev der endda klaget over, at Krybskytter drev 
Jagt paa Harer og Fasaner derinde, hvilket tilføjede 
„Kongens Vildtbane ikke ringe Skade. “ Kirkegaards- 
arealet var paa dette Tidspunkt udvidet, saa det strakte 
sig langs Nørrebrogade ud til Jagtvejen.

I 1827 havde „Den bestandige borgerlige Forening44, 
en af Datidens mange Klubber, faaet Lokaler i Store 
Ravnsborg, og 1835 købte Foreningen den store Ejen
dom, som den derefter besad i en lang Aarrække. 
Medlemmerne samledes her til Fester og „Konversa
tioner44, hvor man berømmede Broderskabet, Borger
sindet og Fædrelandskærligheden i høje Toner, indtil 
man ør af Punchen Arm i Arm vandrede tilbage til 
den sovende By. En anden Klub, „Holbergs Minde44, 
havde Samlingssted paa Solitude og afsluttede den 
aarlige Fugleskydning med et Fakkeltog i Haven, som 
dog i Forvejen maatte være anmeldt til Vagten i 
Nikolaj Taarn, saa han ikke skulde tro, der var Ilde
brand og af den Grund slaa Alarm. løvrigt var det 
Keglebanerne og Beværtningshaverne, der prægede For
lystelseslivet paa Nørrebro. Dog havde man i nogle 
Aar et rigtigt Teater herude. Det var Italieneren 
Pettoletti, som havde faaet Bevilling til at drive et 
saadant udenfor Stadens Porte med ekvilibristiske og 
pantomimiske Forestillinger, og det blev aabnet i den 
gamle Hovedbygning paa Blaagaard i 1828. Indret-
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„Frederik den Sjette til Danmark til Mynstring“. (Gammelt Stik. Efter Før og Nu). Fællederne, der oprindelig var udlagt til Græsning 
for Borgerskabets Kreaturer, anvendtes efterhaanden ogsaa af Militæret til saavel daglige Øvelser som større Mønstringer, og det i en 
Udstrækning, saa Militæret tilsidst troede sig ejendomsberettiget til de grønne Omraader. Ikke mindst Frederik den Sjette spillede Sol
daterkonge paa Fællederne og der er helt til vore Dage holdt Kongerevuer derude.

ningen var sket efter en gennemgribende Ombygning 
af Slottet og Teatret efter Datidens Begreber meget 
moderne, udstyret med mange tekniske Raffinementer. 
Alligevel havde det vanskeligt ved at opnaa Publikums
tække, og en Ulempe var det tilmed, at Adgangen til 
Teatret var saa besværlig. Fra Nørrebrogade maatte 
Gæsterne balancere paa en smal Bro over en dyb 
Vejgrøft og derefter forcere en bundløs Vej ind til 
Etablissementet, som jo forøvrigt efter Datidens Maale- 
stok laa temmelig langt udenfor Byen. En Svensker, 
der i 1830 besøgte Teatret, fandt, at det var smukt 
indrettet, men Underholdningen kunde ikke maale sig 
med den paa Vesterbros Teater. Den var kedelig lige
som Publikummet, som „for Størstedelen bestod af Pak“. 
Teatret brændte i 1833 og blev ikke genopført. Aaret 
før var der atter afholdt Hestevæddeløb paa Fælleden, 
og gennem en Aarække samlede denne Forlystelse et 
stort Publikum.

Omkring 1800 havde Nørrebro knap 700 Indbyggere, 
og dette Antal voksede i Løbet af de næste 50 Aar til 
noget over 3000, hvoraf dog den største Part var 
kommet til i Tiaaret 1840-50. Bebyggelsens Vækst 
faldt fortrinsvis langs Blegdammene, Fælledvejen og 

Nørrebrogades midterste Del ud paa Højde med As
sistens Kirkegaard, hvis udvidede Areal i 1805 var 
blevet indhegnet af en Mur helt ud til Runddelen, 
hvor der var rejst en stor Gitterport. Og indenfor denne 
Port opførte man i Begyndelsen af Aarhundredet det 
særprægede Ligkapel med tilhørende Graverbolig; ku
riøst nok blev Ligstuen udstyret med en Klokke, som 
førte ind til Graverens Værelse, og hvis Streng var 
bundet til den dødes Hænder, saa den kunde alarmere 
Graveren, naar en eventuel skindød begyndte at røre 
paa sig. Overfor Kirkegaarden strakte sig langs Nørre
brogade en stor Reberbane næsten helt ud til Rundde
len, og herude laa paa Apotekets Plads Ølunds Mølle. 
Ved Møllegade og Guldbergsgade, der tidligere hed 
Barkmøllevejen, men nu var opkaldt efter en af dens 
Beboere, Digteren Professor Høegh-Guldberg, laa en 
spredt Bebyggelse bag de træbeplantede Grøftekanter.

Tilstanden paa Nørrebro i første Halvdel af det 19. 
Aarhundrede er i det foregaaende antydet i korte 
Træk, og Billedet i det store og hele præget af Idyl, 
Sorgløshed og Smaaborgerlighed, men der var trods 
alt Varsler om en ny og haardere Tid, hvor en voldsom 
Udvikling og uhæmmet Grundspekulation helt maatte
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Scene fra Borgerskabets 
Mønstringer paa Nørre 
Fælled. (Maleri 1830 af 
A. Kiichler, Bymuseet). 
Det var ikke blot Trop
perne fra den regulære 
Armé, men ogsaa Bor
gervæbningen, der an
vendte Fællederne som 
Øvelsesterræn. Billedet 
synes som en Illustration 
til den Karakteristik, 
der er givet af Civili
sternes Legen Krig: 
„Ublandet komiske vare 
de militære Øvelser, som 
Borgervæbningen, Liv
jæger- og Studenter- 
Korpsene anstillede paa 
Fællederne. Minderne 
fra 1801 og 1807 vare 
forlængst blegnede, 
Øvelserne gik under 
Løier og Kommers, og 
derhos høist umilitærisk, 
Disciplinen var slap, Of
ficererne - vistnok i det 
daglige Liv høist respec- 
table Medborgere - som 
saadanne halvt, for ikke 
at sige helt, komiske . . . 
Men uhyre fornøieligt 
var det, naar Øvelserne 
vare til Ende, og Hu
struer, Kjærester, Søstre 
og Veninder omringede 
de mødige Krigere, styr
kede og vederkvægede 
dem med de medbragte 
Spise- og Drikkevarer og 
saa til Slut fik en munter 
Svingom i det grønne, 
indtil der atter blæstes 
Appel, og Krigerne i 
temmelig ujævne Geled
der vandrede hjem...“.

ændre de bestaaende Forhold. Og navnlig i Blaagaards- 
omraadet gjorde disse nye Træk sig gældende.

Som tidligere nævnt var selve Blaagaards Hoved
bygning i 1790 blevet indrettet til Seminarium, og dette 
havde til Huse her indtil 1807, hvorefter Bygningen i 
nogle Aar blev benyttet som Lazaret og senere som 
omtalt indrettet til Teater. Staten, der ejede Jorderne, 
havde flere Gange forsøgt at sælge disse, men uden Held, 
og derfor bortforpagtet dem til forskellige Brugere, 
især havde Farver Holm blad lejet betydelige Arealer. 
Imidlertid købte i 1816 to af Frederik VI’s Adju
danter, Oberst Rømeling og Kaptajn Scholten, hele 
Blaagaardsomraadet udenfor Søerne og begyndte straks 
at udparcellere Jorden, hvoraf de solgte 9 Tdr. Land 
uden dog selv at betale Staten de aftalte Afdrag. En 
halv Snes Aar efter maatte denne derfor tage Ejen
dommen tilbage, men rigtignok samtidig indløse en 

Gæld, som de to Herrer havde stiftet paa Grunden. 
Og i de følgende Aar ustykkede og solgte Staten der
efter de sidste Arealer, omkring 30 Tønder Land.

Blandt dem, der købte Grunde paa Blaagaard, var 
M. A. Heegaard, som erhvervede sin første Parcel i 
1825 og siden udvidede Grunden, nuværende Blaa
gaards Plads, betydeligt. Allerede 1826 byggede han 
sig en Sommerbolig herude og anlagde en stor Have 
omkring den, hvorefter han to Aar senere indrettede 
et Jernstøberi paa Grunden. Den moderne Industri 
havde holdt sit Indtog paa Nørrebro, og snart fulgte 
andre Anlæg efter. Da H.J. Bing i 1835 ansøgte om 
Tilladelse til at anlægge en Papirfabrik ude i Blaagaards- 
kvarteret, gav Magistraten Udtryk for sit Syn paa den 
nye Drivkraft: Dampmaskinen, som jo i Begyndelsen 
blev modtaget med megen Skepsis. Man paapegede, 
at Deichmann & Co.s Fabrik ved Farimagsvejen,
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Hestevæddeløb paa Nørre Fælled i September 1835. (Samtidigt Litografi. Efter Før og Nu). Berømt er et Vædderidt, som Christian IV 
foretog med en Adelsmand fra København til Frederiksborg. Kongen vandt ved at tilbagelægge Vejen i mindre end to Timer paa en 
lille Norbagge. Under Struensee-Perioden blev der holdt Væddeløb paa Fælleden, men Traditionen blev ikke videreført, og først i 1832 
etableredes paa Nørre Fælled Forløberen for vore Dages Galopbane. I en Snes Aar samledes det ridesportsinteresserede Publikum herude.

som drives ved Dampkraft „ . . . udbreder til visse Tider 
den vederstyggeligste Røg baade over de nærmest til- 
grændsende Ejendomme, saavelsom Veje og de langs 
med Søerne anlagte Promenader, at det især for Svage 
maa være skadeligt at blive indhyllet deri, ej at tale 
om, at Klæder og andre Ting fordærves derved. “ I 
de godt Hundrede Aar, der er gaaet siden da, er Røg
plagen stadig taget til, og de mange Fabriksskorstene 
sender nu Dag efter Dag deres milde Regn af Kul
partikler ned over Nørrebro, uden at Myndighederne 
ængstes derover.

For Fabrikkerne i Kvarteret var det i den første 
Tid en Gene, at Arbejderne, som for en stor Del boede 
inde i Byen, maatte betale en Afgift paa 2 Skilling 
for at slippe gennem Nørreport om Morgenen. Arbejdet 
begyndte nemlig Klokken 5, og først fra Klokken 7 
kunde man passere Porten uden Afgift. Trods forskellige 
Henvendelser lykkedes det først i 1852 at faa Passagen 
fri fra Klokken 4, hvorefter Afgiften for Fodgængere 
helt bortfaldt det følgende Aar.

Heegaards Fabrik laa ved Blaagaardsvejen, nuvæ
rende Blaagaardsgade, og denne Vej var tillige med 
Korsvej de eneste i Omraadet, før den voldsomme 

Udvikling satte ind i 1850erne. Samtidig med Anlægget 
af Blaagaardsvejen havde man i Forlængelse af denne op
ført en primitiv Bro over Ladegaardsaaen, hvor Over
gangen ved Falkonergaarden i lange Tider havde været 
den eneste Forbindelse mellem Nørrebroomraadet og 
Frederiksberg. Saavel Broen som Vejene i Blaagaards- 
omraadet var private Anlæg, og i det hele var Kvarteret 
undergivet Grundejernes eget Forgodtbefindende, et 
Forhold, som fik meget uheldige Følger, da det store 
Byggeri begyndte efter Midten af Aarhundredet.

I 1852 blev Demarkationslinien, som allerede tid
ligere nævnt, flyttet ind til Søerne og Arealerne uden
for disse altsaa frigivet til Bebyggelse, saa at sige uden 
nogen Indskrænkning. Allerede fra 1847 havde man dog 
bygget Lejekaserner ude i Blaagaardskvarteret - idet 
der var dispenseret fra Byggeforbudet - og fra 1851 
tog dette Byggeri Fart. Befolkningspresset fra den over
befolkede By var stort, og Grund- og Byggespekulanter 
vidste tilfulde at udnytte Situationen, efter at den første 
Kreditforening siden 1851 havde givet Mulighed for 
Finansiering. Blaagaardskvarteret blev i de følgende 
Aar Tumleplads for et omfattende Spekulationsbyggeri 
saa hensynsløst og planløst, som København vist aldrig
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Vanskeligt er det nu at forestille sig, 
at Københavnerne saa sent som for et 
Hundrede Aar siden laa paa Landet 
paa Nørrebro, at Bebyggelsen derude 
paa den anden Side Søen dengang 
havde udpræget landlig Karakter. 
Fremfor nogen har Købke med sine 
Billeder fra Blegdamsvejen skildret 
dette Nørrebro, og kunstnerisk set er 
der naturligvis himmelvid Forskel paa 
hans Malerier og den her gengivne 
dilettantiske Tegning af et Haveinte
riør. Figurerne er Landskabsmaleren 
Heinrich Buntzen og hans Hustru. 
(Tegning 1862, Bymuseet).

har oplevet, hverken før eller siden. Det ene daarligt 
byggede Etagehus efter det andet blev klasket op langs 
de i Hast anlagte Veje, ja, ofte byggede man, endnu 
før Vejene var færdige, alt var Anarki og Kaos, og 
det eneste afgørende, at Bygherren hurtigst muligt 
fik Huset færdigt, saa de ventende Lejere kunde flytte 
ind. Det var Arbejdere og Smaakaarsfolk fra Byen, 
der rykkede ud i dette „nybyggede Slumkvarter", 
som man med Rette har kaldt det.

Nu var Freden for Alvor forbi paa Nørrebro. Be
byggelsen tog først fat i Kvarterets sydvestlige Hjørne, 
hvor Tømrergade og Smedegade anlagdes i 1853 og 
Murergade Aaret efter. Der blev i de følgende Aar ogsaa 
bygget ved Blaagaardsgade, Korsgade, Aagade, Ewalds- 
gade, Wesselsgade og Dosseringen, ligesom ved Nørre
brogade. Og efter at Anker Heegaard i Slutningen 
af 1860erne og navnlig i Halvfjerdserne havde afhæn
det de fleste af sine store Grunde i Kvarteret, opstod 
paa disse Arealer Stengade, Bagergade (nu en Del 
af Blaagaardsplads), Todesgade, Slotsgade samt en Del 
af Prins Jørgensgade, Baggesensgade og Korsgade.

Tidens Slagord var „Parceller", som man kunde tjene 
paa enten ved at købe og bebygge, eller bebygge og 
sælge, og det var naturligt, at man opkaldte en Vej 
efter dem, Parcelvejen, den nuværende Griffenfelds
gade, der laa paa Skellet mellem Blaagaards og Soli
tudes Jorder. Den sidste Ejendom blev ogsaa efter
haanden udstykket og bebygget, først af den daværende 
Ejer, Kaptajn Bangert og siden af hans Arvinger. 
Bangerts velsignelsesrige Virke blev hædret ved at 
knytte hans Navn til en af Kvarterets Gader, for Resten 
oprindelig nuværende Brohusgade, der førte til den 
private Bro over Ladegaardsaaen, som Bangert havde 
faaet Tilladelse til at anlægge ud for denne Gade. 
Navnet blev senere flyttet til nuværende Bangertsgade. 
I det hele taget havde mange af de nye Gader paa 
Nørrebro i Begyndelsen helt andre Navne end nu, 
da den faste Navngivning først fandt Sted, efterhaan
den som Kommunen overtog dem. Ligesom Bangert 
havde Raadmand Bulow, der byggede en Del i Kvar
terets sydvestlige Hjørne, anlagt sig en privat Over
gang over Aaen, tæt ved dens Udløb, som kunde lette
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Udsigt fra Byen 
over Nørrevold 
mod Blaagaards- 
terrænet og i Bag
grunden Bakkerne 
op mod Bellahøj. 
(Maleri ca. 1850 
af H. Olrik, By
museet) .
Man ser udover 
det træbeplantede 
Voldterræn mod 
Omraadet paa den 
anden Side Søen 
med uordentlig 
opvoksende Be
byggelse og bag
ved denne Mar
kerne i det endnu 
aabne Bondeland.

ham Vejen fra hans Slumbebyggelse paa Nørrebro til 
de mere agtværdige Villaer og Huse, han i samme 
Periode rejste paa Frederiksbergs Grund.

I den første Tid var de nye Gader eller Veje „i 
Reglen i den beklageligste Forfatning, uden Brolæg
ning, uden Fortove og, hvad der var endnu værre, 
uden Rendestene. Drikkevand maatte man hente fra 
Brønde, der havde Tilløb af Grundvandet fra Assistens 
Kirkegaard, hvorfor Politiet forbød at bruge dem, saa 
der i Hast maatte improviseres Vandledninger fra 
Peblingesøen og Ladegaardsaaen. Noget Renovations
system fandtes ikke, og paa en Tid, hvor dette Problem 
drøftedes ivrigt inde i Byen, fremkom 1855 en af Blaa- 
gaardsbyens Beboere med følgende Indlæg: „Vi skæn
des ikke som Hovedstadens agtbare Borgere om Tønde
eller Grubesystem; thi hvor intet af disse gør sig gæl
dende, behjælper man sig med det allerældste System 
og gør ugenert Gaden eller Landevejen til sin Møddings- 
plads“. Værst var Forholdene i de første Aar, og med 
Tiden blev de største Mangler afhjulpet, men det 
tog Tid, inden Myndighederne nogenlunde fik Haand 
i Hanke med Udviklingen, og da var der sket ubodelig 
Skade. Vel blev Gaderne reguleret, Kloaker anlagt 
og Vandledninger etableret, men den tætte Bebyggelse 
med Mellem- og Baghuse i de dystre Gaardskakter 
ligger der stadig. At Tingene artede sig saadan var i 
og for sig ikke mærkeligt. Beboerne i en Gade kunde 
Gang paa Gang protestere mod en Skavank, som var 
aabenbar for enhver, men Grundejerne i Borgerre
præsentationen, og det var jo de fleste af dens Medlem
mer, stod naturligt paa Bygherrernes Side og synes kun 
nødigt at have grebet ind i Udviklingen, naar man 
derved maatte indskrænke det private Initiativs Ud

foldelse. Der var Penge at tjene paa Nørrebro i disse 
Aar. Selv Grøftekanten, der strakte sig langs Nørre- 
brogades Sydside, blev et Objekt for Spekulationen, 
idet en opfindsom Tømrermester købte den, og siden, 
da Fortovet skulde anlægges, blev han en rig Mand 
ved at sælge Jordstrimlen til Kommunen.

Der er fra forskellige Sider fældet haarde Domme 
over Bebyggelsen i den Del af Nørrebro, der strækker 
sig mellem Peblingesøen og Assistens Kirkegaard, et 
Kvarter, der er blevet betegnet som „en social Uret
færdighed, en stadig Fare for Folkesundheden og en 
Udfordring til Nutidens æstetiske Sans“. Mere ram
mende kunde det vel ikke siges. Naar man derimod 
fra anden Side har givet Udtryk for, at der burde have 
været rejst en Skamstøtte paa Nørrebros Runddel over 
de Mænd, der bar Ansvaret for dette Kvarters Ussel
hed, saa vidner noget saadant kun om Mangel paa 
historisk Forstaaelse af den Tid, da Bebyggelsen opstod.

Der vil i et efterfølgende Afsnit blive gjort nøjere 
Rede for Bebyggelsen af de forskellige Kvarterer paa 
Nørrebro, og her skal derfor kun gives en kort Oversigt. 
Allerede i 1850erne blev der bygget ikke saa lidt ude 
i Kløvermarken paa den anden Side af Jagtvejen og 
Nord for Lygtevejen, som den yderste Del af Nørre
brogade hed til 1873. Her opstod i disse Aar Gormsgade, 
Dagmarsgade, Thorsgade, og Allersgade, den sidste 
opkaldt efter Grundenes Ejer. I Løbet af 1850erne 
og 60erne var store Ravnsborgs Grund til Dels ud
stykket, og her rejste sig en omfattende Bebyggelse i 
Løbet af det næste Aarti, mens der dog allerede i 50erne 
var blevet bygget ved Skt. Hansgade. I Nabolaget 
var der ogsaa bygget i Blegdamsomraadet, og Anlæg
gelsen af Ryesgade paabegyndt baade fra Skt. Hans-



Den gamle Peblingebro set fra Byen imod Nørrebro. (Træsnit i 111. Tidende 1866-67). - Saa snart Terrænet paa den anden Side Søerne 
1852 var frigivet til Bebyggelse, skød høje Nybygninger frem paa Nørrebro, og allerede i 1850erne fik Indgangen til Nørrebrogade det 
Udseende, den stadig har bevaret. Københavnerviddet døbte de to Hjørnehuse Dardanellerne.

gade og Østerbrogade, mens den midterste Del af 
Gaden dog først blev fuldført i Slutningen af Aarhun- 
dredet. Op til 1880 var der bygget en Del ved Fælled
vejen og Møllegade, men de smaa Tværgader her blev 
først anlagt senere. I 70erne bredte Bebyggelsen sig 
ogsaa langs Kapelvej og Nordvestvej, den nuværende 
Rantzausgade, som da var anlagt ud til midt for 
Assistens Kirkegaard, og i 80erne og 90erne byggedes 
der paa den anden Side Jagtvejen, hvor Jægersborg
gade, Husumgade og andre af Sidegaderne over for 
Assistens Kirkegaard opstod i denne Periode.

Siden 1863 gik Banen til Klampenborg over Nørre
bros Terræn, idet den -over Dæmningen mellem Peb
lingesøen og Skt. Jørgens Sø løb bag om Ladegaarden 
og fortsatte paa nuværende Hans Egedesgades og Hørs
holmsgades Grund til Nørrebros Station, der dog 
først blev anlagt 1886 paa Nørrebroparkens nuværende 
Plads. Herfra fortsatte Banen over Nørrebrogade og 
Sydøst om Lersøen til Hellerup. Kvarteret udenfor 
Jagtvejen paa begge Sider af Nørrebrogade var i 70erne 
og Begyndelsen af 80erne endnu præget af lav Bebyg
gelse med Smaahaver og Gartnerier, og en samtidig 

Skribent fandt da ogsaa, „at dette luftige Kvarter 
maa synes gunstigt, navnlig for en Arbejderbefolkning “, 
men han maatte samtidig med Beklagelse tilstaa, at 
der fandtes megen Fattigdom ude i det saakaldte 
Lygtevejskvarter. „Her er faa Huse, hvor der ikke 
findes trængende. Den største Del af de fattige, som 
leve herude, befinder sig paa den sørgelige Rejse, 
med al den Forkuelse og Demoralisation, som følger 
med en haabløs Tilbagegang. Mændene drikker og 
Kvinderne sladrer Tiden bort.“ Han finder dog Trøst 
i, at der nu rejses en Kirke derude, Skt. Stefans Kirke, 
opkaldt efter en af Kristenhedens store Velgører, 
Stefanus. Det maa vel betvivles, at Kirken, som blev 
indviet 1874, har bidraget meget til at overvinde Kvar
terets Fattigdom, og det er i hvert Fald en Kendsger
ning, at den høje Bebyggelse, som rejstes i Kvarteret 
i 1880erne, paa sin Vis mindede om den i Blaagaards
kvarteret. Arealet, hvor den gamle Nørrebro Station 
laa til i93orne, dækkes nu som nævnt af Nørrebro 
Parken eller Stefans Parken, og i Kanten af denne og 
omkring Borups Allé har der i de senere Aartier rejst 
sig en Række store moderne Boligkomplekser. Ude i
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Fredensbro 1885. (Efter Træsnit i 111. Tidende 1885-86). Mens Peblingebroen, den nuværende Dronning Louises Bro, stammer fra det 
16. Aarhundrede, var den i sidste Halvdel af det 19. Aarhundrede fremvoksende Bebyggelse paa Nørrebro Aarsag til, at Fredensbro blev 
anlagt, først som en Plankebro, kun beregnet for spadserende Trafik, siden af Hensyn til en ny Sporvognslinje som en Dæmning.

Raadmandsmarken var der i sidste Halvdel af forrige 
Aarhundrede opstaaet en omfattende Bebyggelse Syd 
for Tagensvej og tillige adskillige Fabriksanlæg, som 
i Slutningen af Aarhundredet blev sat i direkte For
bindelse med Byen ved Forlængelsen af Tagensvej ind 
over Fælleden og ved Anlægget af Fredens Bro, der 
afløste en tidligere Gangbro. Der var herved skabt en 
ny Hovedfærdselsaare, og det samme blev Tilfældet 
ved Forlængelsen af Nordvestvej eller Rantzausgade 
gennem Borups Allé. Efter at Arealet mellem Sjællands
gade og Jagtvejen og mellem Tagensvej og Lyngbyvej 
i dette Aarhundrede er blevet bebygget, det første 
som Beboelses- og det sidste delvis som Fabrikskvarter, 
er Udbygningen af Nørrebro afsluttet.

De mange Fabriksvirksomheder, som er opstaaet paa 
Nørrebro i de sidste hundrede Aar, ligger spredt i 
Beboelseskvarterer saa at sige over hele Omraadet. 
I den inderste Del som Regel mindre Virksomheder i 
Gaarde eller Baggaarde og længere ude de større Anlæg, 
der breder sig ud mellem Beboelseskarreerne. Kvar
teret rummer flere af Landets betydeligste Virksom
heder. Smith, Mygind & Hiittemeiers Maskinfabrik, 
der nu dækker et stort Areal mellem Nørrebrogade og 
Guldbergsgade, blev anlagt i 1872 i en Rejsestald paa 
en dengang aaben Mark. Og fra 1884 til 1902 havde 
Carl Allers Etablissement til Huse i Blaagaardsgade. 
Maskinfabrikken Titan, hvis Forgænger laa i Mei- 
nungsgade siden 1869, opførtes ved Tagensvej i 1890erne 
og omtrent samtidig opstod Lauritz Knudsens meka

niske Etablissement i Nabolaget, ved Haraidsgade, 
mens Maskinfabrikken Atlas lidt senere startede ved 
Nordre Fasanvej og Baldersgade. Ved Heimdalsgade 
grundlagdes Gummifabrikken Schiønning & Arve i 
1896, og i den nyeste Tid er De danske Papirfabrikkers 
store Anlæg ved Nørrebros Godsbanegaard og General 
Motors’ Samlefabrikker ved Aldersrogade kommet til.

Nørrebro er ogsaa præget af Stifteiserne, som den 
har flere af end nogen anden Bydel. Det vilde dog 
føre for vidt at omtale dem alle, kun et Par af dem kan 
nævnes. Alderstrøst er grundlagt af Haandværkerfore- 
ningen i København til Understøttelse af gamle Haand- 
værkere og ejer et stort Kompleks mellem Nørrebro
gade, Baggesensgade og Blaagaardsgade, hvis ældste 
Del blev indviet i 1863 under Overværelse af Frederik 
VII, der efter at have set Stiftelsen udtalte disse konge
lige Ord: „Det glæder mig at se, at der er Lokummer 
til alle de gamle/4 I 1890erne erhvervede Stiftelsen 
en Grund ved Møllegade og opførte her endnu et 
stort Kompleks, der har Facade baade til Møllegade 
og Nørre Allé. Omtrent samtidig rejste danske Frimu
rere Konprins Frederiks og Konprinsesse Louises Stif
telse, Sortedamsdosseringen 59, og nogle Aar efter ind
viedes, ligeledes ved Dosseringen, Brødrene Solden- 
feldts Stiftelse.

Sin første Kirke havde Nørrebro faaet i 1861. Det 
var Skt. Johannes Kirken, der blev anlagt i Udkanten 
af Fælleden ved det senere Skt. Hans Torv, og Kirken 
var for Resten den første endnu eksisterende, der blev
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De kongelige Køretøjer ankommer til Skt. Johannes Kirken i Anledning af dennes Indvielse den 25. August 1861 som den første 
Kirke paa Nørrebro. (Træsnit i 111. Tidende 1860-61). Kirken var tillige den første Bebyggelse paa Blegdams Fælled.

bygget udenfor Voldene. I Slutningen af Halvfjerdserne 
blev Fælledens Areal atter indskrænket ved Blegdams
hospitalets Oprettelse. Man havde siden Koleraepide
mien diskuteret Anlægget af et Epidemihospital, men 
der skulde gaa næsten 30 Aar, inden Tanken blev til 
Virkelighed, Blegdamsfælleden maatte i dette Aar
hundrede afgive Plads til Rigshospitalets vidtstrakte 
Kompleks, der stod færdigt i 1910 og var bygget af 
Martin Borgh. Og paa Nørre Fælled rejste sig i Aarene 
1918-28 Militærhospitalet ved Siden af det ældre mili
tære Epidemihospital, der var opført 1900-1903. I 
Griffentfeldtsgade begyndte Skt. Josefs Hospital sin 
Virksomhed i 1875 og er senere udvidet betydeligt. 
Balders Hospital i Baldersgade er oprettet 1902, og 
Almindelig Hospital, siden 1941 Nørre Hospital, i Ryes- 
gade for arbejdsudygtige 1919, efter at Bygningerne 
siden 1885 havde tjent som Arbejdshus. Hospitalet 
havde tidligere haft til Huse i det store Kompleks ved 
Nørre Allé, der fra 1919 blev til De gamles By, Køben
havns Kommunes Alderdomshjem, og som til dette 
Brug forenedes med det tidligere Alderdomshjem i 
Guldbergsgade, der blev til Hospital for de gamle.

Det er tidligere nævnt, at Nørrebro i det 18. Aar
hundrede havde sin Blegdamsskole og sit Seminarium. 
Siden da er Skolernes Tal vokset betydeligt, og efter 
1938 huser Kvarteret endda Landets fornemste Skole: 

Metropolitanskolen, der nu ligger i Struenseegade. Det 
første Seminarium var i 1809 flyttet til Jonstrup, men 
i 1859 fik det en Afløser, idet Jeppe Tang da indrettede 
et nyt i Blaagaardsgade, fra 1863 i egen Bygning, 
nu Baghuset i Nr. 15, hvor Aftenbladet har til Huse. 
Senere flyttede Seminariet fra Kvarteret, men bor 
siden 1933 paa Kapelvej. Nørrebro havde ogsaa en 
Tid sin Højskole, endda oprettet af Grundtvig selv. 
Det var den gamle Lystgaard Marielyst ude i Raad- 
mandsmarken, som han 1856 købte og indrettede til 
dette Brug for Midler, der var skænket ham til For- 
maalet. Skolen virkede til 1890, og Grundtvig talte 
hvert Aar herude indtil sin Død. Paa Hjørnet af Ha- 
raldsgade og Klædebo Parkallé ligger endnu Hoved
bygningen, som imidlertid er meget forfalden og synes 
viet til Undergang. Foruden Skolerne rummer Nørre
bro ogsaa Landsarkivet for Sjælland, som blev rejst 
ved Jagtvejen 1891-92. Og i Tilknytning til det store 
Hospitalsbyggeri er der opstaaet en hel Universitetsby 
ude ved Tagensvej og Nørre Allé, et nyt Latinerkvar
ter, som langtfra har naaet at udfolde sig helt endnu. 
Her ligger foruden Universitetsbibliotekets naturviden
skabelige Afdeling forskellige Institutter og Labora
torier samt Tandlægehøjskolen og Farmaceutisk Lære
anstalt samt Statens Gymnastikinstitut. Endelig ligger 
ved Blegdamsvejen Niels Bohrs Institut for teoretisk
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Skt. Stefans Kirke paa Nørrebrogade. (Træsnit i 111. Tidende 1872-73). Bebyggelsen paa Nørrebro bredte sig allerede i Løbet af faa 
Aartier ogsaa paa den anden Side af Jagtvejen, og her rejstes i 1874 den anden nye Kirke paa Nørrebro, nemlig Skt. Stefans Kirke.

Fysik og Frimurerlogens store Bygning, som blev op
ført i 1927.

Den lange Strid om Fællederne mellem Byen og 
Militæret var i 1893 endt med, at Kommunen havde 
faaet Raadighed over Størstedelen af disse Arealer 
som jo allerede dengang havde maattet afgive Grunde 
til Bebyggelse. Denne har siden bredt sig over en stor 
Del af Nørre Fælled og i Udkanterne af Blegdams
fælleden, men der er dog blevet et betydeligt Areal 
tilbage, og paa dette og en Del af Øster Fælled anlagde 
Kommunen i Aarene 1908-14 Fælledparken, som nu 
er et af den store Bys vigtigste Aandehuller. De gamle 
Fælleder blev i Tidens Løb vidt forskelligt bedømt. 
I 1840 fandt Professor H. N. Clausen at „Fælledernes 
uendelige Øde danner den kedsommeligste Indfat
ning om Hovedstaden “, mens Henrik Cavling 1928 
i sine Erindringer tegnede et noget andet Billede af 
den gamle Fælled: „I Tiden omkring de lyse Nætter 
var Nørrefælled et stærkt besøgt Valfartssted for Bebo
erne af Nørrebro. At man siden har beplantet denne 
dejlige aabne grønne Fælled og delvis bebygget den 

er en uforstaaelig Taabelighed. Man maa erindre 
Vrimlen af glade Mennesker paa Nørrefælled i Halv
fjerdserne for tilfulde at forstaa, hvad Tab vi lider 
ved at overgive denne aabne Tumleplads til Bebyggelse 
for Hospitaler, Privathuse og Frimurerpalads “. Een 
Ting er dog givet, de der ikke har kendt de gamle 
Fælleder, er trods alt glade for, at Militærets klamme 
Haand forhindrede en almindelig Bebyggelse af disse 
Arealer, saa Fælledparken kunde opstaa som Byens vig
tigste grønne Omraade. I 1908-09 indrettedes en Park 
i Nørrebros sydvestlige Omraade, Anlægget ved Hans 
Tausensgade, der blev udlagt paa en Grund, som tid
ligere havde hørt til Assistens Kirkegaard, og eji halv 
Snes Aar senere stod Kai Nielsens særprægede og værdi
fulde Skulpturgruppe paa Blaagaardsplads færdig. Plad
sen var opstaaet, efter at Kommunen i 1898 havde er
hvervet Anker Heegaards Ejendom, da Virksomheden 
i dette Aar flyttede ud til nuværende Hillerødgade.

Nørrebro er i Løbet af de sidste Hundrede Aar 
undergaaet en gennemgribende Forvandling og frem
træder i Dag som Hovedstadens største og folkerigeste
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Sat ud. (Maleri 1892 af Erik 
Henningsen).
Flere af de Genrebilleder, 
hvormed Erik Henningsen 
skildrede Livet i Hovedstaden, 
havde en social Tendens. 
Scenen paa det her gengivne 
Billede er henlagt til Blaa
gaardsgade. De lave Huse laa 
udfor nuværende Blaagaards- 
plads. Sammenlign Side 145.

Kvarter. I Tidens Løb har den sammenhængende, 
høje Bebyggelse fortrængt de aabne Marker, Pladserne 
Haverne, Smaahusene og Villaerne. Træerne langs 
Vejene og omkring den ældre Bebyggelse har maattet 
vige, og Grøfterne er blevet til Fortove, mens de regel
rette Karreer har afløst de gamle og mere tilfældige 
Huse, som for Resten af og til ikke var saa gamle endda, 
men alligevel maatte vige for de hastigt fremtrængende 
Etagehuse. Beboerne i Nørrebros yderste Karreer 
havde endnu i Slutningen af forrige Aarhundrede fri 
Udsigt til det rigtige Bondeland „med de graagule 
Stubagre og frodige Enge, gennem hvilket Aaen snor 
sig; gulkalkede Bøndergaarde lyser i Solen og ude i 
Horisonten rager Landsbykirkens Tag op over Hegn 
og Haver. “ Det dengang saa nære Land mod Nordvest 
bag Lygteaaen er ikke mere, og Idyllen langs Lygte- 
aaens Fortsættelse, Ladegaardsaaen, er ogsaa forsvun
det. Det skete, da man i Slutningen af forrige Aarhun
drede overdækkede den inderste Strækning af Aaen, 
som nu er dækket helt ud til Jagtvejen. Der har lydt 
Røster, som har beklaget, at Hovedstaden ved den 
Lejlighed blev „en bred Boulevard rigere og et smukt 
landskabeligt Billede fattigere “, mens andre med Til
fredsstillelse har konstateret, at den stinkende Lade- 
gaardsaa ikke er mere. De vildsomme Arealer ud til 
Lersøen mod Nord, hvor tidligere „Lersøbøllerne“ 
holdt til, er i Løbet af de sidste Aartier blevet „kul
tiveret “.

„Det er ud i Periferien, Københavneren skal for 
at faa en Fornemmelse af en ny Tid, der har Mile
støvler paa. Helst skal han ud paa Nørrebro — Øster
bro og Vesterbro kender han bedre. Nørrebro er for 
den udholdende Slider af Strøgets Fliser som et ukendt 

Land, han kun et Par Gange om Aaret vover sig ind 
i og da akkurat saa langt som til Ravnsborggade, 
hvor Revuens røde Lygter straaler“. Saadan var det 
omkring Aarhundredskiftet, da de ovenfor citerede 
Linier blev skrevet. Nye Kvarterer rejste sig paa 
Nørrebro, men for Københavnerne laa Omraadet i 
lang Tid som et lukket Land, hvor man sjældent kom. 
Det havde ud over Teatret i Ravnsborggade, som aab- 
nede i 1886, heller ingen Forlystelser at byde paa, og 
hertil kom jo endelig, at Kvarteret virkelig paa en 
Maade laa afsondret fra Byen bag Søerne, til Trods 
for at en Sporvognslinie til Kongens Nytorv løb gen
nem Nørrebrogade siden 1867. Den „smalle grimme 
Brosti “ for Enden af Nørrebrogade var indtil Anlæg
get af Dronning Louises Bro 1886-87 en særdeles 
tarvelig Adgang til Byen, og Broerne over Ladegaards
aaen en lige saa nødtørftig Forbindelse med Kvarte
rerne paa den anden Side af Aaen.

Det var Arbejdere, Smaahaandværkere og Smaa- 
handlende, der tog det nye Nørrebro i Besiddelse 
omkring Midten af forrige Aarhundrede, nøjsomme 
Folk, der tog til Takke med de daarlige Forhold, man 
bød dem. De kom jo nemlig fra endnu værre Boliger 
inde i Byen, og for dem var Livet først og fremmest 
Slid og Slæb for det daglige Brød. Nørrebro vaagnede 
nu til et myldrende Liv, og i Slutningen af 50erne 
skrev en Forfatter om Færdselen paa Nørrebro: „Nør
rebro er med Hensyn til Fodgængere vel lige saa be
færdet næsten som Vesterbro. Men Folk synes her at 
have et ganske andet Øiemed, navnlig i Sommertiden. 
Paa Vesterbrogade mest Fornøielsesmaalene, Nørre
bro de materielle og industrielle Interesser. Der spores 
derfor en eiendommelig Travlhed og Higen i Sam-
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Fra Nørrebro. (Maleri af 
P. Rostrup Bøyesen).
I et betydeligt Antal Billeder 
har Rostrup Bøyesen skildret 
Nørrebro i den Tid, da By
billedet saa at sige ændredes 
fra Dag til Dag, Fabrikker 
og høje Huse skød i Vejret 
som Paddehatte. Prospektet 
her er set fra den endnu 
ubebyggede Del af Raad
mandsmarken mod Tagens
vej, det er Fabriken „Titan“, 
der ligger til højre.

færdselen, ikke Spadseregjængerens behagelige Mag og 
stille Nyden“. Selv om Nuancerne efterhaanden ud
viskes, gælder denne Karakteristik delvis endnu, og 
det føles den Dag i Dag, som om Fodgængerne paa 
Nørrebrogade har mere travlt end dem paa Vester
brogade, hvor man ser mere paa Butikker og mere paa 
hinanden. Et Forlystelsesliv som Vesterbros mangler 
Nørrebro jo ogsaa ganske og tillige den Halvverden af 
letlevende Kvinder, Alfonser og lignende Individer, 
som Vesterbro til en vis Grad præges af. Det er, som 
om det pæne og adstadige gamle Kongens København 
i sin Tid flyttede ud til Nørrebro, hvor det fortsætter 
sin Tilværelse paa en noget moderniseret, men allige
vel „bestandig borgerligt Facon. Det er dog ikke saa- 
dan, at Beboerne herude savner Humør og Livslyst. 
Tværtimod, man kan vel sige, at det gode gamle Kø
benhavnerhumør er flyttet med ud paa Nørrebro, der 
ikke for ingenting rummer Frederik Jensens gamle 
Scene. Man gaar vist ovenikøbet ikke for vidt ved at 
paastaa, at Ærkekøbenhavneren med det sprudlende Vid 
og det godmodige Lune i Dag holder til paa Nørrebro.

Det store Arbejder- og Mellemstandskvarter har i 
sin hundredaarige Tilværelse oplevet megen Fattig
dom og Nød og rummer stadig en hel Del. Men der 
har været Perioder, hvor Elendigheden kom mere til 
Syne end nu. Beretningerne fra forrige Aarhundrede 
tegner et meget dystert Billede af Savn og Nød paa 
„Broen “, symboliseret i de ventende Skarer af sultne 
Voksne og Børn uden for „Samaritanen“ i Ravnsborg 
Tværgade, hvor man bespiste de fattige, især Pjalte- 
proletariet, mens „Nørrebros Bespisningsforening der 
var oprettet i 1853, tog sig af den mere agtværdige 
Del af de fattige Medborgere. „Det gamle Nørrebro 

var i god Forstand en Proletarby. Saa tidligt som om 
Morgenen Klokken 5 begyndte Trætøflerne at klapre 
paa Brostenene, og lidt før Klokken 6 drog Arbejderne 
af Sted i store Flokke, simpelt paaklædte med deres 
Dagbrød og Ølflaske under Armen. Disse Arbejdere 
var fattige Mænd, men set i Gennemsnit var de flit
tige, ærlige, samvittighedsfulde og i det daglige Liv 
indbyrdes hjælpsomme, som kun fattige Folk kan være 
det.“ Saaledes lyder Henrik Cavlings Erindringer om 
Kvarteret, som det var i 70erne, da han selv som ungt 
Menneske trak Blæsebælgen paa Nørrebro. Og mellem 
disse Arbejdere fandt de socialistiske Tanker Gehør 
netop i disse Aar. Bladet „Socialisten “ havde en Over
gang Redaktion og Trykkeri i Ravnsborggade 21, og 
her blev Louis Pio arresteret den 4. Maj 1872, Natten 
før det Møde paa Fælleden skulde afholdes, som „In
ternationale “ havde indvarslet for at støtte de strej
kende københavnske Murere, der krævede Arbejds
tiden nedsat fra 11 til 10 Timer. Politiet havde imidler
tid forbudt Mødet og arresterede Internationales Le
dere. Alligevel strømmede Folk den næste Dag mod 
Fælleden, hvor der var udkommanderet store Troppe
styrker, Infanteri, Husarer og Artilleri samt det meste 
af Byens Politistyrke for at hindre Mødets Afholdelse. 
Det kom til drabelige Sammenstød, hvor Politiet og 
Husarerne forsøgte at splitte Mængden, og der vankede 
grove Knubs paa begge Sider. Først henad Aften 
faldt der Ro over Fælleden. Under Kampene var der 
ogsaa forekommet pudsige Episoder, blandt andet da 
Politiet paa et Tidspunkt vilde fordrive Mængden fra 
Skt. Hans Torv, hvorved Døren til Johannes Kirken 
blev presset ind og Kirken fyldt med ufrivillige Gæster. 
Præsten, som stod midt i sin Prædiken, standsede et
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Arbejdernes Grundlovstog passerer Nørre Fælled paa Vej til Talerstolen. (Tegning 1899 af Tom Petersen. Efter Før og Nu). Det be
rygtede Fælledslag i 1872 var en Milepæl i dansk Arbejderbevægelses Historie. Dengang kunde næppe nogen ane, at siden skulde 
Københavns Arbejdere Aar efter Aar stævne mod Fællederne, først paa Grundlovsdagen, senere hver første Maj, og fremsætte deres 
Krav fra Talerstolen, uden at Myndighederne i nogen Maade skred ind.

Øjeblik, men gik saa videre og blev ikke forstyrret, 
før han i Talen kom til disse Ord: „Paa Moses’ Stol 
sidder nu de skriftkloge og Farisæerne Da lød fra 
Baggrunden et oprigtigt: „Det er hørt!“ hvorefter 
Præsten hurtigt sluttede Gudstjenesten.

Siden hin minderige Majdag har Fælleden oplevet 
mange Møder og Processioner, mest dog af fredelig 
Karakter, og Parken har i mange Aar været Endepunk
tet for Arbejdernes 1. Maj-Demonstration.

De Optog, som i tidligere Tider havde præget Nørre
brogade, Ligfølgerne til Assistens Kirkegaard, foregik 
efterhaanden temmelig ubemærket. Dog var der i 
1874 en Ligfærd gennem Nørrebro, som længe gav Byen 

Samtalestof. Det var, da Grevinde Danners Lig efter 
Bisættelsen i Holmens Kirke førtes over Nørrebro til 
Jægerspris. I Tusindvis af Arbejdere fulgte Kisten en 
Mils Vej uden for Byen, mens andre Tusinder stod 
langs Ruten, og i Spidsen af Toget vajede de røde Faner. 
Arbejderne ønskede aabenbart at vise, at de vurderede 
den Afdøde anderledes end de toneangivende Kredse, 
der havde haanet og spottet hende. Og nu er der ingen 
Plads mere for Ligtog paa Nørrebrogade, hvor den 
travle Færdsel pulserer i alle Dagens Timer, især dog 
Morgen og Aften, naar Tusinder af Nørrebros Beboere 
og andre Tusinder fra Kvartererne længere ude haster 
til og fra deres Arbejde.
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Moderne Plan over Nørrebro. Efter Københavns Kommunes Kort udarbejdet af Stads
ingeniørens Direktorat 1945. 1:15.000.

Nørrebro afgrænses mod Sydvest af Aaboulevarden - tillige Grænsen mellem Køben

havn og Frederiksberg - paa Ladegaardsaaens tidligere Plads. Mod Nordøst dannedes 

Grænsen tidligere af Lygteaaen og Lersøen. Her er endelig mod Øst Lyngbyvejen og 

Øster Allé regnet som Skel mellem Nørrebro og Østerbro. De to Søer danner Kvar

terets Grænse mod Sydøst.



Flyverbillede af den Del af Nørrebro, der støder mod Søerne. (Fot. 1938, Dansk Lufttaxa).

NØRREBROS BEBYGGELSE
Man har en levende Beskrivelse af Nørrebro i i830rne, af 
et Nørrebro saa væsensforskelligt fra det, Nutiden kender, 
som tænkes kan, et Nørrebro, hvor Folk laa paa Landet om 
Sommeren eller nød deres Otium i rolige og landlige Om
givelser, „fjernt fra Byens Larm“.
Det er Boghandleren paa Gammeltorv, Otto B. Wroblewski, 
der i nogle Erindringer har tegnet et levende Billede af dette 
fredelige Nørrebro, hans Barndoms elskede Egn. Hans Skil
dring af Faderens, Justitsraadens, Landsted, som laa langs 
nuværende Stengade, kan vel gælde som typisk for de lidt 
større Lyststeder paa hin Tids Nørrebro: „Ejendommen 
havde to Haver, en Forhave mod Nordost, der var tildelt 
Leieren, medens den ulige større (ix/2 Td. Land) brugtes af 
os, og udenfor den havde vi endda et Vænge paa 1 Td. Land. 
At der til denne forholdsvis store Eiendom maatte være Ud
huse, Stald etc. er en Selvfølge; vi holdt to Køer og 1 Hest 
og om Vinteren fodredes 1 å 2 Grise; endvidere holdtes 
Fjerkræ og Duer, en lille Fiskepark fandtes ogsaa; det var 
saaledes et helt lille Landbrug, som forsynede Hus og Kjæl- 
der, Kjøkken og Fadebur med Mælk, Æg, Frugt og Grønt
sager, og endda produceredes en Del af Foderet til Køerne 
og Hesten . . .“.

Justitsraadens Landejendom var en Parcel af det gamle Blaa- 
gaard, den store, herskabelige Ejendom, der var udstykket 
i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, og endnu paa den 
Tid kun sparsomt bebygget. Størstedelen af Omraadet var 
Marker og Enge. „Hele det store Terræn ud til Peblingesøen 
laa hen som uopdyrket Land, der tildels stod under Vand 
om Vinteren . . . Ogsaa fandtes her et Par Smaadamme, 
der efterhaanden overgroedes af Siv og Rør. Langs Søens 
Bredder, der gik ind og ud mellem Sivene, og hvor en sparsom 
Række Piletræer hældede deres Kroner ud over det blanke 
Vandspeil, slyngede sig en smal, sjælden betraadt Fodsti. 
. . . Vildanden rugede i de høie Siv; Hare, Væsel og Maar 
færdedes i Haver og Vænger, og i min Faders Mark, hvor 
nu kj edelige Kaserner kneise paa begge Sider af stenbrolagte 
Gader, havde vi i et Gjærde ind mod Haven en veritabel 
Rævegrav . . .“.
Og til Bydelens hele Karakter svarede dens Omgivelser. Paa 
den anden Side Stengade ud mod Nørrebrogade laa der 
ogsaa et Landsted, ligeledes med en stor Have. Om Udsigten 
fra den har W. Schorn fortalt, og om dens Nøddegang „i 
Tidernes Morgen opkaldt efter Ingemann, der holdt meget 
af at spadsere der . . . den hed Bernhardsgangen, indtil den
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Kort over Nørrebro 1749 
(Udsnit af haandtegnet 
Kort, Det kgl. Bibliotek), 
et af de ældste Kort over 
Bydelen, dengang endnu 
henliggende i komplet 
Landlighed, kun med Be
byggelsen langs Blegdam
mene og nogle spredte Huse 
ved Fælledvejen og Nørre
brogade. Bemærk til venstre 
for denne Blaagaard med 
Have. Paa det udstrakte 
Omraade iøvrigt kun spred
te Huse som ved Nørrebro
gade Ventegodt og Lygten, 
Tagenshus, Store og Lille 
Vibenshus.

ved Aarhundredets Slutning faldt for Øksen. Den endte saa 
i en Høi, „Sophiehøien“, fra hvilken vi i min Barndom 
udover Marker med brølende Køer kunde see Frederiksberg 
Kirke som nærmeste Bygning, idet hele Blaagaardskvarteret 
og Alt, hvad der ligger paa den anden Side Ladegaardsaaen 
omtrent lige op til Kirken paa Frederiksberg, jo aldeles ikke 
existerede.
Og i denne Nøddegang havde min Fader og Ingemann 
vandret op og ned i gamle Dage, og her vandrede senere 
Ingemann og jeg og røg vor Pibe sammen og talte om den 
Tid, da hans Lucie og hendes Fader, Etatsraad Mandix, 
havde søgt herud til mine Bedsteforældre . . . om hvorledes 
Ingemann herude fra Haven hentede Blomster til sin Sviger
moders Kiste, og hvorledes Haven ogsaa havde leveret sin 
Rosenknop til Lucies Brudekrans “.
Idyllen herskede overalt paa Datidens Nørrebro, lad saa 
være, at Fortællerne ser det hele i Erindringernes forklarede 
Skær. „Hvem husker nu Blegdammene, “ skriver Wroblewski, 
„hvor de lange, lange hvide Strimler Lærred, Side om Side, 
laa paa Bleg, ... og hvor travle Piger og Karle tumlede 
med de mægtige Lærredsruller? Naar saa Aftenen kom, og 
Maanen med sit tryllende Halvlys gav det Hele et mystisk 
Præg, naar de af forbillende Skyer kastede vexlende Skygger 
vakte et spøgelsesagtigt Liv i det hvide Lærred, og naar de 
underlige melankolske Toner, som Vægterne paa Blegen gav 
til bedste paa deres Kohorn for at skræmme Tyvene, klang 
ud over Søen, og som i Nattens Stilhed kunde høres i vide 
Kredse, skabtes en Stemning, som endnu, to Menneskealdre 
efter, er levende hos mig . . . “.
Blegdammene, der med de tilhørende lave, ret uanselige 

Bygninger strakte sig langs hele Sortedamssøen, var jo den 
ældste Bebyggelse paa Nørrebro. Ogsaa ved Fælledvejen laa 
der allerede i det 18. Aarhundrede enkelte Ejendomme, men 
Landstederne paa Blaagaardsterrænet var i iSgorne af ret 
ny Oprindelse - udstykket som den store Lystejendom med 
dens prægtige Have først var i de netop forudgaaende Aartier 
- og de skulde efter den Tid ikke faa lang Bestandighed. 
Inden der var forløbet en saakaldt Menneskealder, var Blaa
gaardskvarteret i den Grad omkalfatret, at det næppe var 
til at kende igen. Den nye Tid havde præget det, som ingen 
anden af de københavnske Forstæder. Da Overbebyggelsen 
inden for Hovedstadens Volde endelig havde faaet Bugt med 
Militærets Modstand, da Demarkationslinjen var lagt tilbage 
indenfor Søerne som et første Varsel om Fæstningens fuld
stændige Nedlæggelse, da var det i første Omgang Nørrebro, 
der kom i Støbeskeen.
Der er i en lille Piece, „Blaagaards Mysterier “, givet Udtryk 
for de skete Ændringer: „Tidligere havde der hvilet en idyl
lisk Ro over hele det blaagaardske Landskab. Byen kendte 
næppe dets Eksistens og forstyrrede ikke dets Fred; nu op- 
naaede det efterhaanden en sørgelig Berømmelse. Man gik 
ud for at se paa det, ligesom man gaar ind i et Menageri 
og ser paa de vilde Dyr og glæder sig over, at man er fri 
for dem i sit Hjem; ja, man begyndte at sætte det i Bladene. 
Nogle behandlede den komiske, andre den bedrøvelige, men 
alle vare enige om at behandle den snavsede Side af Sagen 
med den største Strenghed. Men uagtet alle disse Angreb og 
uagtet Vejenes Forfald, Lygte- og Vægterløshed, solgtes den 
ene Grund efter den anden, byggedes det ene Hus efter det 
andet, flyttede den ene Familie ind efter den anden/4
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Plan til Anlæg af en 
Allé rundt om Byen 
noget udenfor Sø
erne, en Forløber for 
den senere Jagtvejs- 
Linje. Planen er paa
tegnet en af Chri
stian V underskrevet 
Resolution, i Følge 
hvilken alle Huse 
udenfor Søerne med 
Undtagelse af Bleg- 
mændenes skulde 
nedrives og ellers 
alene tre Værtshuse 
opretholdes. Planen 
har iøvrigt Interesse, 
fordi den viser Sø
erne i deres gamle 
Udstrækning, der for
svandt ved Regule
ringen 1725. (Tegn. 
1685, Rigsarkivet).

Skildringen er fra saa tidlig et Tidspunkt som 1853, Aaret 
efter at Demarkationstvangen blev hævet. Det gik fremad 
med Syvmileskridt. Inden Udgangen af samme Aarti var de 
stadig eksisterende Gader paa Blaagaardsterrænet næsten alle 
anlagt og bebygget paa den kendte trøstesløse Maade.
Alt efter de respektive Bygherrers eget Forgodtbefindende, 
uden nogen forudlagt Plan, hvilket Kvarteret den Dag i Dag 
lider under. Derfor den manglende rationelle Forbindelse 
mellem Nørrebrogade og Aaboulevard, derfor den planløse 
Bebyggelse af hele Kvarteret, specielt Omraadet ved Dosse
ringen, der mod Syd er anlagt som et Villakvarter, mod 
Nord med høje Kaserner. Og det var ikke blot paa Blaa
gaardsterrænet, at denne haabløse sammenrodede Bebyggelse 
opstod. Den bredte sig udad, helt ud paa den anden Side 
Jagtvejen, paa den anden Side Nørrebrogade, omkring den 
nye Skt. Hans Gade, ved Møllegade og Fælledvejen. Hvad 
der fremfor alt gjorde det hele saa uforsvarligt i hygiejnisk 
Henseende, var de manglende Kloakanlæg, „Stadens Kom
munalbestyrelse troede sig ikke berettiget eller beføjet til at 
ordne Forholdene, da Grundene, Vejene, Vandledningerne, 
Spildevandsafløbene, kort sagt alt var Grundejernes private 
Ejendomme “. Der blev stadig klaget over den stinkende 
Grøft ved Blaagaardsvejen, og i Skt. Hans Gade var der slet 
ikke gjort Forsøg paa nogen Vandafledning. Spildevandet 
løb fra Rendestenene lig ned i Sortedamssøen, hvor det 
blandede sig med Byens Drikkevand!
Under den Debat, som naturnødvendigt maatte rejse sig 
paa Baggrund af det forcerede Spekulationsbyggeri i Hoved
stadens Forstæder, blev Bebyggelsen paa Nørrebro altid frem
holdt som et særligt afskrækkende Eksempel, ja, det blev 
endda hævdet, at allerede under Koleraepidemien, i 1853, 
blev forholdsvis flere angrebet herude end inde i selve 
København.

Det hjalp lidet, at Beboerne i Blaagaardskvarteret havde 
organiseret sig som en selvstændig lille Kommune til Røgt 
af fælles Anliggender, de tænkte i første Række paa at undgaa 
offentlige Forpligtelser, saasom Vej-, Vægter-, Vand- og 
Lygteskat, og hævde egne Rettigheder, i den Tid det endnu 
kunde være aktuelt, saaledes Jagtretten - for de boede jo 
paa priviligeret Hartkorn! Og man behøvede i 1853 ikke at 
være ret gammel „for at mindes den Tid, da de saakaldte 
Blaagaards-Jorder afgave en god Jagtbane, hvor man kunde 
forlyste sig med at skyde Ræve, Harer, Vagtelkonger og 
andet Fuglevildt". Det hjalp heller intet, at der i 1857 blev 
vedtaget en Bebyggelsesplan for Forstæderne og i Forbindelse 
hermed en Kloakplan - for da var Skaden i det hele og 
store sket. Det indre Nørrebro og dets Bebyggelse var den
gang i alt væsentligt blevet til, og heri lod sig intet ændre. 
Det elendige Byggeri præger stadig Bydelen,
Og hvad den videre Bebyggelse angik, saa hjalp det heller 
ikke stort, at Hovedstadens nye Byggelov fra 1856 fik Gyl
dighed ogsaa i Forstæderne, for den var udformet med Hen
blik paa Bebyggelsen indenfor Voldene og kunde altsaa højst 
medvirke til, at Bebyggelsen paa Broerne blev af samme 
haabløse Kvalitet. Først ved den nye Byggelov af 1871 blev 
der bødet noget paa dette Forhold.
Sidst i 70erne var Nørrebro i alt væsentligt udbygget mellem 
Dosseringen, Aagade (Aaboulevarden), Assistens Kirkegaard 
og Nørrebrogade, ligesom der var bygget langs Nordvestvej 
(Rantzausgade) indtil og med Brohusgade. Ogsaa Ryesgade 
var tildels bebygget, men iøvrigt endnu ikke anlagt helt 
igennem. Der var bygget en Del ved Guldbergsgade og 
Møllegade, ved Nørrebrogade, Meinungsgade og Frederik 
VH’s Gade, og som alt berørt paa den anden Side Jagtvejen, 
navnlig i den saakaldte Kløvermark. At der ogsaa var op- 
staaet et nyt bypræget Kvarter paa den anden Side By
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grænsen, hinsides Lygten paa Utterslev Mark, bør dog ogsaa 
nævnes i denne Forbindelse.
Nørrebro i dette Nabolag, det yderste Nørrebro, havde imid
lertid ikke samme Karakter som det indre. Her var i al 
Beskedenhed et Kvarter, der nærmest svarede til det „mere 
elegante Villakvarter paa Vesterbro“. Her fandtes ikke „snæ
vert sammenbyggede Gaarde af høje Karreer . . ., de fleste af 
Bygningerne var skikkelige nok til at holde sig i det lave. 
Smaahaver var ingenlunde sjældne, omend ofte kun lidet 
soignerede, og Handelsgartnerier holdt foreløbig store Arealer 
aabne “. Navnlig for en Arbejderbefolkning maatte dette 
luftige Kvarter være af Betydning, hvilket imidlertid ikke 
forhindrede, at her netop fandtes megen Fattigdom og anden 
Elendighed, som det 1873 blev fremhævet i en Artikel i 
Illustreret Tidende, hvori det videre hed: „Ingen, som har 
Hjerte for dem, der lide Nød vil derfor kunne andet end 
glæde sig ved at se, at Stefanskirken nu bygges i det store 
Kvarter mellem Jagtvejen og Lygten. Her er da Haab, om 
at Kristendommen, al Raahed, Uredelighed og Usædelig
hed modarbejdende Aand vil blive det Salt, der bevarer de 
endnu gode Hjem, og den Ild, der renser de fordærvede . .
Ogsaa herude skulde Forholdene dog snart blive mere by
mæssige, selvom der ogsaa her byggedes paa Maa og Faa, 
blandt andet fordi man ikke var klar over, hvor den plan
lagte Nørrebro Station skulde ligge. Da den en halv Snes 
Aar senere stod færdig, skrev man om det Mylder af Gade
stumper, der var vokset op i Stefanskirkens Nabolag, at alle 
havde „spekuleret i at blive nærmeste Forbindelsesvej til den 
nye Station“. Den nye Tid var under Fremmarch: „De 
gamle Haver, der i de sidste Aar har været baade Material- 
pladser og Gartnerhaver, ligge nu ganske øde hen, ventende 
paa, at Husrækkerne skal voxe frem over dem, og da det 
betaler sig endnu daarligere at lade de indkjøbte Grunde 
ligge hen end at bygge paa dem, endog under slette Kon
junkturer, komme Husrækkerne snart“.
De kom snart! Efter Aarhundredskiftet maatte man, som det 
blev sagt, netop herud, hvis man vilde forvisse sig om, at 
København virkelig var en Storby, hvis man vilde se det nye 
Nørrebro, der rejste sig med amerikansk Fart, „strækkende 
sine Fangarme udover Marker og Fælleder, ustandseligt bry
dende sig Vej for sin Murstenshær . . . fuldt færdige Boule
varder, hvis mægtige Husrækker Øjet ikke kan se Ende paa“. 
Om fremfor alt af en bedre Kvalitet end forhen: „Man kan 
gaa gennem disse Gader og af deres Huse læse, i hvilken Grad 
Arbejderstanden er gaaet frem i Selvfølelse og Selvhævdelse. 
. . . Se, en Gade som den nye Ægirsgade, hvor bred og fornem 
den strækker sig helt ned til Tagensvej med sine store røde 
og graa Bygningskomplekser, et fuldkomment Mønster paa 
et moderne Anlæg; ogsaa den er hovedsagelig indrettet paa 
at huse Smaafolk, men ganske vist Smaafolk, der kræver deres 
Part af de Goder, en ny Tid har at byde paa, og derfor 
faar dem.“
En Ting man gennem Tiderne saa ofte havde paapeget, var 
Nørrebros specielle Karakter som en afsondret Bydel, i den 
ældre Tid naturligt betinget af dens afsides Beliggenhed, 
uden andre Forbindelser med Byen end de primitive Broer 
over Ladegaardsaaen og Peblingebroen med dens snævre 
Brosti. Ogsaa paa dette var der nu raadet Bod med Anlægget 
af Fredensbro. Det havde ellers holdt haardt nok at faa det 
gennemført. Saa tidligt som 1874 havde Beboerne ved Bleg

damsvejen foreslaaet Magistraten at anlægge Broen, men med 
samme Held som det følgende Aar, da det blev fremhævet, 
hvormegen Tid, der gik til Spilde for de Tusinder Arbejdere, 
som hver Dag maatte Vejen rundt ad Østerbro eller Nørre
bro for at naa til deres Arbejdsplads. Skønt en Bro paa dette 
Sted havde været foreslaaet allerede 1854, indeholdt den 
vedtagne Bebyggelsesplan ikke noget om den, og paa det 
Tidspunkt var Sølvgade forøvrigt ikke anlagt længere end til 
Kasernen. Saa Borgerrepræsentationen afslog at imødekomme 
det indsendte Andragende. Kun en enkelt Mand, Meldahl, 
tog til Orde for Planen og hævdede, at man i en Storby ikke 
maatte betænke sig paa at udføre selv bekostelige Anlæg, 
om saa ogsaa de ikke lige med det samme betalte sig.
Der var dog kommet Røre om Sagen, og flere Privatpersoner 
tilbød i den nærmest følgende Tid hver paa sin Vis at ville 
afhjælpe det udtalte Savn. Snedkermester Mau foreslog at 
etablere Færgefart over Søen og Murermester Petersen vilde 
bygge en Træbro mod at maatte opkræve 2 Øre af hver, 
som passerede. De fik begge Afslag, men det var aabenbart 
gaaet op for Bystyret, at det næppe lod sig gøre at standse 
Sagen, og en Træbro blev virkelig bygget i 1878.
Den kunde imidlertid ikke i Længden tilfredsstille Trafikkens 
Krav, smal og forøvrigt daarligt vedligeholdt som den var, 
og den blev i 1887 erstattet med en Dæmning, der dog var 
anlagt paa privat Initiativ. Det var Fabrikant Hauberg, der 
søgte Koncession paa en ny Sporvognslinje fra Byen til Søen, 
videre over denne og tværs over Fælleden til Tagensvej, hvor 
han netop havde bygget en Maskinfabrik. Efter tre Aars 
Forhandlinger frem og tilbage fik han Koncessionen og 
Sporene blev ført tværs over den ukrænkelige Fælled, men 
som andre Færdselsveje over denne lukket med Bomme! 
Endnu 1896 mente Stadsingeniøren ikke, at Tidspunktet var 
inde til at forlænge Tagensvej ind over Fælleden, hvilket 
først skete 1899. Nogle faa Aar senere udtalte Borgmester 
Jensen i Borgerrepræsentationen, at Gaden maatte betragtes 
som en af Byens vordende Hovedfærdselsveje.
At Tagensvej var under Drøftelse i 1890erne, havde sin natur
lige Forudsætning i den 1893 sluttede Overenskomst om 
Fællederne. Som i sin Tid Militæret gennem lange Tider 
havde hindret Nedlæggelsen af selve Befæstningen og derved 
afstedkommet Byens Overbebyggelse indenfor Voldene, havde 
det efter Fæstningens Nedlæggelse klamret sig til dets paa- 
staaede Ejendomsret til Fællederne, hvilket havde haft sin 
store Andel i, at Nørrebro blev saa irrationelt bebygget, i 
den Forstand nemlig, at man egentlig for tidligt maatte tage 
de fjerntliggende Arealer paa den anden Side Jagtvejen i 
Brug. Militæret havde dog efterhaanden ladet sig fralokke 
større og mindre Bidder af Fælleden, Skt. Hans Kirke var 
blevet bygget allerede 1856-61 og omtrent samtidig Bleg
damshospitalet. Hvad der bidrog til, at Fælledspørgsmaalet 
endelig blev ordnet, var ogsaa den Omstændighed, at man 
nu skulde have Plads til en Afløser for det gamle Frederiks 
Hospital og søgte den paa Fælleden, hvor Rigshospitalet kom 
til at ligge. Baade Nørre- og Blegdamsfælled tilligemed Lam- 
mefælleden forblev ubeskaaret i Kommunens Besiddelse. De 
Arealer, som Militæret betingede sig for Afstaaelsen af dets 
Brugsret laa andetsteds i Byen.
Nu skulde man synes, der var Plads nok til Nørrebros Vækst, 
og under Forhandlingerne og de forudgaaende Drøftelser var 
der ogsaa fremsat en Plan til omtrent fuldstændig Bebyggelse
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Orienteringspian over Nørrebro og Blaagaard, 
tegnet 1858 af W. v. Vett. Denne litograferede 
Plan giver et Overblik over, hvor fremskreden 
Bebyggelsen paa Nørrebro var saa kort efter 
Demarkationslinjens Ophør. Men forøvrigt var 
man allerede før det skelsættende Aar, helt til
bage i 4orne, begyndt at bygge paa Blaagaards- 
terrænet, nemlig i Henhold til givne Dispensa
tioner. Saaledes forstaar man ogsaa bedre Be
skrivelsen i „Blaagaards Mysterier" fra 1853. 
løvrigt kan Planen her sammenholdes, saavel 
med den paa modstaaende Side gengivne som 
med Kortet paa forrige Side, der viser Bydelen 
paa et tidligere Stade, inden der var kommet 
Skred i Bebyggelsen. Paa dette Kort fra 1841 
ser man endnu Blaagaards Bygninger tæt ud 
til Nørrebrogade. Det er bemærkelsesværdigt, at 
de mindre Ejendomme langs Fælled vej efter god 
gammel Skik er opstaaet som Randbebyggelse 
af en større Ejendom, i dette Tilfælde „Store 
Ravnsborg". Det kan ogsaa nævnes, at den fir
kantede Plads for Enden af Fælledvej, det 
senere Sankt Hans Torv, var den gamle Mal
keplads for Koerne paa Fælleden.
løvrigt taler alle tre Kort for sig selv, og Kor
tet fra 1856 vil være nyttigt ved Gennemlæs
ningen af Billedafsnittet.

af Fælledomraadet. Men - allerede 1878 havde Meldahl 
under Forhandlingerne i Borgerrepræsentationen udtalt, og 
det er vist første Gang den Tanke udtales, hvorledes de til
plantede Fælleder engang vilde kunne blive en passende 
Tumleplads for Hovedstadens Befolkning. Da Overenskom
sten var til den afsluttende Drøftelse i Borgerrepræsentationen, 
besvarede Borgmester Borup da ogsaa en Forespørgsel der
hen, at naar Byen nu blev Herre over Fælledomraadet paa 
saa forholdsvis gunstige Betingelser, kunde der næppe være 
Tvivl om, at man vilde udlægge forholdsvis store Arealer af 
Fællederne som Park, og det Løfte skete Fyldest, da siden 
Fælledparken blev anlagt. Men paa den Maade indskrænkedes 
naturligvis den Plads, der blev til Raadighed for ny Bebyg
gelse. Denne fik imidlertid ikke Lov til at gro planløst frem 
som den ældre. I Følge den nyere Lovgivning kunde Bystyret 
faa Haand i Hanke med Udviklingen, og desuden ejede 
Kommunen jo en betydelig Del af de indtil nu ubebyggede 
Arealer paa Nørrebro.
Den føromtalte Gadeplan for Fælledomraadet havde ogsaa 
skitseret en Ordning af Forholdene paa den saakaldte Lamme- 
fælled, Terrænet mellem Nørre Fælled, Jagtvejen, Møllegade 
og Bebyggelsen ved Prinsesse Charlottes Gade. Gadeplanen 
for dette Areal var flere Gange til Behandling i Løbet af 
1890erne, navnlig drøftede man en paatænkt Diagonalgade, 
den senere Fensmarksgade, og dens nærmere Placering. En 
af Stadsingeniøren udarbejdet Plan blev kritiseret i Borger
repræsentationen, hvor det blandt andet blev fremhævet, at 
Skraagaden vilde skabe uheldigt formede, trekantede Karreer, 
og Arkitekt A. Møller fremsatte sin egen Plan. Overfor ham 

hævdede Raadmand Philipsen imidlertid den nyere Tids 
Tanker, paapegede det gode ved, at der efter Kommunens 
Plan vilde kunne skabes Karreer med aabne Pladser indeni, 
hvad der maatte anses for den heldigste Bebyggelsesform, 
især i et Arbejderkvarter. Raadmanden sagde endvidere, at 
et altfor skakbrætmæssigt Gadenet vilde virke kedeligt og her 
som i andre Byer kunde gøre ny Kvarterer lidet tiltalende 
i Modsætning til ældre Bydele, der havde en langt mere 
malerisk Karakter. Kvarteret ved Guldbergsgade blev imid
lertid henliggende ubebygget et godt Stykke ind i det 20. 
Aarhundrede, saa Kommunens vedtagne Gadeplan fik fore
løbig ingen Aktualitet.
Anderledes med den Gadeplan, der var vedtaget for et Om
raade hinsides Jagtvejen, mellem denne, Tagensvej og den 
senere Haraidsgade og Vermundsgade i Raadmandsmarken. 
Ogsaa her havde man, som man dengang yndede det, planlagt 
Diagonalgader, hele to Skraagader gennemskår Omraadet, 
den enes Beliggenhed iøvrigt bestemt af et projekteret Park
anlæg, tænkt placeret i den saakaldte Sandgrav, ved Jagt
vejen omtrent ved Tagensvej. Et Parkanlæg, der spillede en 
betydelig Rolle i de Forhandlinger, der blev ført mellem By
styret og Grundejerne herude, men som forøvrigt aldrig blev 
realiseret. Man fandt til Slut, at Fælledparken havde over
flødiggjort det. Skraagaderne blev derimod begge gennem
ført, tiltrods for Protester fra Grundejerne, navnlig fra den 
førnævnte Foregangsmand i Kvarteret, S. C. Hauberg, Titan’s 
Direktør.
Hauberg, der førte en god Pen, bearbejdede en Aarække 
Bystyret med baade lange og skarpe Skrivelser. Historien
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Flyverbillede af Nørrebrogade med Omgivelser set 
fra Hillerødgade og ind imod Søerne. (Fot. 1937, 
Dansk Lufttaxa).
Det er Nørrebrogade, den gamle Landevej, der 
har skabt Nørrebro, og den er stadig Hovedner
ven i Bydelen, og en af Byens stærkest trafikerede 
Gader. De forskellige Kvarterer langs den er imid
lertid først opstaaet efterhaanden. Længst imod 
Søerne ligger Ravnsborg- og Blaagaardskvartererne, 
der i alt væsentligt fik deres nuværende Udse
ende i i85O-6oerne. Ogsaa Kvarteret paa denne 
Side Runddelen, ved Raadmandsgade, er ældre. 
Øverst til højre ligger Assistens Kirkegaard ved 
Runddelen og til venstre Kvarteret ved Guldbergs- 
gade, mens Jagtvejen skærer Billedet paa tværs. 
Foran denne Gade paa venstre Side af Nørrebro
gade Kvarteret omkring Raadmandsgade og 
nederst i Forgrunden den nye Stefanspark.

om Titan’s Arealudvidelse er i det hele taget et interessant 
Eksempel paa en Kontrovers mellem de byplanlæggende 
Myndigheder og private Interesser.
Ser man paa Kortet over Nørrebro, gengivet foran Side 
124, og gør sig klart, at Maskinfabrikken i alt væsentligt 
beslaglægger det Areal, som indrammes af Dele af de fem 
Gader: Tagensvej, Hermodsgade, Sigurdsgade, Titangade og 
Raadmandsgade, ser det hele meget fornuftigt nok ud, 
ogsaa naar man ved, at Titan’s Grund først efterhaanden 
har naaet sin nuværende Størrelse. Man tænker sig, at Fa
brikken Tid efter anden har udvidet, saa den til sidst har 
naaet den naturlige Grænse, de paagældende Gader har sat. 
Men saaledes ligger Landet slet ikke. Nej, da Hauberg 
byggede sin Maskinfabrik i 1885, var der overhovedet ikke 
Tale om Gadeanlæg i Nabolaget ved Tagensvej, saalidt 
som om Bebyggelse mellem denne og Aldersro. Men da 
Koefoed & Hauberg, som Firmaet dernæst hed, i 1891 
ønskede at udvide, opstod der Vanskeligheder. Det var 
Kommunen, som ejede den paagældende Grund, og Magi
straten vægrede sig ved at sælge, saalænge der ikke var ved
taget en Gadeplan for de tilstødende Arealer. En saadan 
var ganske vist under Drøftelse, og derfor hjalp det, da Hau
berg truede med, at hvis man ikke snart fik Besked, vilde 

man købe af Naboen, hvorved Kommunen vilde faa vanske
ligt ved at faa gennemført Planen. Men senere blev det 
galt igen. Nu var Gadeplanen en Kendsgerning med Diago
nalgaden og en Forbindelsesgade fra denne til Tagensvej 
langs den ovenfor nævnte projekterede Park paa de gamle 
Sandgraves Grund ved Hjørnet af Tagensvej og Jagtvejen, 
ligesom Hermodsgade var planlagt.
Paa den Maade vilde der relativt hurtigt blive sat en Stopper 
for Fabrikkens Udvidelses trang. Den var nu sammensluttet 
med et nyt Firma som A/S Titan, og Hauberg forudsaa, at 
den hurtigt vilde faa Brug for mere Plads, at Grunden navn
lig vilde vokse i Dybden over mod Aldersro.
En Skrivelse, hvori han fremhævede dette, samt at han i 
sin Tid havde anlagt Fabrikken uden for Byen, fordi man 
fra kommunal Side ønskede de industrielle Etablissementer 
flyttet bort fra de tættere bebyggede Kvarterer, og at der 
dengang tilsyneladende havde været Plads nok, gav intet 
Resultat, saalidt som en senere Henvendelse til Magistraten 
i 1899. Bystyret ønskede ikke at opgive hverken Diagonal
gaden eller Gaden langs Parken. Først da selve denne langt 
om længe blev opgivet, lykkedes det med Aars Mellemrum 
Titan at erhverve et passende Areal langs Gaden, der fik 
Navn efter Fabrikken. Men det skyldes tildels altsaa det
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Flyverbillede af Fælledparken set fra Østerbro, med Østerbrogade i Forgrunden og til højre Jagtvejen, i Baggrunden Nørrebro. Billedet er 
taget, inden Universitetskvarteret blev anlagt paa Nørre Fælled. Man aner i Baggrunden de store Karrébebyggelser i Guldbergsgade-Kvar- 
teret og ved Borups Allé, men der ligger Kolonihaver ved Tagensvej, hvor de militære Hospitaler ligger. (Fot. 1938, Dansk Lufttaxa).

aldrig realiserede Parkprojekt, at Fabriksgrunden fik den 
underlige akavede Facon.
Og sandelig om ikke ogsaa de tilstødende Omraader fik deres 
Diagonalgader. En Planlægning for Omraadet mellem Ha- 
raldsgade, Vermundsgade, Jagtvejen og Lyngbyvej blev ak
tuel først i dette Aarhundrede. Her ejede Tømrermester 
Tesch mere end Halvdelen af Grundene, hvilket lettede For
handlingerne, ogsaa da den først vedtagne Gadeplan efter 
nogle Aars Forløb skulde ændres af Hensyn til den nypro- 
jekterede Parkallé, der blev fortsat ogsaa indover det mod 
Nord tilstødende Areal, mens Diagonalgaden Aldersrogade 
førtes helt ud til den nyere Rovsingsgade, gennem det Om- 
raade, som Stadsingeniøren i 1901 havde udpeget som egnet 
til Anlæg af et Industrikvarter, en Plan, der imidlertid først 
blev realiseret langt senere og da ikke i sin fulde Udstræk
ning. Efter at Kommunen i 1909 havde udskrevet Konkur
rence om en Bebyggelsesplan for hele Byen, havde man til 
Hensigt navnlig at placere Byens industrielle Anlæg i Valby. 
Det gælder maaske ikke mere helt, hvad der blev skrevet 
først i 1900erne: „Mer end nogen anden Bydel tilhører Nørre
bro Fabrikkerne, hvis Kæmpeskorstene rejser sig midt inde 
i Gaderne og hegner Kvarterets Grænser. “ Har den første 
Sætning ikke fuldstændig Gyldighed, saa er der stadig Hold 

i den anden. Det er en Række anselige industrielle Etablisse
menter, der ligger i Rad og Række langs Lersøomraadet, og 
spredt i Kvarteret findes fremdeles et Utal af Fabrikker, 
store og smaa.
Nørrebro har dog ogsaa faaet sine nye Boligkvarterer, af 
bedre Kvalitet end de ældre. Det gjaldt allerede Bebyggelsen 
af Kommunens Arealer mellem Assistens Kirkegaard og 
Rantzausgade, der blev udført i Aarhundredets første Tiaar, 
det gælder Bebyggelsen af Havremarken, Arealet paa den 
anden Side af Jagtvejen mellem Ladegaardsaaen og Lund- 
toftegade, gennem hvilket Kvarter der med den i 1903 an
lagte Borups Allé var skabt en ny Hovedfærdselsaare. Det 
gælder endelig ogsaa den omsider fuldførte Bebyggelse af 
Kvarteret ved Guldbergsgade, paa den gamle Lammefælled. 
Ganske vist nød det Forslag ikke Fremme, som i 1914 blev 
fremsat i Borgerrepræsentationen, om Opførelse af en større 
kommunal Beboelsesejendom for mindre bemidlede ved Prin
sesse Charlottes Gade. Socialdemokraterne, som stillede For
slaget, fandt det meningsløst, at Kommunens Grunde saa nær 
Byen henlaa ubebyggede, og at der praktisk talt kun blev 
bygget paa de Grunde, som laa længere ude paa Østerbro 
og Amager, hvor visse københavnske Pengeinstitutter havde 
Indflydelse. Stauning understregede, at Kdmmunen burde
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Flyverbillede af Blaagaards- 
kvarteret, set imod Peblinge
søen. (Fot. 1935, Dansk Luft
taxa) . Blaagaards Plads danner 
et højst nødvendigt Aandehul 
i det tæt sammenbyggede 
Kvarter. De to paa hinanden 
vinkelrette Hovedgader, Blaa
gaardsgade og Korsgade, var 
Alleer i det gamle Blaagaards 
Have. Til højre Aaboulevar- 
den.

Flyverbillede af en Del af Nør
rebro, set mod Syd. (Fot. 1935, 
Dansk Lufttaxa). Man ser til 
venstre Ryesgade, der fortsæt
ter i Ravnsborggade til Nørre
brogade, et Kvarter af omtrent 
ligesaa ondartet Karakter som 
Blaagaardsk var teret. I Billedets 
højre Halvdel nederst Rigsho
spitalet og paa den anden Side 
Tagensvej Blegdamshospitalet. 
Bag dette Skt. Hans Kirke.

have Indflydelse paa, hvor der skulde bygges, og hvorledes 
der trængtes til sunde Arbejderboliger, til Afløsning af de 
uhyggelige Gader paa Nørrebro som Stengade og Slots
gade, hvor Dødeligheden var dobbelt saa stor som paa Gam
melholm. De konservative i Forsamlingen var af principielle 
Grunde mod Forslaget, hævdede ogsaa, at det Publikum, der 
vilde blive Tale om, ikke kunde betale 26 Kroner for en 
2-Værelses Lejlighed, og da de Radikale heller ikke vilde 
støtte Forslaget, faldt det.
Hvad det derimod lykkedes at gennemføre, og som trods 
alt maa siges at være af større Betydning, var Anlægget af 

Fælledparken, der kom til at optage Størstedelen baade af 
den gamle Blegdams Fælled og af Østerfælled. Allerede paa 
saa tidligt et Tidspunkt som 1875 havde Meldahl i Borger
repræsentationen spaaet, at Fælledernes store aabne Arealer 
ville kunne faa Betydning som Tumleplads for Storbyens 
Befolkning, og der var sammesteds under Forhandlingerne 
om Fælledoverenskomsten givet Løfte om, at større Dele af 
de overtagne Arealer vilde blive udlagt som Parkomraade. 
Fælledparken blev Københavns største Parkanlæg paa 68 
Hektar eller henved 140 Tønder Land. Parken blev anlagt 
i 1908-14 paa Grundlag af et ved en i 1905 afholdt Kon-
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Flyverbillede af en Del af Nør
rebro. (Fot. 1949, Dansk Luft
taxa). I Forgrunden fra ven
stre (Dele af) De gamles By 
og Blegdamshospitalet. Ved 
Tagensvej ses Studentergaar- 
den og Sygeplejerskernes Hus 
samt Militærhospitalet og Uni
versitetsbiblioteket. Længere 
tilbage paa den trekantede 
Nørre Fælled Tandlægehøj
skolen. den farmaceutiske 
Højskole samt de medicinske 
Institutter, der ligesom Bib
lioteket er opført af Arkitekt 
Kaj Gottlob. Tilhøjre for 
Nørre Allé Fysiologisk Insti
tut og bag dette Fælledpar
ken. Paa den anden Side Jagt
vejen ses den brede Parkallé.

Flyverbillede af en Del af 
Nørrebro. (Fot.i946,Nowico). 
Til højre løber Jagtvejen op 
langs Assistens Kirkegaard og 
i Forgrunden ses Borups Allé, 
der helt til venstre i Billedet 
afsætter Lund toftegade. Mel
lem disse Gader og den 
gamle Jernbanelinjes Terræn 
ligger store, ret moderne Be
boelseskarreer fra dette Aar
hundrede. Midt i Billedet til 
venstre Stefansparken.

kurrence fremkommet Projekt udarbejdet af Ingeniørerne 
Svend Koch og Nobel, men det blev ændret noget under 
Samarbejdet med Landskabsgartner Giæsel, som ledede Ud
førelsen. Omkostningerne kom paa x/2 Million. Til Gengæld 
lader Nytten af det udstrakte Parkomraade, et Aandehul 
for Storbyens Befolkning, sig jo næppe udmaale i Penge.
Nørrebro er i Dag, som det vil forstaas, præget af en Bebyg
gelse af højst forskellig Alder og Kvalitet, af Fabrikker af 
snart enhver Størrelse. Men selvom større Dele af Bydelen 
efter mere moderne Begreber er saneringsmodne, saa er 
Nørrebro ikke £n øde Stenørken. Kvarteret har sine Parker, 

de mindre der er spredt i Kvarteret, det har Assistens Kirke
gaard, der vel engang maa blive en større, og det har endelig 
Fælledparken, selvom man kan diskutere, hvorvidt denne 
hører til Nørre- eller Østerbro. Men Nørrebro har endelig i 
nyeste Tid faaet en Bebyggelse af ganske speciel Karakter, 
Universitetsparken med det nye Universitetsbibliotek og de 
forskellige videnskabelige Institutter, der tildels slutter sig til 
de store Hospitaler. Nørrebro, hvor Haandens Arbejdere i 
Tusindvis har øvet deres daglige Dont, er nu ogsaa blevet 
Hjemsted for den ikke mindre vigtige Virksomhed, der øves 
af Aandens mere faatallige Arbejdere.
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Udsigt fra Nørrebro mod 
Byen med Peblingebroen 
til venstre. (Tegning af 
H. G. F. Holm, ca. 1840). 
Broforbindelsen over Sø
erne var naturligvis af 
største Vigtighed for Nør
rebros Udvikling. Men 
Anlægget af den ældste 
Peblingebro, der vist
nok fandt Sted omkring 
Midten af det 16. Aar
hundrede, medførte dog 
ingenlunde, at der straks 
blev bygget paa den an
den Side Søen. Broen 
var jo blot beregnet paa 
at tjene den almindelige 
Landevejstrafik.

Herunder: Peblingebroen set imod Nørrebro. (Fot. 1875, Bymu
seet. Efter Før og Nu). Der blev søgt at give de to høje Etagehuse, 
der flankerer Indgangen til Nørrebrogade, et monumentalt Præg 
ved Hjælp af de paaklistrede Hjørnetaarne, som imidlertid heller 
ikke i Datiden vandt almindelig Anerkendelse. „Hvilke Anstrengel

ser var der ikke blevet udfoldet for at faa de usle, ynkelige Taarne 
ved Hjørnerne af Dosseringerne frem“, sagde Meldahl i Borger
repræsentationen, „og hvilken Virkning havde de ikke gjort? 
Hele den nye Frederiksborggade var blevet lagt paa Grundlag 
af disse to Taarne . . .“.
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Det herover gengivne Billede, malet af en ukendt Kunstner omkring 
Aar 1825, er det ældste kendte Prospekt af Nørrebro og viser By
delen set fra den anden Side Peblingesøen med Peblingebroen 
længst til højre. (Bymuseet).

Det ses, hvorledes Omraadet til venstre for Broen dengang domi
neredes helt af Blaagaards Hovedbygning, bag hvilken man øj ner 
en Stubmølle omtrent ved nuværende Stengade. Til højre for 
Broen det allerede dengang noget bebyggede Ravnsborg-Kvarter.

Udsigt mod Nørre
brogade og Dronning 
Louises Bro. Sam
menlign med Bille
det ovenover. (Foto
grafi ca. 1934).
Ejendommene langs 
Dosseringen og ved 
Sortedamsgade var 
et Resultat af den 
Byggeiver, der greb 
Folk, saasnart De
markationstvangen 
var hævet i 1852, og 
gaar tilbage til 1850- 
erne. Tømmermester 
Wildau, som bygge
de Hjørnehuset ved 
Dosseringen, har An
svaret for den lille 
Stump Gade, der lø
ber fra Nørrebrogade 
til Baggesensgade. 
Det hele gik dengang 
saa underlig tilfæl
digt til.
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Ravnsborggade med 
Teaterbygningen set 
fra Nørrebrogade. 
(Akvarel ca. 1890, 
Bymuseet).
Ravnsborg var op
rindelig Navn paa 
den Skanse, det Fort, 
der indgik som Led 
i Christian I V’s frem
skudte Forsvarslinje 
(Sammenlign Bind 4, 
Side 172), men blev 
siden Betegnelse paa 
en større Landejen
dom, en af de ældste 
Bebyggelser paa Nør
rebro. „Store Ravns- 
borg“ med fem Tøn
der Land ejedes i 
det 19. Aarhundrede 
af „Den bestan
dig borgerlige For- 
ening“, der havde 
sit Klublokale her, 
indtil man saa sin 
Fordel i at udstykke 
Ejendommen til Byg
gegrunde.

Herunder, til venstre: Parti af Ravnsborggade med Nr. 11 i For
grunden (Fot. 1933, Bymuseet); til højre: Nørrebro Teater (Fot. 
1938). Teatret paa Nørrebro hævder forsaavidt Fortidens Tradi
tioner, som allerede Store Ravnsborg var et kendt Forlystelseseta
blissement. Det var i Hovedbygningen, der i 1886 blev ombygget 

til Teater, at Henriques og Melbye i Samvirken med Olfert Jesper
sen og Peter Wilhelm - egentlig Wilhelm Petersen - skabte Proto
typen fo/Københavner-Revyen. Herude optraadte saa fremragende 
Kunstnere som Gerner, Frederik Jensen og Fru Friis Hjorth. Tea
tret fremtræder nu, efter en Brand 1931, i moderniseret Skikkelse.
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Fælledvejen set fra 
det nuværende Skt. 
Hans Torv mod 
Nørrebrogade.
(Tegning 1834 af 
L. Both, Det kgl. 
Bibliotek).
Fælled vej en var tid
ligt paa begge Si
der bebygget med 
Huse af ret land
lig Karakter, højst 
i to Etager, og 
næsten alle med 
Have. Der var 
Traktørsted i flere 
af disse, saaledes i 
den paa Hjørnet af 
Nørrebrogade, og 
her kom Christian 
Winther ofte. Han 
havde en Tid lang 
logeret sig ind i 
Nabohuset.

Herunder: Udsigt fra Johannes Kirkens Taarn mod Skt. Hans 
Torv med (fra venstre) Skt. Hans Gade, Fælled vej og Ehnegade. 
Se Billedet ovenover. (Fot. 1949, København Før og Nu).
Skt. Hans Gade er en af de ældste Gader paa Nørrebro, forsaavidt 

som den var en af dem, der blev udlagt umiddelbart efter at De
markationstvangen var hævet, allerede først i 1850erne. Samtidig 
skiftede ogsaa Fælledvejen Karakter ved Opførelse af nye, høje 
Bygninger. Bebyggelsen ved Elmegade er af senere Oprindelse.
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Blaagaards Hovedbygning set fra Haven. (Stik af B. Rocque). 
Der eksisterer kun dette eneste Billede af Blaagaard i dets Velmagt, 
dengang kunstfærdigt klippede Træer flankerede de Alleer, som 
siden blev til Blaagaardsgade og Wesselsgade, og da hele det ret 
vidtløftige Kompleks stod vel vedligeholdt med hvidkalkede Mure 
og blaa Teglstenstage. Der er foran fortalt om, hvordan Ejendommen 
opstod, om de fornemme Navne, der gennem Tiderne knyttedes 
til den, Christoffer Gabels, Ulrik Frederik Gyldenløves, Prins Carls 

og Prinsesse Hedevigs, Carl Adolf von Piessens. Ogsaa om den mere 
tvivlsomme Æra, da Lystslottet ejedes af Christian VH’s „Kreatur “, 
Konrad Holck.
Hovedbygningen laa paa Grunden bag nuværende Nørrebrogade 
Nr. 41. Nu er der vel intet mere tilbage af hele Anlægget. Selve 
Slottet forsvandt for over 100 Aar siden, men enkelte af Udenoms
bygningerne blev, skønt i meget forfalden Stand, bevaret indtil vore 
Dage. (Se herom Side 146).

Blaagaards Seminarium 
set mod Blaagaards
gade. (Træsnit ca. 1870, 
Bymuseet).
Det første danske Skole
lærerseminarium blev 
indrettet paa Blaagaard 
i selve Hovedbygningen. 
Det var i 1790, fire Aar 
efter at Blaagaard havde 
udspillet sin Rolle som 
statsstøttet Fabrik. Men 
under Englændernes Be
lejring i 1807 blev saavel 
Bygning som Have meget 
medtaget, og Seminariet 
flyttedes til Jonstrup.
Men 1863 indviedes en 
ny Bygning i Blaagaards
gade, opført i gotisk Stil 
ved Arkitekt S.Th. Søren
sen, og her fik det af 
Jeppe Tang oprettede, 
grundtvigsk prægede 
„Blågård“s Seminarium 
til Huse indtil 1904.
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Herover: „København, set fra Blaagaard Teatret paa Nørrebro“ 
(Litografi 1830, Bymuseet). Herunder: Teatret paa Nørrebro. 
(Gammelt Træsnit. Efter Før og Nu).
Suhm fortæller, at Konrad Holck mistede Christian VII’s Bevaagen- 
hed, „ved at negligere Kongen og undertiden ... at være 3 til 4 
Dage i Rad fra ham, og ligge paa Blaagaard og traktere Aktører 
og Aktricer“.
Endnu mere præget af Skuespilkunsten blev Slottets sidste Leveaar, 
da det var indrettet som et veritabelt Teater med Plads til 14-1500 
Mennesker. Blaagaards Hovedbygning ejedes af Bagermester Georg 

Scheer, men det var Italieneren Philippo Pettoletti, der havde 
Bevilling paa at drive „et lille Teater udenfor Stadens Porte og 
der give saavel ekvilibristiske som pantomimiske Forestillinger “. 
Han havde imidlertid ikke rigtig Heldet med sig paa Nørrebro, 
og Teatrets Brand 1833 satte endeligt Punktum for det hele Fore
tagende. Paa det Tidspunkt var det allerede Slut med Blaagaard 
som samlet Ejendom. Den var sidst i i820rne blevet udstykket, 
og Billedet herover, der viser den trods Ødelæggelsen i 1807 sta
dig smukke Have, er som en Gravskrift over det gamle, fornemme 
Landsted med dets mange Herligheder.
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Herover: Nørrebrogade set mod Blaagaardsgade. Herunder: Nørrebro
gade Nr. 11, „Danas Have“. (Begge Fot. 1949, København Før og Nu). 
Hvor nu Nørrebrogades sammenhængende Husrække rejser sig fra 
Dosseringen til Stengade, løb tidligere de „smaa Alleer“ langs Nord
siden af Blaagaards Have. Forholdet kan iagttages paa Billedet øverst 
forrige Side. Efter at Bortsalg og Udstykning af hele Blaagaard var 
blevet afsluttet i 1828, undergik Terrænet naturligvis Ændringer, men 
den ny Bebyggelse, som opstod, hovedsagelig større og mindre Lyst
steder, havde stadig landlig og tildels interimistisk Karakter. Omraadet 
laa jo fremdeles indenfor Demarkationslinjen, og al Bebyggelse kunde 
i paakommende Tilfælde kræves fjernet! Først efter at Demarkations
linjen var trukket tilbage og lagt indenfor Søerne, tog Byggeriet for 
Alvor Fart og det i et Omfang, som man før næppe havde forestillet 
sig. Og saa planløst som tænkes kan. Store Kaserner skød op og forme
lig kvalte de smaa Landsteder med deres grønne Haver. Hver Grund
spekulant byggede, som han vilde og lagde Gaderne, som han nu 
syntes. Man har en morsom Historie om Anker Heegaard, der vilde 
have sine Naboer med til at anlægge en Gade. Hvad de imidlertid 
ikke fandt sig foranlediget til. Med det Resultat, at Heegaard saa selv 
lod Gaden anlægge paa sin egen Grund, men saaledes, at en smal 
Strimmel Jord skilte den fra Naboernes. Og denne Strimmel maatte 
de saa afkøbe ham i dyre Domme, da det siden gik op for dem, at 
nu var deres Grunde ogsaa blevet byggemodne.
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Herover: Nørrebrogade set imod Soerne med „AIdcrstrost“ længst 
til højre. (Træsnit ca. 1865).
Kan man sige meget ondt om Blaagaardskvartcrct og dets Byg
herrers Grundspekulationer, saa findes der ogsaa Vidnesbyrd om 
mere ædle menneskelige Egenskaber. Det formelig vrimler med 

Stiftelser i Bydelen, og det er jo i hvert Fald kommet andre til 
Gode, naar f. Eks. Kancelliraad Thorup anvendte en Del af de 
Penge, han havde tjent ved at anlægge Thorupsgade til at opføre 
en Stiftelse i samme. Den ældste af disse Institutioner er „Alders- 
trøst“, opført af Haandværkerforeningen, i flere Tempi 1862-79.

Ejendommene paa 
Hjørnet af Nørrebro
gade og Blaagaards
gade set fra Haven. 
(Maleri ca. 1860, til
skrevet V. Kyhn, By
museet).
Da ,,Alderstrøst“ 
blev bygget, laa der 
allerede et højt Hus 
paa den tilstødende 
Hjørnegrund, oprin
delig en Del af Pe
ter Hansens kendte 
Gartnerhave, hvor 
Ejeren i 1854 havde 
bragt den kendte 
Vandlilje Victoria Re
gis til at blomstre for 
første Gang her i 
Landet. En ussel 
Stump afdenne Have 
er stadig bevaret, 
skønt klemt inde mel
lem høje Husgavle. 
Sammenlign Bille
derne paa modstaa- 
ende Side.
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Øverst: Blaagaardsplads med Blaagaardskirken. I 
Midten: Detalje af Kaj Nielsens Udsmykning af Blaa
gaards Plads. Nederst: Udsigt over Blaagaards Plads 
mod Blaagaardsgade. Sammenlign Billedet nederst 
næste Side. (Alle Fot. 1949, København Før og Nu).

En Søn af Justitsraad Wroblewski, som i 1827 købte 
henved halvtredje Tønde Land af Blaagaards Areal, 
nemlig det Omraade, der begrænses af nuværende 
Baggesensgade, Slotsgade, Korsgade og Stengade, har 
fortalt om, hvordan denne Ejendom blev drevet som 
„et helt lille Landbrug, som forsynede Hus og Kjælder, 
Kjøkken og Fadebur“. Men Ejendommen stødte mod 
Øst op til en anden og større, som vel ogsaa havde 
et landligt Præg, men tillige var taget i Anvendelse 
paa en Maade, som svarer bedre til Nutidens Fore
stillinger om Nørrebro. Det var nemlig det Areal paa 
henved 5 Tønder Land, som Isenkræmmer M. A. Hee- 
gaard havde erhvervet, og som han havde benyttet 
til Anlæg af det Jernstøberi, der siden skulde blive 
kendt under Sønnen Anker Heegaards Navn.
Ogsaa Anker Heegaard blev grebet af den almindelige 
Byggeiver, ja, han erhvervede endnu et Par Ejen
domme, deriblandt Wroblewskis, og paa Arealet an
lagdes efterhaanden Gaderne paa Terrænet mellem 
nuværende Blaagaardsgade, Baggesensgade, Korsgade 
og Slotsgade, det vil sige foruden Dele af selve disse 
tillige Todesgade og Bagergade, der løb langs den 
senere Blaagaards Plads, og en Del af Prins Jørgens 
Gade. Til Rest blev efter disse omfattende Grundsalg 
kun Arealet med selve Støberiet, og dette var det, Kom
munen købte 1898 af Heegaards Arvinger.
Størstedelen af det erhvervede Omraade blev udlagt 
som Blaagaards Plads, reguleret 1902. Men i 1909 
blev der i Borgerrepræsentationen fremsat Forslag om 
en Nyordning af Pladsen, og dette førte efter aarelange 
Forhandlinger til, at den fik sit nuværende Udseende 
med Kaj Nielsens saa forkætrede og saa beundrede 
Udsmykning, der gør, at Pladsen mere end nogen 
anden i København føles som en kunstnerisk Enhed. 
Pladsen stod færdig i 1918.
Det vakte ogsaa en vis Modstand indenfor Borger
repræsentationen, at der skulde bygges en Kirke ved 
Blaagaards Plads. Grunden var købt allerede 1902 og 
en midlertidig Kirke bygget i de følgende Aar med 
Martin Nyrop som Arkitekt, men blev 1925-26 afløst 
af den nuværende, hvis Arkitekt var A. Clemmensen.
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Herunder: Blaagaardsgade 25-29. (Fot. 1902, Fr. Benzen, Bymuseet). 
Til højre: Omtrent samme Motiv 1949. (Fot. København Før og Nu). 
Nederst: Anker Heegaards Støberier set mod Blaagaardsgade. (Fot. ca. 
1895). Sammenlign Billede og Tekst paa modstaaende Side.
Wroblewski beskrev Bebyggelsen ved Blaagaardsgade i iSgorne saaledes: 
„5-6 Ejendomme laa paa den anden Side Blaagaardsvejen, smaa Privat
boliger, alle med Haver, beboede af Embedsmænd, Pensionister og Enker, 
som her fandt billige Boliger i landlige Omgivelser, fjernt fra Byens Larm“. 
En af dem tilhørte Drejermester Ulrichsen, der senere byggede sin Stiftelse 
paa Stedet, efter Sigende først som en almindelig Beboelsesejendom. Men 
da han ikke kunde føre Byggeriet igennem, besluttede han at indrette en 
Stiftelse og opnaaede ved at gaa til Frederik VII forskellige Lempelser.
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Til venstre: Stengade, set imod Nørrebrogade. (Fot. 1949, 
København Før og Nu). Sammenlign Billedet herunder. 
Herover: Nørrebrostræde, set mod Stengade. (Fot. ca. 1905, 
Bymuseet).

Endnu i 1894 spærrede et mindre Hus fuldstændigt for For
bindelsen mellem Nørrebrostræde, eller som man ogsaa 
kaldte den: Gyden, og den nyere Stengade, vistnok opkaldt 
efter en Boghandler af dette Navn, som havde haft en Ejen
dom i Nabolaget. Det lille Hus var Wroblewskis tidligere 
Staldbygning, som snart derefter blev nedrevet, saaledes at 
de to Gader løb sammen. Men der gik endnu en Del Aar, 
inden ikke blot Navnet Nørrebrostræde forsvandt, men tillige 
de lave Bygninger, som laa paa begge Sider af den, og som 
havde udgjort en Del af det gamle Blaagaards Staldkompleks.

Nørrebrostræde, 
nuværende Sten
gade, set imod 
Nørrebrogade. 
(Fot. 1898, By
museet. Efter 
Før og Nu). De 
lave, forfaldne 
Bygninger i For
grunden var som 
ovenfor omtalt 
Rester af Blaa
gaards Stalde. 
Sammenlign og
saa Billedet 
øverst til venstre.
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Til højre: Sakramentskirken, Nørrebrogade. (Fot. 1949, Kø
benhavn Før og Nu). Herunder: Nørrebrogade Nr. 27. 
(Fot. 1915, Efter Før og Nu).

„Den første Bygning hinsides Blaagaards vej en var,“ som 
Wroblewski skriver i 1830016, „en lille, oprindelig meget 
elegant bygget Pavillon, 1 Etage med Mansardtag, af massiv 
Grundmur/4 og med det sædvanlige Tag af blaa, glasserede 
Sten, som alle Blaagaards Bygninger havde haft. Det var nu
værende Nr. 41. Nr. 27 var i sin ældste Skikkelse af yngre 
Oprindelse og ejedes igennem det 19. Aarhundrede af for
skellige Handlende, indtil den i 1890 blev købt af den 
katolske Ansgarstiftelse. Det var straks Meningen at bygge 
baade en Kirke og en Skolebygning, og den sidstnævnte 
blev først opført paa Hjørnet af Blaagaardsgade, men udlejet 
til Femmers Kvindeseminarium. Derved forsvandt den ene 
Halvdel af det gamle Nr. 27. Den anden stod til 1915, da 
det endelig blev Alvor med Kirkebyggeriet. Direktionen for 
Nørrebros Teater havde ellers for at støtte Sagen tilbudt, 
at Kirken skulde opføres og udlejes som Teater!
Sakramentskirken fik den hellige Villehad til Værnehelgen, 
fordi den hollandsk fødte Pastor Neuvel herved vilde bøde 
paa, at hans Landsmænd for Aarhundreder tilbage havde 
ladet den danskfødte Franciskanerpater af dette Navn lide 
Martyrdøden!



Peblingesøen. (Ma
leri 1850 af O. D. 
Ottesen, Bymuseet). 
I Billedets Forgrund 
ser man en Del 
af Markerne ned 
mod Søen og den 
dengang poppelbe- 
plantede Dossering. 
Et Ligtog passerer 
over Peblingebroen 
paa Vej mod Assi
stens. Bag Broen et 
Glimt af Sortedams
sø og allerbagest den 
gamle Bebyggelse 
ved Østerbrogade.

Motiv fra Ewaldsgade set imod Thorupsgade og Korsgade. (Fot. 
1949, København Før og Nu).
Det er allerede foran berørt, hvorledes den helt planløse Bebyg
gelse af Blaagaardskvarteret medførte, at dette blev af højst for
skelligartet Karakter og Udseende, og saaledes ogsaa, at Bebyg
gelsen langs Søen blev meget uensartet. Ved den sydlige Ende 
blev der opført en Række herskabelige Villaer i 15 Alens Afstand 
fra Dosseringen. Længere imod Nord havde derimod en Tømmer
mester Bergmann allerede i 1853 opført det første høje Hus, i kun 
12 Alens Afstand fra Dosseringen og herefter rettede siden andre 
Bygherrer sig. Udfor disse Ejendomme blev der kun Plads til en 
Fodsti langs Søen, og til den havde Beboerne endda kun Adgang 
med Vandvæsenets Tilladelse. Paa samme tilfældige Maade op
stod endelig det lille Stykke virkelige Gade nærmest Nørrebrogade.

Udsigt fra Gyldenløvesgade mod Dos
seringen. (Fot. 1949, København Før og 
Nu).
Ogsaa dette Billede illustrerer det oven
for omtalte Forhold, Villabebyggelsen 
ved Sydenden af Peblingesøen set paa 
Baggrund af de høje Huse bagved og i 
Fortsættelse af den.
Dossering er jo i sin Oprindelse et Fæl
lesbegreb, en Betegnelse for en Slags 
Dæmning. Dosseringerne omkring „Sø- 
erne“ stammede fra disses Regulering i 
1720erne, og naar der nu med Navnet 
Dosseringen kun menes Stykket langs 
Peblingesøen, saa skyldes det aabenbart, 
at det var det, som først blev bebygget 
og indgik som Led i Byens almindelige 
Trafiksystem.
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Søpavillonen set fra Dosseringen mod Nørre 
Søgade. Til højre Gyldenløvesgade. (Fot. 1908, 
Bymuseet). I 1893 fik Københavns Skøjteløber
forening, der i 1885 havde faaet overdraget 
den sydvestlige Halvdel af Peblingesøen til 
Skøjtebane, endelig Magistratens Tilladelse til 
at lade nogle primitive Skure afløse af et 
mindre interimistisk Bygningsværk. „Det lille 
Palads" blev opført med Vilhelm Dahlerup 
som Arkitekt, mens en Restauratør betalte Om
kostningerne mod frit at kunne disponere over 
Kafélokalerne i en Periode paa 10 Aar. Der 
var delte Meninger om Bygningen: „Mens 
nogle finder den temmelig grim, er der andre, 
som finder den meget smuk".

Udsigt fra Nørre Søgade mod Gyldenløvesgade 
med Søpavillonen og Dosseringen. (Fot. uden Aar). 
Et Kapitel i Søernes Historie handler om Trafik
ken paa dem. Gamle Billeder viser, at Lodsejerne 
langs med Søerne forhen drev Lystsejlads, og det 
er foran omtalt, hvordan man paa et givet Tids
punkt fablede om at etablere Færgefart tværs over 
Sortedamssø, hvilket imidlertid ikke blev til noget. 
Derimod gik i en Aarrække mindre Fartøjer i fast 
Rutefart mellem Østerbro og Nørre Søgade. I Be
gyndelsen blev de drevet af Petroleumsmotorer, 
nogle kasserede Motorer, der havde været anvendt 
i Hamborg, og som gav megen Røg og Sod til 
Gene for Passagererne, ligesom de var alt andet 
end driftsikre. Fra 1894 gik man over til elektrisk 
Drift, men kunde i Længden ikke konkurrere med 
Sporvejene, hvorfor Driften blev indstillet.

Søpavillonen set fra Dosseringen. Sam
menlign det øverste Billede (Fot. 1949, 
København Før og Nu).
Idet det maa erindres, at „Søerne" er 
kunstige, et Resultat af Opdæmninger, er 
de iøvrigt i Løbet af de sidste Aarhun- 
dreder stadig blevet mindre og mindre. 
Gamle Planer viser deres ældre uregel
mæssige Facon (se foran Side 127), der 
ved en Regulering i 1723-25 blev afløst 
af den nuværende. De glat afskaarne Dos
seringer beholdt dog ikke i Længden deres 
Facon og groede ligeledes til, saa det 
idyllisk romantiske Søbillede opstod, som 
vi især kender fra Købkes Billeder. Det 
maatte i Slutningen af forrige Aarhun
drede vige for et mere kedsommeligt, 
idet Søerne fik lodrette, stensatte Kanter. 
Vore Dage har dog set en ny Regulering, 
der medførte Anlæg af Spadserestier, an
lagt paa opfyldt Terræn i Søerne og kun 
lidt hævet over Vandoverfladen for at 
skaffe de spadserende ved Søbredden den 
„Følelse af Velbehag og Ro, som Ophold 
i Vandets umiddelbare Nærhed giver".
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Ladegaardsaaen set 
fra Broen ved Blaa- 
gaardsgade imod 
Byen. (Fot. 1885 
Bymuseet. Efter Før 
og Nu).
Til venstre Aagade, 
til høj re Ladegaards- 
vej. Bemærk i Bille
dets Midte bag La- 
degaarden det høje 
enligtliggende Hus 
ved Sankt Jørgens 
Sø, der indtil Ned
rivningen i dette 
Aarhundrede var 
kendt under Navnet 
„Strygejernet".

4

I Midten: Aaboulevarden set imod Byen med Vestersø- 
hus i Baggrunden. (Fot. 1949, København Før og Nu). 
Nedcrst: Aaboulevarden Nr. 10-4 med Bethlehemskir- 
ken, opført 1937 med Kaare Klint som Arkitekt. Yderst 
til venstre et Glimt af Ulrik Piesners kendte „Aahuse". 
Se Bind 1, Side 77. (Fot. 1949, København Før og 
Nu).
Bebyggelsen i København og paa Frederiksberg har jo 
i vore Dage omtrent helt igennem et ensartet Præg, og 
man kan ialfald daarligt forestille sig, at der ligger en 
Kommunegrænse midt i Aaboulevarden. Anderledes for
hen, da Ladegaardsaaen dannede et meget synligt Skel 
mellem de to Kommuner. Det maa jo erindres, at Fre
deriksberg oprindelig var Ladegaardens Markjorder, og 
at selv efter, at Ladegaarden var blevet Forsørgelsesan
stalt for Københavns Kommune, hørte den alligevel 
under Frederiksbergomraadet. Først i den allernyeste 
Tid er det Areal, paa hvilket den laa, overgaaet til Kø
benhavn.
Ladegaardsvcjen fulgte fra gammel Tid den vestre Aa- 
bred, men paa Østsiden af Aaen fandtes ingen Vej før 
Udstykningen af Blaagaardsterrænet og de tilstødende 
Arealer. Broen udfor Blaagaardsvejen, nu Blaagaards- 
gade, siges dog anlagt allerede i 1820. Siden kom andre 
til, en nærmere Byen udfor Ewaldsgade, bygget 1852 
af Inspektøren ved Ladegaarden, Raadmand Biilow, 
der ønskede at sætte de Ejendomme, han lod opføre paa 
Blaagaard i Forbindelse med Frederiksberg, hvor han 
forresten ogsaa var Grundejer i større Stil. Bangertsbro 
blev anlagt omtrent samtidig ud for nuværende Brohus
gade, og hertil kom endelig senere Parcelbroen udfor 
H. G. Ørsteds Vej, et Navn der, som Betegnelse paa et 
Sporvognsstoppested, holdt sig til vore Dage, dog al
mindeligt anvendt med den mere populære Udtale: 
Pa-ra-celbroen!
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Herover: Udsigt fra Ejendommen paa Hjørnet af Vodroffsvej over 
Ladegaarden, Ladegaardsvejen, Ladegaardsaaen, samt til højre for 
Aaen daværende Aagade. I Forgrunden Broen ved Ewaldsgade. 

(Fot. fra 1870erne, Bymuseet). Herunder: Ladegaardsaaen med 
Blaagaardsbro. (Maleri 1865. Efter Før og Nu). Det høje Hus lig
ger stadig som Hjørnehus ved Blaagaardsgade.



Ladegaardsaaen set imod Parcelbroen fra Øst. 
(Fot. 1869, Bymuseet). Det er et af de ældste 
Billeder af Aaen med dens dengang komplet land
lige Omgivelser. Ved at betragte et saadant Bil
lede forstaar man fuldt Schorns Beretning om, 
hvordan man fra hans Forældres Have, der hørte 
til et Hus ved Nørrebrogade, kunde se helt til 
Frederiksberg Slot. (Se foran Side 126). Det vil 
dog ses, at der er opført et Par Villaer paa den 
nordre Bred, paa Solitudes tidligere Jorder. 
Dette Landsted laa mellem Parcelvejen (□: Grif
fenfeldsgade), Nørrebrogade, Assistens Kirke- 
gaard og Ladegaardsaaen og kunde i Stør
relse konkurrere med selve Blaagaard. „Til 
Solitude hørte en stor, skyggefuld Have, samt 
Marker og Enge, der strakte sig ned til Lade
gaardsaaen ... og Gaarden var vistnok næst 
efter Blaagaard den største paa én Mands Haand 
samlede Ejendom paa Nørrebro, en hel lille 
Herregaard“, skriver Wroblewski. „Den havde 
en statelig Indkørsel med gamle skyggefulde 
Træer, som fra Nørrebrogade førte op til Hoved
bygningen, som nu ligger indeklemt og forbyg
get rundt om af de tarvelige taarnhøje Bygninger/4 
Denne Adgangsvej er jo nuværende Solitudevej.

Hjørnet af Gartnergade og Aa- 
boulevard. (Fot. F. Hendriksen). 
Navnet Aaboulevard er forsaavidt 
her en Tilsnigelse, som det rettere 
i denne Omtale burde hedde Aa- 
gade. Det kaldte man nemlig først 
Vejen paa østre Side af Ladegaards
aaen, den, hvis ældste Stykke fra 
Blaagaards vej en og netop til Gart
nergade blev anlagt allerede i 1850- 
erne, som Billedet her viser med 
brede og dybe, aabne Rendestene. 
Andre Kloaker fandtes oprindelig 
ikke.
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Herover: Lade- 
gaardsaaen med 
Ladegaardsvejen 
paa venstre Side 
og til højre da
værende Aagade 
set imod Nord
vestvej (nuværen
de Rantzausgade, 
Fot. 1895. Efter 
Før og Nu). Til 
højre: Samme
Parti i vore Dage. 
(Fot. 1947, Le- 
bech).
Som disse to Bil
leder dækker hin
anden, svarer de 
begge til Bille
det øverst forrige 
Side.



Herover: Kvarteret ved Helligkors-Kirkcn 
set fra Vest. (Tegning 1892 af Chr. Pe
tersen, Bymuseet). I Midten: Udsigt fra 
et Hus i Blaagaardskvarteret mod Hel
lig Kors Skole og Hellig Kors Kirke. (Teg
ning 1899 af J. A. Ridter, Bymuseet). 
Nederst: Korsgade set imod Vest med Hel
lig Kors Kirke. (Fot. 1949, København 
Før og Nu).

Som allerede bemærket næstforrige Side 
er Kvarteret mellem Griffenfeldsgade og 
Assistens Kirkegaard anlagt paa Solitudes 
tidligere Jorder. Det er det saakaldte Ra
barber-Kvarter, og Wroblewski ved ogsaa 
at fortælle om det, at det blev kaldt saa
ledes efter „det Brug, en der boende Gart
ner i sin Tid gjorde af en stor Del af Soli
tudes Areal, som han havde lejet af Spare
kassen „Bikuben”, der havde erhvervet Soli
tude af Arvingerne efter Kaptajn Bangert, 
som i min Barndom og Ungdom ejede 
Gaarden”.
Det vil dog af ovenstaaende Billeder kunne 
ses, at der i første Omgang kun var Tale 
om Bebyggelse af den Del af Kvarteret, 
der ligger nærmest Griffenfeldsgade, og 
selv i denne laa der længe ret store ube
byggede Grunde. Stenhuggerpladsen, som 
det midterste Billede viser, er jo endda 
først forsvundet i ret ny Tid.
Det er H. B. Storck, der har staaet for 
Opførelsen af Hellig Kors Kirke, bygget 
1887-90, mens L. P. Fenger var Arki
tekt for den kommunale Hellig Kors Kir
kes Skole i Hans Tavsens Gade, opført 
1894-95. Skt. Josephs Hospital er opført 
i flere Tempi, den første Del 1873-75 
efter Tegning af H. G. Hansen, en Tilbyg
ning, ligeledes i Griffenfeldsgade, 1881 med 
J. Schmidts som Arkitekt og endelig Fløjene 
langs Korsgade og Kapelvej 1900-01, op
ført under Ledelse af Ludvig Andersen, 
der ogsaa har staaet for Ombygning af 
et Privathus ved Griffenfeldsgade i 1904. 
Hele Komplekset er holdt i gotisk Stil.
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Facade af Ejendom, Brohusgade Nr. 18 (Fot. 
1949, København Før og Nu). Allerede Sam
tiden var klar over den ringe Kvalitet af det 
første Byggeri paa Nørrebro, og dette var med
virkende til, at Hovedstaden fik en virkelig Byg
gelovgivning, der ikke tillod en saa intens Ud
nyttelse af de enkelte Grunde, som de emsige 
Bygherrer almindeligt tilstræbte.

Korsgade 29, set fra Gaden mod inderste Gaard. 
(Fot. 1949, København Før og Nu ved J. Sølv
sten). „Rabarberkvarteret" med de dybe Bag- 
gaarde frembyder alt i alt samme trøstesløse 
Udseende som Bebyggelsen paa Vesterbro.

Rantzausgade set mod Vest. I For
grunden til venstre Brohusgade. (Fot. 
1949, København Før og Nu).
Rantzausgade hed oprindelig efter 
Retningen Nordvestvej og fik først 
sit nuværende Navn, da den i 1905 
blev forlænget ud til Jagtvejen.
Da der under Drøftelserne i Borger
repræsentationen blev spurgt, om 
den ovennævnte Rantzau var Felt
herren eller Visedigteren, kom Borg
mesteren i Bekneb for Svar og kunde 
kun udtale, at han troede, det var 
Slægten Rantzau, man vilde give 
Gaden Navn efter.
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Parti af Aagade set imod Gangstien, der førte 
til Aaboulevarden. Til højre Ladegaardsaaen. 
(Fot. 1917, Bymuseet). I Midten: Ladegaards
aaen set fra Aaboulevarden mod Jernbanebroen 
og Aagade. (Fot. 1917, Bymuseet). Nederst: Aa
gade med Ladegaardsaaen set fra Jagtvejen. 
(Fot. ca. 1910, Bymuseet).

De forskellige Broer, der førte over Ladegaards
aaen blev sammen med Gaderne i Blaagaards
kvarteret overtaget af Magistraten i 1870erne. 
Sidst i 1880erne begyndte man at drøfte en 
Overdækning af Aaen, og Spørgsmaalet blev 
aktuelt, fordi Biilows gamle Bro trængte til 
Fornyelse. I Stedet for valgte man at overdække 
Aaen fra Broen og til Søerne, og inden Aarhun- 
dredskiftet var Aaen forsvundet fra Jordens 
Overflade helt ud til Brohusgade.
Der gik længere Tid, inden ogsaa Stykket herfra 
og til Jagtvejen blev underjordisk, og Billederne 
paa denne Side giver Udtryk for Forholdene i 
denne Periode. Aaboulevarden stod ved en Fod
sti i Forbindelse med det Stykke Aagade, der 
var opstaaet som Følge af Bebyggelsen af den 
saakaldte Groth’ske Mark, der foruden denne 
Gade omfattede Kriigersgade og Ahlmannsgade 
samt Hiort Lorentzens Gade.
Ogsaa herude førte enkelte Broer over Aaen, 
saaledes den paa det øverste Billede viste, der 
gav Adgang til Sygehjemmets Have, men en 
Bro af anden Karakter end de øvrige var Jern
banebroen, over hvilken Nordbanelinien var 
ført ind i Byen.
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Udsigt til Jagt
vejen fra Broen 
overLadegaards- 
aaen mellem 
Falkonerallé og 
Jagtvej. (Fot. 
1883, Bymuseet, 
Før og Nu).

I Midten: Samme Motiv som ovenfor. Nederst: 
Parti fra Landsarkivet paa Jagtvejen. (Begge 
Fot. 1949, København Før og Nu).
Den paa Billedet herover viste Bro var en tem
melig ærværdig Foreteelse, idet den blev byg
get 1770-71 i Forbindelse med et Nyanlæg af 
Falkoneralleen. Jagtvejen, der oprindelig, som 
en mere primitiv bugtet Vej, satte Broen i 
Forbindelse med Store Vibenshus, blev først 
nyanlagt og beplantet som Allé i 1750. Som 
Allé strakte den sig altsaa ned imod Slut
ningen af forrige Aarhundrede fra Falkoner
alleen imod Nørrebros Runddel. Den aabne 
Mark til højre ejedes sidst i 1900-Tallet af 
Apoteker Groth og siden af hans Enke, der 
i 90-erne lod de paa Siden overfor nævnte 
Gader anlægge og bebygge.
Landsarkivet for Sjælland og Lolland-Falster, 
oprindelig Provinsarkivet, blev opført 1891-92 
og udvidet 1920 efter Tegning af selve Martin 
Nyrop i hans romantiske Byggemaade, præ
get af middelalderlige Stilformer. Det er om
givet af en mindre Park, en fredelig Oase 
midt paa det travle Nørrebro.



Herover: Borups Allé set fra Aagade. (Fot. 1911, 
Bymuseet). Til venstre: Ladegaardsaaen og Aa
gade set fra Falkoneralleen. (Fot. 1924, Bymuseet).

I Midten: Ladegaardsaaen set imod Borups Allé. 
(Fot. 1911, Bymuseet). Nederst: Ladegaardsaaen 
set imod Aagade og Kvarteret ved Falkonerallé. 
(Fot. 1910, Bymuseet).
Ladegaardsaaen er et kunstigt Vandløb, et Re
sultat af de Anstrengelser, der i ældre Tid udfol
dedes for at skaffe København den nødvendige 
Vandforsyning, navnlig til Drift af de for middel
alderlige Byer uundværlige Møller. De naturlige 
Vandløb i Hovedstadens nærmeste Naboskab søgte 
dels ud mod Øresund, dels mod Kalvebodstrand, 
og det nærmeste var en lille Bæk gennem det Dal
strøg, hvor siden Søerne opstod. Allerede tidligt 
søgte man imidlertid af afhjælpe den følelige Man
gel paa Vandkraft ved at lede en anden Bæk, der 
kom fra Lavningerne omkring den senere Bispeeng, 
ind til Byen. Man lagde ved nuværende Biilowsvej 
en Dæmning og ledede denne Bæks Hovedløb gen
nem en gravet Rende - den senere Ladegaaardsaa 
- ned til det nævnte Dalstrøg, som samtidig blev 
spærret med en anden Dæmning, nuværende Gyl
denløvesgade. Herved opstod Peblingesøen, der 
gennem en anden, ligeledes gravet Rende fik Afløb 
ind til Byens Vestergrav og derfra blev Vandet 
ledet hen til Byens forskellige Møller.
Dette Vandløb er imidlertid hurtigt blevet for 
ubetydeligt, og derfor ledede man, antagelig paa 
et noget senere Tidspunkt, Vand fra Harrestrup 
eller Ovre Aa, igennem Grøndalen til Lade
gaardsaaen. Denne fik endvidere Afløb fra Lersøen 
gennem den saakaldte Lygteaa.
Saaledes opstod det relativt anselige Vandløb, som 
til vore Dage dannede Skel mellem Frederiksberg 
og København, i nyere Tid Bydelen Nørrebro. 
Kendskab til hele denne Udvikling haves kun fra 
de navnlig af Ramsing foretagne arkæologiske 
Undersøgelser, men alt er formodentlig sket allerede 
i det 12.-13. Aarhundrede.
Billederne paa denne Side maa sammenholdes med 
dem paa næste.
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Øverst: Udsigt fra Falkoneralleen mod Aa
gade over den tildækkede Ladegaardsaa. I 
Midten: Ladegaardsaaen og Aagade set i Ret
ning mod Borups Allé. Nederst: Ladegaards
aaen set mod Aagade og Kvarteret ved Fal
koneralleen. (Alle Fot. 1949, København Før 
og Nu).

Billederne paa denne Side er moderne Pen
danter til de paa modstaaende Side viste 
ældre Fotografier. Som det øverste viser, er 
Overdækningen af Aaen fortsat et lille Stykke 
paa den anden Side Falkonerallen langs Aa
gade. Samtlige Billeder paa denne Side, saa- 
vel som det øverste forrige, viser den store 
Beboelseskarré ved Aagade, opført 1922 ved 
Kay Fisker. Billedet i Midten paa denne Side 
viser tillige den i 1932 med A. Wittmaack og 
V. Hvalsøe som Arkitekter opførte Beboelses
ejendom „Mariendals Have“ ved Ane Katri
nes Vej. Bag den skimter man Spiret paa 
Mariendals Kirken ved Nitivej, der paa det 
tilsvarende ældre Billede ligger frit til Syne. 
Den blev opført 1907-08 efter Tegning af 
Thorvald Jørgensen og paa Bekostning af 
Justitsraad N. Josephsen og Hustru, hvis For
bogstaver genfindes i Gadenavnet: Nitivej. 
Men Kirken hører forøvrigt under Frederiks
berg. Paa Billedet nederst paa denne Side ser 
man det for et Par Aar siden opførte, barak
lignende Nødhotel ved Borups Allé foran en 
moderne Boligkarré. Den skjuler nu det alle
rede nævnte store Kompleks „Hornbækhus“, 
opført mellem Hornbækgade, Aagade, Skotte- 
rupgade og Borups Allé i 1922 med Prof. 
Kay Fisker som Arkitekt.
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Øverst: Rantzausgade set mod den nu nedlagte 
Jernbaneoverskæring. (Fot. ca. 1890). I Midten: 
Nørrebro Jernbanestation med tilhørende Terræn, 
set fra Vindue i Hillerødgade. (Fot. 1913, By
museet). Nederst: Jernbaneoverskæring paa Nørre
brogade mellem Esromgade og Sporvejsremisen. 
(Fot. 1913, Bymuseet).

En rationel Ordning af Hovedstadens Jernbanefor
bindelser har gennem Tiderne voldt meget Hoved
brud. Da man i 1861 havde vedtaget at sætte Kø
benhavn i Forbindelse med Helsingør og førte den 
nye Banelinje over Ladegaardsaaen og videre langs 
den yderste Grænse af det daværende Kommune
skel langs Lygteaaen og Lersøen, kunde man næppe 
tænke sig, hvor stor en Gene Togtrafikken snart 
skulde blive for det hastigt opvoksende Nørrebro. 
Man kendte jo dengang ikke andet end Baneover
skæringer i Niveau, og der maatte etableres Over
kørsler med Bomme baade paa Jagtvejen og Nørre
brogade, samt efter Forlængelsen af Nordvestvej 
(Rantzausgade) ogsaa paa denne. Især var Over
kørslen paa Nørrebrogade til Besvær, og det blev 
ikke bedre, efter at Nørrebro Station var blevet an
lagt i Følge en Bevilling paa den provisoriske Fi
nanslov 1886. Den havde været under Overvejelse 
en rum Tid før, hvilket havde medført et forceret 
Spekulationsbyggeri bag Stefanskirken, hvor man 
ventede Stationen placeret. Der voksede „et Mylr 
af Gadestumper op i Kirkens Nabolag, og alle har 
de spekuleret i at blive nærmeste Forbindelsesvej til 

r en nye Station. Men man byggede uden at vide, 
hvor Jernbanestationen skulde ligge. Dette har haft 
til Følge, at der egentlig ingen virkelig direkte Ad
gangsvej er til Stationen. Man kan kun komme der
hen og derfra ved at passere et Utal af Vinkler, som 
dannes af tvivlraadige Gadestumper . . .“.
Nørrebro Station kom til at ligge for Enden af 
Jægersborggade, men blev allérede ved Loven af 
1904, der fastsatte Opførelsen af en ny Hovedbane- 
gaard, samt af Boulevardbanen, bestemt til at ned
lægges som Personstation. Herimod rejste der sig 
imidlertid forskellige Indvendinger, og Persontra
fikken fra Nørrebro Station blev opretholdt indtil 
1930, da den var blevet overflødiggjort ved An
lægget af den nye S-Bane-Station ved Nørrebrogade. 
Samtidig blev der anlagt en ny Godsbanegaard i 
Lersøen og i Henhold til en ældre Overenskomst 
overgik den gamle Nørrebro Station med tilhørende 
Omraade til Københavns Kommune. Arealet har 
nu givet Plads for Stefansparken.
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Jægersborggade set fra Nørrebro
gade mod Stefansgade. (Fot. 1949, 
København Før og Nu, ved J. 
Sølvsten).
Man skulde egentlig tro, at Ga
derne mellem Jagtvejen og Ste
fansgade var rejst omtrent paa 
een Gang, saa ensformigt trøstes
løse forekommer de, maaske lige 
med Undtagelse af Bjelkes Allé 
med dens Smaahaver foran de lave 
Huse. Men det er, som allerede an
tydet paa foregaaende Side, ikke 
Tilfældet. Mens Bebyggelsen af 
Jægersborggade, som venteligt var, 
tog Fart efter Anlægget af den nye 
Station, ved Udgangen af Aaret 
1886 var ikke mindre end 18 større 
Byggeforetagender i Gang, de nye 
Ejendomme hovedsageligt indret
tet med 2- og 3-Værelsers Lejlig
heder, saa henlaa Husumgade 
endnu mere end en halv Snes Aar 
efter den Tid saa godt som ube
bygget. Først Vinteren 1898-99 
bragte en Ændring i dette Forhold.

Udsigt fra et Vindue i 
Hillerødgade over Ste- 
fansparken. (Fot. 1949, 
København Før og Nu). 
Sammenlign Billedet 
midt paa Siden overfor. 
Efter Nedlæggelsen af 
den gamle Banegaard 
paa Nørrebro overgik 
Terrænet i Henhold til 
en ældre Overenskomst 
til Københavns Kom
mune, og paa det op
stod Stefansparken.
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Herover, til venstre: Passage fra Lund- 
toftegade til Esromgade, set fra sidst
nævnte (Fot. 1949, København Før og 
Nu); til højre: Asminderødgade set mod 
Fredensborggade (Fot. 1949, København 
Før og Nu, ved J. Sølvsten). I Midten 
Ejendommen „Ventegodt". (Tegning 
1885 af J. A. Ridter, Bymuseet). Nederst: 
„Ventegodt", set fra nuværende Esrom
gade. Vejen, der løber til venstre, er nu
værende Fredensborggade. (Tegning 1903 
af J. A. Ridter, Bymuseet).
Navnet „Ventegodt" kan endnu med 
store Skiltebogstaver læses paa en af 
de Ejendomme ved Nørrebrogade, som 
ligger paa den gamle Landejendoms 
Areal. Ventegodt var et Landsted eller 
en Lystejendom, der bestod allerede i det 
18. Aarhundrede og først helt forsvandt 
i vort. I det 19. Aarhundrede, da Stedet 
ejedes af Slægten Melchior, talte man i 
Analogi med „Jøderne paa Hald" om 
„Jøderne paa Ventegodt“. Ejendom
men blev, som det nederste Billede viser, 
til Slut haardt trængt af projekterede 
Gader og maatte omsider helt forsvinde. 
Det eneste synlige Minde om den er nu 
den Smøge, der fra Esromgade fører mod 
Lund toftegade. Se Billedet øverst til ven
stre. Her gik i sin Tid den skyggefulde 
Allé ind til det gamle Landsted!
Sammenligner man Billedet øverst til 
højre med det nederste paa Siden, faar 
man et andet Indtryk af de skete Æn
dringer.
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Herunder: Aftenstemning ved S-Banestationen 
Nørrebro. Billedet til højre (Fot. 1901, By
museet), der viser Lygteaaen set fra Broen 
mellem Nørrebrogade og Frederikssundsvej, er 
taget paa omtrent samme Stade!

Billedet herunder (Fot. 1949, København Før 
og Nu) svarer til Billedet øverst til højre. S-Bane 
Stationen, der skimtes til højre, ligger, hvor før 
Lygteaaen løb. Garageanlægget, som ses til 
venstre i Billedet, ligger paa det Areal, som 
„Ventegodt“ optog.
Billedet i Midten til højre (Fot. 1910, By
museet), Udsigt fra Lyngbygade (nuværende 
Hillerødgade) mod Lygteaaen og nuværende 
Lundtoftegades søndre Husrække, svarer til det 
moderne Billede af Lund toftegade nederst til 
højre. (Fot. 1949, København Før og Nu). 
Sammenlign Side 201.
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Herover: Sydvestre Fjerdedel af Nørrebros Runddel med Udsigt mod 
Nordvest gennem Nørrebrogade. (Fot. 1949, København Før og Nu). 
En Rundkørsel, indrettet af Hensyn til Trafikken, er et moderne 
Begreb, men Nørrebros Runddel er naturligvis af ældre Oprindelse, 
og da den blev anlagt, drømte man ikke om, at det kunde blive 
nødvendigt at regulere Færdselen, som det gøres i vore Dage. Rund
delen blev anlagt samtidig med Jagtvejen i 1750, træbeplantet som 
den. Det var iøvrigt ogsaa Nørrebrogade, men efterhaanden som 
Bebyggelsen voksede, blev der mere og mere Vrøvl med de store 

Poppeltræer, der var plantet med kun 8-10 Alens Mellemrum. 
Blandt andet hævdede Møllerne, at Træerne tog Vinden fra deres 
Vejrmøller, og virkelig skal paa Nørrebro en Vindmølle af den 
Grund være blevet forandret til en Hestemølle! I 1844 blev det be
stemt at borthugge hvert andet af Træerne, og samtidig gik man paa 
Foranledning af Forskønnelsesforeningen over til fremtidig at plante 
Linde eller Elmetræer. Man fandt Poplerne hverken skønne eller 
hensigtsmæssige paa Grund af deres sene Løvspring. Nu er de jo 
for længe siden afløst af andre Træsorter.

Luftbillede af Nørrebros Rund
del med Dele af Nørrebro
gade - i Forgrunden - og 
Jagtvejen. (Fot. 1949, Nowi- 
co). Billedet bør sammenlig
nes med dem paa næste Side, 
og man vil ved nøje Efter
syn opdage et hvidt Hus bag 
Apoteket, Hjørneejendommen 
nordvest for Runddelen. Det 
er en Rest af den paa næste 
Side afbildede Mølle.
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Herover Ølunds Mølle paa Nørrebros Runddel (Tegning ca. 1850 
af ukendt Kunstner, Bymuseet). For godt og vel 100 Aar siden 
laa Ølunds Mølle i majestætisk Ensomhed ved Nørrebros Runddel, 
paa det nordre „Hjørne" af denne. Dengang var Nørrebrogade ud 
imod Runddelen kun meget sparsomt bebygget. Foruden Bager 
Borups Hus paa Hjørnet af nuværende Møllegade, fandtes der i 
iSgorne her kun et Par enkelte Ejendomme, af hvilke den ene til 
Gengæld strakte sig langs næsten hele Kirkegaarden, og i næsten 
samme Længde var bebygget med „Svendsens Reberbane". Man 

ser Enden af den paa Billedet herunder. Paa denne Grund blev 
siden Gharlottegade anlagt, tillige med de Dele af Sjællandsgade 
og Frederik VITs Gade, der fører fra den ud til Nørrebrogade. 
Kaptajn Meinung, der længere inde imod Byen anlagde en Gade, 
fik Lov til at opkalde den efter sig selv - den blev overtaget som 
offentlig Gade i 1878 - men hans Grundspekulationer gavnede ham 
i Længden lidet. Da han døde, var han nærmest en fattig Mand. 
I Meinungsgade laa den Maskinfabrik, hvor F. L. Smidth begyndte 
sin tekniske Løbebane. Kvarteret er endnu præget af Industrien.

Fugleperspektiv af 
Nørrebrogade og Jagt
vejen. (Tegning af 
Ludv. Knudsen, By
museet). Sammenlign 
Luftbilledet paa Si
den overfor. Billedet 
her viser, som alt 
nævnt, det sidste Styk
ke af Svendsens Re
berbane ud mod Rund
delen, samt den Vil
la, som blev liggende 
ved denne, længe ef
ter at den iøvrigt var 
omgivet med høj Be
byggelse. Se Side 169. 
Bemærk, at Kvarteret 
paa den anden Side 
Jagtvejen er tæt be
bygget.
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Den tidligere Graverbolig 
paa Assistens Kirkegaard 
blev opført paa Foranled
ning af og efter Tegning 
af Viceborgmester Jens 
Bang, der tillige var Læge, 
men i sin Ungdom havde 
studeret Bygningskunsten 
ved Akademiet. Bygningen 
var som „et Graverhus 
med Ligstue“ ikke synder
lig praktisk indrettet, idet 
der kun var 2 Alens Af
stand mellem Søjlerne, saa 
man ikke med Anstand 
kunde bære en Kiste ind 
i Kapellet. Det stod fær
digt 1808, men blev i Aar- 
hundredets Løb saa for
faldent, at Begravelses
væsenet foreslog det ned
brudt. I Stedet for blev 
den smukke nyklassiske 
Bygning dog passende re
staureret. (Fot. 1910, By
museet) .

Herunder, til venstre: Gravmonument over Grosserer Andreas Boden- 
hoff. (Fot. 1949, København Før og Nu, ved J. Sølvsten). Til højre: 
Allé paa Assistens Kirkegaard. (Fot. 1949, København Før og Nu). 
De høje Poppelalleer og de mange kunstnerisk værdifulde Grav
mæler giver Kirkegaarden dens Karakter, og et stort Antal af be

kendte Personligheder har efterhaanden fundet deres sidste Hvilested 
herude, saaledes Verdensberømtheder som de to Hans Christian’er, 
Andersen og Ørsted, samt Rasmus Rask. Ad Aarc, naar Kirke
gaarden udlægges som Park, vil den med deres og andre kendte 
Mænds Gravsteder i Behold blive det skønneste Frilufts-Pantheon.
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Det herover afbildede Maleri af Frants Henningsen vakte stor Be
gejstring, da det blev udstillet i 1883 og straks købt til Den kgl. 
Malerisamling (Kunstmuseet). Det skildrer naturligvis en Fattig
begravelse og drager saaledes Tanken mod Kirkegaardens første 
Dage, da mere fornemme Folk nærede Uvilje mod at lade sig begrave 

paa Assistens. „Omsider fremstod en ædel Mand, en af vor Tids 
praktiske Filosoffer, som besad Sjælstyrke nok til at opløfte sig over 
Fordomme og sætte sig ud over Tidernes Smag.“ Det var Augustin, 
en Kancelliembedsmand, som Nyerup berømmer paa denne Maade, 
og som efter sit eget Ønske blev begravet paa Assistens i 1785.

Madvigs Begra
velse paa Assi
stens Kirkegaard 
i Aaret 1886. 
(Træsnit i 111. Ti
dende 1886-87 
efter Tegning af 
Knud Gamborg). 
Det blev efter
haanden langtfra 
nogen Sjælden
hed, at „et stort 
Lig“ blev jord
fæstet paa Assi
stens Kirkegaard, 
hvor et nyt Ka
pel var blevet op
ført 1867-68 efter 
Tegning af V. 
Ingemann.
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Herover: Nørrebrogade fra Meinungsgade - til venstre - til Mølle
gade. (Fot. 1949, København Før og Nu). Herunder: Hjørnet af 
Nørrebrogade og Meinungsgade. (Tegning 1901 af J. A. Ridter, 

Bymuseet). Det nederste Billede er typisk for Nørrebrogade paa 
Overgangsstadiet med høje Huse af nyere Dato blandet med ældre 
paa en eller to Etager.
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Sydvestre Side af Nørrebrogade med den lange, hvidkalkede Kirke- 
gaardsmur. (Herover: Fot. 1949, København Før og Nu), staar i 
en grel Modsætning til Bebyggelsen paa Gadens nordre Side med 
dens travle Forretningsliv. Der hersker Fred i de dødes Have inden
for Muren, men saaledes har det ikke altid været. Bortset fra at man 
i 1804 opdagede, at Graverkarlene i længere Tid havde plyndret 

Ligene, saa var Assistenskirkegaarden i ældre Tid ikke blot et 
hyppigt Maal for Borgerskabets Spadsereture, ja, et helt Udflugts
sted, men man opførte sig ikke altid passende, saa Graverne i 
1805 fik Paalæg om at sørge for, at „Æde og Drikkevarer ikke fal- 
holdes eller fortæres paa Kirkegaardene, eller at paa samme hol
des Musik eller foretages noget, der ligner Lystighed/'

Nørrebros Runddel 
med Nørrebrogade og 
Assistens Kirkegaard 
til højre. (Tegning 
1905 af J. A. Ridter, 
Bymuseet).
Den foran paa Side 
165 viste Villa laa 
endnu efter Aarhun- 
dredskiftet ved Nørre
bros Runddel, men 
efterhaanden paa beg
ge Sider trængt af 
høje Nybygninger.
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Til venstre: Hus paa Hjørnet af Ahornsgade og Poppelgade, en af de 
relativt faa i gotisk Stil opførte Beboelsesbygninger. Det blev bygget 1886 
af Arkitekt Knudsen. (Fot. 1949, København Før og Nu, ved J. Sølvsten).

Til højre: Parti fra Mosaisk Kirkegaard. (Fot. 1949, Kø
benhavn Før og Nu, ved J. Sølvsten).

Gemt mellem høje Baggavle ligger den gamle Jødekirke- 
gaard ved Møllegade, der i ældre Tid, om ikke officielt, 
derfor hed Jødevejen. Kirkegaarden blev anlagt allerede 
1694, og da det efter jødisk Ritus er forbudt, at noget Lig 
opgraves eller flyttes, er det ikke underligt, at den jødiske 
Menighed i 80erne maatte erhverve en ny Begravelses
plads ved Vestre Kirkegaard.

Parti fra Mosaisk Kir
kegaard. (Fot. 1949? 
København Før og Nu). 
De opretstaaende Lig
sten med de hebraiske 
Indskrifter vender alle 
imod Øst. Bemærk paa 
enkelte af dem Smaa- 
sten, som de Besøgende 
efter jødisk Skik place
rer paa Gravstenene.
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Herover: Nørrebrogade set omtrent fra Griffenfeldsgade med Soli- 
tudevej til venstre og Møllegade forrest til højre. Sammenlign Bil
ledet herunder. (Fot. Riise).
Solitudevej er identisk med den Allé, som forhen førte ned til det 
gamle Landsted. Ogsaa Møllegade er af ældre Oprindelse, og siges 

endda at være en Del af en Kongevej, anlagt af Christian IV. 
Forøvrigt blev den omkring Midten af forrige Aarhundrede kaldt 
saavel Jødevejen som Sandgravs vej en - efter Sandgravene, hvor nu 
De gamles By ligger - og fik sit nuværende Navn efter en Damp
mølle, som blev ødelagt ved en Brand.

Hjørnet af Nørrebrogade og Møllegade - 
til højre. (Akvarel, vistnok af Nancy Borup, 
Bymuseet).
Hjørneejendommen tilhørte Bagermester 
Borup. Den var først i det 19. Aarhundrede 
det eneste Bageri paa Nørrebro, hvis Be
boere dengang i stor Udstrækning var hen
vist til at hente deres Forbrug inde i Byen. 
Der var da ogsaa kun, siger og skriver, 
een Urtekræmmer paa Nørrebro, indtil han 
først i 4orne fik en Konkurrent ved Fæl
ledvejen. Desuden hist og her en Spækhø
ker eller et Mælkeudsalg, samt en eller 
anden Smaahandel.



Øverst, til venstre: 
Simeons-Kirken i Sjæl
landsgade, opført 1912 
-14 efter Tegning 
af Magdahl-Nielsen. 
(Fot. o. 1914); til 
højre: Guldbergsgade, 
set mod Nord. (Fot. 
1936). Herover: Si- 
meons-Kirke med Sjæl
landsgades Kommune
skole, opført 1886-87 
ved H. J. Holm og 
udvidet 1920-21 ved 
Stadsarkitekt H. B. 
Wright. (Nyere Fot.). 
Til venstre: Udsigt 
over Kolonihaverne 
ved Guldbergsgade 
mod denne ved Fre
derik VII’s Gade. 
(Fot. 1936, Bymuseet).
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Herover: Guldbergsgade set mod Kommunens Aldersrenteboliger. 
(Fot. 1949, København Før og Nu). Herunder: Omtrent samme 
Parti. (Tegning 1901 af J. L. Ridter, Bymuseet). - Som Billederne 

paa disse Sider viser, bar Kvarteret ved Guldbergsgade længe Præg 
af, at Kommunen fra Slutningen af det 19. Aarhundrede havde 
udlagt Størstedelen af den tidligere Lammefælled som Kolonihaver.
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Herover: Tagensvej set mod Jagtvejen med Studentergaarden til 
venstre og Militærhospitalet til højre. (Fot. 1949, København Før 
og Nu). Herunder: Parti af Nørre Fælled med en Del af Lamme- 
fælleden. (Tegning af J. L. Ridter 1900, Bymuseet).
Det nederste Billede viser Fælleden inden Anlægget af Tagensvej, 
da alene Sporvejslinjen var lagt tværs over det hidtil fredhellige 
Terræn, som dog dengang Billedet er tegnet var overgaaet til Kom
munen. (Sammenlign foran Side 128). I Forgrunden til højre ses 

Dammen: Holger Danske. I Baggrunden Jagtvejen med Tagens 
Mølle, samt Fabrikskorstene paa det ydre Nørrebro.
Kvarteret mellem Guldbergsgade og den i 1899 anlagte Tagens vej 
blev langt om længe udbygget. (Sammenlign foran Side 130), for
trinsvis i den Periode, da det solide røde Murstensbyggeri var paa 
Mode. Studentergaarden med Bolig for godt et Hundrede Stu
denter blev opført 1921-23 efter Tegning af Martin Borch. Det 
nye Militærhospital er bygget 1918-28 af Ingeniørkorpset.
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Herover: Udsigt over det nye Universitetsbibliotek, samt til ven
stre i Forgrunden Arvebiologisk Institut og i Baggrunden Statens 
Gymnastik Institut. (Fot. 1949, København Før og Nu). Her
under: Udsigt fra Tagensvej mod Nørre Allé. I Forgrunden 
„Holger Danske “. De to Billeder repræsenterer omtrent samme 

Parti af Nørre Fælled, der nu for en stor Del er beslaglagt af de 
afbildede og andre videnskabelige Institutioner, den saakaldte Uni
versitetspark. Mens K. Varming har tegnet Biblioteket, indviet 1938, 
har Kaj Gottlob staaet for Opførelsen af Tandlægeskolen, Far
maceutisk Læreanstalt og Anatomisk Institut.
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Herover: Nørre Allé med Indgangen til De Gamles By. (Fot. 1949, 
København Før og Nu). Københavns Kommunes Alderdomshjem, 
De Gamles By, traadte i Virksomhed 1919. Institutionen omfatter 
det tidligere Alderdomshjem i Guldbergsgade, samt det tidligere Al

mindeligt Hospital i Nørre Allé. Men sidstnævnte var atter i sin 
Tid bygget med et andet Formaal for Øje, nemlig som en Arbejds
anstalt, der blev paabegyndt opført midt i 1880erne, men 1892 
blev bestemt til at afløse Almindeligt Hospital i Amaliegade.

Almindeligt Hospital, 
set fra Porten til 
Nørre Allé. (Efter 111. 
Tidende 1892-93).
De Gamles By er et 
større Kompleks, der 
omfatter næsten hele 
Arealet mellem Nørre 
Allé, Sjællandsgade, 
Refnæsgade, Guld
bergsgade og Mølle
gade, ialt henved en 
Snes Tønder Land. 
Det blev opført i 
Aarene 1885-92 med 
Vilh. Petersen som 
Arkitekt med et stort 
Antal Bygninger, be
regnet for forskellige 
Formaal.
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Herover: Udsigt over Fælleden mod Blegdamsvejen og Skt.Jo
hannes Kirke. (Maleri o. 1870 af Aller, Bymuseet). Herunder: 
Den kommunale Arbejdsanstalt i Nørre Allé. (Tegning af K. Jen
sen i 111. Tidende 1886-87).

Johannes Kirkens Opførelse var det første Varsel om Fælledernes 
Skæbne, men den laa længe ensomt paa det ellers ubebyggede 
Terræn. Det øverste Billede viser i Forgrunden et Ledvogterhus 
ved Jagtvej, ud for nuværende Odinsgade.
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Udsigt fra Store Vibenshus over 
Fællederne imod Byen. (Teg
ning 1828 af C. F. Christen
sen). Saa oprodet som Fælle
derne nok i visse Tilfælde kunde 
blive paa Grund af deres Funk
tion som militært Øvelsester
ræn, virkede de dog som store 
flade, grønne Sletter, der fra 
alle Sider gav frit Udsyn imod 
Byen med de skønne Taarne, et 
landskabeligt Billede, som længst 
er forsvundet.

Herunder: Udsigt fra et Hus paa Nørrebrogade mod Nørre Fæl
led. (Maleri ca. 1850 af L. A. Smith, Bymuseet). Til venstre 
ses Jagtvejen med Tagens Mølle, samt Oliemøllen. Det var Mili
tærets paastaaede, men af Borgerstyret bestridte Ret til Fællederne, 

som bevirkede, at disse blev ude af Betragtning, da man efter 
Branden 1795 begyndte at afhænde Hovedstadens Markjorder. 
Denne Omstændighed havde sin Andel i, at forskellige ældre indu
strielle Virksomheder lagdes saa fjernt fra Byen som ved Jagtvejen.



Udsigt over en 
Del af Nørre 
Fælled med 
„Holger Danskes 
Brille<£ i For
grunden og i 
Baggrunden Be
byggelsen ved og 
bag Jagtvejen. 
Møllen laa paa 
Hjørnet af denne 
og Tagensvej. 
(Maleri ca. 1886 
af Karl Madsen, 
Universitetsbib
lioteket, Nørre 
Allé).
Paa Dammens 
Plads er nu det 
nye Universitets
bibliotek bygget.

Herunder: Heste paa Nørre Fælled. (Tegn. ca. 1830 af Chr.Holm). 
Ogsaa dette Billede viser i Baggrunden Byen og dens Taarne 
og Spir. Helt til vore Dage har man kunnet se Nørre Fælled 
anvendt til sit gamle Formaal, Græsning af Heste og Kreaturer, 
men nu kun i Enkelttal, hvor Dyrene forhen færdedes i store 
Flokke. Samtlige Fælleder blev ved Matrikuleringen 1682 an

sat til „660 Hoveders Græsning“, men Ansættelsen har sikkert 
været for lav, og siden klages der til Tider over, at Slagterne 
i „ioo-vis“ drev deres Hjorde over Fællederne. Disse blev ind- 
hegnede i 1867-73, hvilket dog ikke maa forstaas saaledes, at 
de tidligere havde ligget hen uden Hegn og Diger. Kvægets 
Malkeplads var i Fortiden det nuværende Sankt Hans Torv.

x79



Øverst: Det borgerlige Infanteri 
paa Fælleden. (Maleri af Zeu- 
then, Bymuseet). I Midten: Bor
gervæbningssoldat paa Fælleden. 
(Maleri af ukendt Kunstner, By
museet). Nederst: Borgerlige In
fanterister paa Fælleden. (Akva
rel af P. Klæstrup, Bymuseet).

Retten til Fællederne var fra 
gammel Tid et Stridens Æble. 
Saa tidligt som 1678 klages over, 
at „hverken Borgerskabet eller 
de udenbys boende har kunnet 
haft Heste paa Græs formedelst 
Livgardens Tilladelse af forrige 
General Arenstorff, at de maatte 
lade deres Heste gaa paa Stadens 
Fælled og Fang, uden Betaling, 
hvilken derfor blev mager og bar 
for Borgerskabets Kvæg“.
Bedre blev det ikke af, at Fæl
lederne blev benyttet som Exer- 
cerplads, hvilket ogsaa gik ud 
over de Veje, der førte over dem, 
ja, end ikke Kongevejene veg 
man tilbage fra at ødelægge med 
Minegrave o. lign. Hertil kom 
endda, at Fællederne blev brugt 
til Lejrsamlinger. Det var ingen
lunde noget enestaaende Tilfælde, 
naar 15-16.000 Mand i 1710 
kamperede paa Nørre Fælled 
igennem hele fire Uger, og faa 
Aar senere, i Sommeren 1716, 
laa hele Czar Peters Hær i Lejr 
paa baade Nørre og Øster Fæl
led. Man kunde naturligvis ikke 
forvente, at Moskovitterne vilde 
fare mere lempeligt frem end de 
danske Soldater, om hvilke det 
hed, at de havde „selvraadig op
kastet op gravet efter egen Fan
tasi mangfoldige Huller . . .“.
De regulære Tropper laa i Lejr 
paa Fællederne helt ned mod 
vor Tid, men Borgervæbningens 
Æra var i egentlig Forstand ud
spillet i 1870. Sammenlign Bind 
1, Side 114.
Om Borgerskabets militære Ud
foldelser og det halvkomiske Skær, 
der hvilede over dem, giver hos- 
staaende Billeder en Forestilling.
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Gardens Revy paa Nørre Fælled i September 1869. (Træsnit i 
111. Tidende 1869-70).
Selvom Garden ikke i Slutningen af det 19. Aarhundrede kunde 
sætte sine Heste paa Græs paa Fælleden, hævdede den stadig sin 
Brugsret over den, ikke blot til de daglige Øvelser, men ogsaa 
ved de afholdte Kongerevyer, de aarligt tilbagevendende Begiven
heder, der samlede mange Tilskuere. Til Garden regnede man 
dengang baade Livgarden til Fods og Gardehusarregimentet, og 
begge Afdelinger udførte „med stor Præcision" deres Øvelser ved 

den Lejlighed, som ovenstaaende Billede illustrerer. Man ser paa 
det Husarerne i Galop defilere forbi „Hans Majestæt Kongen", 
der havde indfundet sig fulgt af et betydeligt Følge til Hest, mens 
de kongelige Damer var kommet til Vogns. Da Defileringen 
„omtrent Klokken tolv vare tilende, udbragtes der et Leve for 
Kongen (Christian IX), der hilsende red forbi Rækkerne, hvilket 
istem tes med levende Hurraraab af Tropperne og den forsamlede 
Menneskemængde". Bemærk, hvorledes Johannes Kirken endnu 
dengang laa frit ud imod Fælleden.

Kong Frederik VIII 
med sit Følge under 
en Revy paa Nørre 
Fælled. (Samtidigt 
Fotografi).
Der er foran Side 111 
bragt et Billede af 
Frederik VI under 
en af de Revyer, der 
var hans kæreste For
nøjelse. Paa Billedet 
herover er det den 
ikke altfor populære 
Christian IX, som 
modtager Tropper
nes Hyldest. De sid
ste Kongerevyer paa 
Fælleden holdtes un
der Frederik VIII.

181



Fælledparken. Til venstre: Mindesmærket for F. J. Borgbjerg. 
(Fot. 1949, København Før og Nu). Herunder: Folkeliv. (Fot. 
ca. 1945, Nordisk Pressefoto).
Da der i 1905 blev udskrevet en Konkurrence om Forslag til 
den nye Fælledpark, hed det sig, at den ønskedes anlagt som 
„Folke- og Idrætspark med enkelte store aabne Sletter til 
Møder, Fester, Leg. Boldspil og anden Idræt . . .“
Der skulde endvidere være Plads til Afholdelse af Udstillinger 
og endelig til Anlæg af en indhegnet Idrætspark med tilhørende 
Bygninger og Beplantning. Det sidste Etablissement skulde be
slaglægge et Omraade paa henved 12 Tønder Land.
Skønt der i Borgerrepræsentationen var almindelig Enighed om 
at Parken burde anlægges, udtalte enkelte Medlemmer Betæn
kelighed ved, at Kommunen vilde ofre saa meget for Sporten! 
Og i samme Forbindelse blev det paapeget, hvorledes Fodbold
spillet havde ødelagt Idyllen i Søndermarken! Blandt dem, der 
gik kraftigt imod disse Meninger, var Borgbjerg, som siden fik 
sit Monument i Parken, udført 1938.
Den nye Idrætspark blev anlagt paa Øster Fælled (se foran 
Side 86), mens Størstedelen af denne tilligemed en stor Del af 
den større Blegdams Fælled blev anlagt som egentligt Park- 
omraade.



Part af Fælledparken 
ved Vintertid. (Fot. Nor
disk Pressefoto). I Kon
kurrencebetingelserne 
1905 var det foreskre
vet, at der i Fælledpar
ken skulde være „min
dre Grupper af saavel 
højstammedeTræer, som 
af Buskvækster. Beplant
ningens Art maa være 
en saadan, at den paa 
de forskellige Aarstider 
frembyder tiltalende 
Virkninger. .

Herunder: Parti fra Fælledparken. (Fot. Nordisk Pressefoto). Skønt 
det ved Konkurrencen om Parkanlægget var forudsat, at de be- 
staaende Terrænforhold i det hele og store blev bevaret, havde 
man udtalt Ønske om, at der eventuelt blev „tilvejebragt pas

sende Vandarealer.“ Disse moderne Afløsere af de gamle Vand
huller paa Fælleden synes nu uundværlige i Parkbilledet. I Fælled
parken er der foruden for Borgbjerg opstillet Mindesmærker for 
Flyveren Ulrik Birch, Frederik Bajer og Ole Syversen.



Herover: Rigshospitalet. Hovedindgangen fra Blegdamsvej. (Fot. 
1949, København Før og Nu). I Midten: Blegdamshospitalets 
Hovedindgang fra Blegdams vej en. (Fot. ca. 1910). Nederst: 
Frimurerlogen ved Blegdams vejen, set fra Syd. (Fot. 1933).
Med Opførelsen af Skt. Johannes Kirken var der skabt Præ
cedens for Bebyggelse paa Fællederne, og Epidemihospitalet, 
der blev Kirkens Nabo, lagde Beslag paa et betydelig større 
Areal. Det stod færdigt til April 1879, men havde været under 
Forberedelse i en længere Aarrække. Allerede Koleraen 1853 
havde rejst Drøftelser om Nødvendigheden af et Epidemi
hospital, men der skulde nye Koppe- og Tyfusepidemier til, 
Epidemier, der kostede Kommunen mange Penge til midler
tidige Lazaretter, før Tanken blev realiseret. V. Friedrichsen 
byggede Hospitalet efter et nyt Princip, Baraksystemet, som man 
kaldte det, der gik ud paa at sprede Patienterne mest muligt. 
Epidemihospitalets Nabo mod Nord, Rigshospitalet, kom til at 
optage endnu større Plads, men da var det paagældende Fælled- 
omraade overgaaet til Kommunen. Netop Forhandlingerne om 
at skaffe det gamle Frederiks Hospital en Afløser havde givet 
Stødet til, at den aarelange Strid om Fællederne blev ført til 
Afslutning i 1893, men først 1903 vedtoges Loven om Rigs
hospitalet, der skulde opføres for en Byggesum paa 7^2 Million 
Kroner. Martin Borch og Professor Knud Faber havde ud
arbejdet de første Skitser, men Arkitekten blev under Opførelsen 
stærkt støttet af K. Varming. Det nye Hospital kom til at be- 
staa af ialt 42 Bygninger, herunder Laboratorier og Auditorier 
for de Studerende. Det gamle Frederiks Hospital havde haft 
300 Senge, det nye Rigshospital fik 969.
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Endnu før Rigshospitalet blev indviet i September 1910, afsløredes 
et Mindesmærke for Niels R. Finsen, Rudolph H. Tegners Gruppe: 
Mod Lyset. Den fik sin Plads ud mod Blegdamsvejen i Forbindelse 
med det Anlæg, som ligger mellem Rigshospitalet og Tagensvej. 
(Herunder: Fot. 1949. København Før og Nu).

Til højre, øverst: Tinghuset paa Blegdams vej en; nederst: Fri
murerlogens Facade mod Blegdams vej en. (Begge Fot. 1949, Kø
benhavn Før og Nu).
Selvom bygget med mange Aars Mellemrum, er de to her afbildede 
Bygningsværker begge præget af en og samme Stilfølelse, Klassi
cismens.
Københavns Amts Ting- og Arresthus blev opført 1847-48 med 
Bindesbøll, siden N. S. Nebelong som Arkitekt, men er siden om
bygget og udvidet, navnlig under Ledelse af Arkitekt G. Thon
ning, der har staaet for Opførelsen af det her viste Parti.
Frimurerlogen blev opført 1924-27 med Holger Rasmussen som 
Arkitekt, og indviedes af Kongen som Ordenens øverste Styrer i 
Danmark.
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Herover: Udsigt fra Blegdamsvejen mod nuværende Tagensvej. 
(Tegn. ca. 1899 af J. L. Ridter, Bymuseet). Herunder: Blegdams
vejen set imod Blegdamshospitalet og Skt. Johannes Kirke. (Teg
ning 1903 af J. L. Ridter, Bymuseet).
Blegdams vej en, en af de ældre Veje paa Københavns Bygrund 
udenfor Voldene, anlagt allerede i det 17. Aarhundrede, bar indtil 
Nutiden Præg af sin Beliggenhed langs Fælleden. Den skiltes fra 
denne ved den berygtede Blegdamsgrøft, der, navnlig ved Som
mertide, udbredte en ulidelig Stank, og trods sin Dybde paa 3-4 
Meter slet ikke kunde tage Spildevandet, en Tilstand, der gav 
Anledning til talrige Klager. Men den Kloakeringsplan, som Vand
inspektør Colding udarbejdede i 1856, og som forudsatte Blegdams
grøften afløst af en lukket Kloak under den Gade, som samtidig 
blev foreslaaet anlagt henover alle Blegdammene, blev foreløbig 
ikke ført ud i Virkeligheden.
Blegdammene var endnu paa det Tidspunkt bevaret omtrent i deres 
gamle Form, som en Række Vænger, der strakte sig fra Blegdams

vejen og til Dosseringen, men deres Bebyggelse var mere afvekslende 
end fra første Færd, da her kun havde ligget Blegmændenes lave 
Hytter. Der var gennem Tiden etableret en Del Fabriks virksom
heder paa Blegdammene, og flere kom til efterhaanden. Den land
lige Karakter var dog stadig den fremherskende. Endnu 1851 var 
der overhovedet ingen Gadebelysning paa Blegdams vejen og en 
Anmodning fra Beboerne til Bystyret om at faa anbragt Lygter 
blev foreløbig afslaaet med den Motivering, at, da der nu snart 
skulde indføres Gasbelysning af Hovedstadens Gader, vilde det 
være uhensigtsmæssigt at forsyne Blegdams vej en med Lygter, der 
til sin Tid ikke vilde kunne bruges til Gassen.
Som den første Tværgade over de gamle Blegdamme opstod Skt. 
Hans Gade paa Blegdam Nr. 1, derefter fulgte Læssøesgade, begge 
anlagt først i 50erne. Dernæst fulgte Fredensgade, men først efter 
1870. Som Paaskriften paa Billedet øverst paa Siden oplyser, 
blev dens Fortsættelse over Fælleden, Tagensvej, først anlagt 1899. 
Indtil da kunde kun Hestesporvogne køre over Fælleden.
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Parti af Bager Købkes Gaard paa Blegdammen. (Maleri 1845 af 
Chr. Købke). Blandt de idylliske Ejendomme paa Blegdammene 
var den Gaard, som Bager Købke købte 1834, og som hans 
Søn Chr. Købke har malet forskellige Partier fra. Her færdedes 

ogsaa hans Venner, Rørbye, Gonstantin Hansen, Marstrand og 
Roed. To Aar efter H. P. Købkes Død 1843, solgte Enken Gaarden 
for 8500 Rigsdaler. Nu minder kun Sønnens Billeder om den 
forsvundne Idyl.

Familien Mantheys 
Sommerbolig paa Bleg
dammene (Maleri 1814 
af D. Manthey), var 
et typisk Eksempel paa 
Blegdammenes besked
ne Bebyggelse. Af mere 
herskabelig Karakter 
var Fabrikant Meyers, 
vist foran Side 54.
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Øverst: Ryesgade set imod Syd, i Baggrunden 
den lukkede Bro over Gaden fra den gamle Jo
hannes Stiftelse til Nørre Hospital. (Sammenlign 
Billedet nederst Side 191). I Midten: Moderne 
Bebyggelse i Irmingersgade set fra Blegdams vejen 
imod Ryesgade. Nederst: Ryesgade set imod Nord 
fra Fredensgade. Den første Gade paa venstre 
Haand er Trepkasgade. (Alle Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu).

Ryesgade blev anlagt i Overensstemmelse med 
den Bebyggelsesplan for Forstæderne, som Bor
gerrepræsentationen vedtog 1857, men det tog 
Aaringer, inden Gaden var fuldt anlagt. Det var 
Herholdt, der havde taget Initiativet til den Hen
vendelse, hvis Resultat var den nævnte Bebyggel
sesplan, og Bystyret vedtog Anlægget af det første 
Stykke af Ryesgade fra Skt. Hans Gade nordpaa 
i Aaret 1858. Senere udlagdes det nordre Stykke 
op mod Østerbrogade, men endnu 1881 var Gaden 
ikke ført helt igennem. Den standsede omtrent 
udfor Irmingersgade, og derefter var Gaden ikke 
videreført mod Nord paa en Strækning af 450 
Alen, nemlig over ialt en halv Snes Grunde. 
Baade det sydlige og det nordlige Stykke af Ryes
gade var i 1881 saa godt som helt bebygget, og 
der indkom fra Gadens Beboere, saavel som fra 
dem i de omliggende Kvarterer, navnlig fra den 
tilstødende Ravnsborggade, Klager over, at Gade
anlægget ikke blev gennemført.
En enkelt Mand var dog godt tilfreds med Til
standen, som den var, ja, reklamerede oven i 
Købet med, at den blinde Gade var saa lidt be
færdet. Det var en Løjtnant H. Schow, der under
viste Folk i at køre paa Cykel eller som det 
dengang hed paa Velocipede! Og dertil frembød 
den lukkede Gade gode Forhold, ligesom han 
i sine Annoncer kunde fremhæve, at Folk, der 
lejede Velocipeder paa hans Plads kunde „ride“ 
til baade Klampenborg og Lyngby uden at pas
sere Stenbro. Ryesgade, der i 1875 kun husede 
300 Familier, skulde siden blive nævnt som 
Københavns folkerigeste Gade. Ikke netop for det 
gode. Takket være de dybe Grunde og fordi 
Gaden blev bebygget i den allerværste Periode 
med den ene Gaard bag den anden fik Gaden 
hurtigt Slumkarakter.
„I Ryesgade, hvor der er Rotter i Tusindvis, 
lyver Ungerne for hinanden om, den store Rotte.“ 
Den er større end de andre „stor som en Hund,“ 
hedder det i en moderne social Beretning. Ogsaa 
den moderne Hovedstad har sine noget makabre 
Folkeminder!

188



Det gamle Kattuntrykkeri paa 14. Blegdam. 
(Maleri 1842 af L. Rasmussen, Bymuseet). 
Som et Levn fra Fortiden rejste sig omtrent 
midt imellem Øster- og Nørrebro endnu 
først i 80erne en mærkelig Bygning. Den laa 
idyllisk omgivet af Hyld og Guldregn og 
mindede nærmest om „en Baghavebygning 
fra Nurnberg/4 Huset var opført af Bindings
værk med fire Etager, af hvilke den øverste 
var et stort Loftsrum, aaben med Luger til 
alle Sider. Det pyramideformede Tegltag, 
der ragede noget udover Murene, hvilede 
paa Støttebjælker, og over det knejste en 
Fløjstang.
Bygningen røbede tydeligt sin Alder, den 
skrev sig fra Midten af det 18. Aarhundrede, 
og havde hørt til et af Kattuntrykkerierne 
paa Blegdammene. Senere havde den været 
anvendt paa forskellig Maade, Loftet som 
Tørreanstalt, og første Etage som Gymna
stiksal, mens selve Skolen var indrettet i 
Stuen. Bemærk, at der ligger Lærred paa 
Bleg.

Ryesgade set imod Syd. (Akvarel 1862 
af Nicolette Tønder, Bymuseet). Billedet 
stammer fra Tiden kort efter Gadens 
Anlæg, og det nordlige Stykke af Ryes
gade standsede omtrent udfor den senere 
Trepkasgade. Som det vil ses, ligger det 
ovenfor gengivne Hus midt i den pro
jekterede Gadelinje.
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Til venstre: Ryesgade med Nazarethkirkcn set imod Nord. 
Tilhøjre: Nazarethkirken set fra Passage til Blegdamsvejen. 
(Fot. 1949, København Før og Nu).

Ryesgade med Na
zarethkirken set imod 
Nord. (Efter 111. Ti
dende 1891-92). Kir
kens Tilblivelse skyld
tes Udvalget til Kir
kesagens Fremme og 
var det første Udslag 
af dets Virksomhed, 
der gik ud paa at af
hjælpe den „forment
lige Trang “ til nye 
Kirker i Hovedsta
den ved Opførelse af 
saadanne mindre Byg
ninger af Jernblik, 
som især var i almin
delig Brug i de an- 
gelsaksiske Lande, 
„navnlig i Nybygger- 
stæder.“ Den inter
imistiske Kirke fik i 
1904 sin Afløser op
ført ved V. Nyebølle.
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Ryesgade med Skt. Johannes Stiftelsen, set imod Østerbrogade. 
(Træsnit i 111. Tidende 1884-85).
Skt. Johannes Stiftelse i Ryesgade blev opført 1885 i den Hensigt 
at aflaste det efterhaanden helt overfyldte Almindeligt Hospital i 
Amaliegade. Det vidtløftige Kompleks, opført ved Bygningsinspektør 
V. Friedrichsen, strakte sig fra Dosseringen til Blegdams vej en, „min
dede paa Afstand om et dansk Herresæde, og repræsenterede i Om

fang noget som en lille Provinsby/4 Arealet var 4 Tønder Land! 
Det bestod af baade en Arbejdsanstalt og et Sygehjem, hvilket 
sidste skulde optage „inkurable fattige". Fattigvæsenets Borgmester, 
Etatsraad Knudsen, havde Æren for Oprettelsen.
Som Billedet viser var Ryesgade mod Østerbro endnu i 1880erne 
tyndt bebygget, og trods alt liver enkelte Træer paa Hospitalets 
Grund endnu op i den endeløse snævre Gade. Se foran Side 188.

Ryesgade set imod 
Almindeligt Hospi
tal. (Fot. 1886, By
museet). Alminde
ligt Hospital, der i 
1892 var flyttet fra 
Amaliegade til det 
store Bygningskom
pleks ved Nørre 
Allé, som nu er De 
Gamles By (se for
an Side 176), blev, 
efter at der i 1918 
var truffet Beslut
ning om ændret 
Benyttelse af For
sørgelsesvæsenets 
forskellige Stiftel
ser, installeret i den 
nedlagte Skt. Jo
hannes Stiftelse.
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Til venstre: Fredensbro set mod Sorte
dams Dossering. (Fot. ca. 1885). I Mid
ten: Samme Motiv. (Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu). Nederst: Udsigt fra 
Øster Søgade mod Sortedams Dossering 
i Aftenbelysning. (Fot. Alex. Vincents 
Kunstforlag).

Med den hurtigt voksende Bebyggelse 
ved Blegdamsvejen og Ryesgade maatte 
det blive mere og mere indlysende, at 
der maatte etableres en Forbindelse over 
Sortedamssøen udfor den omkring 1870 
anlagte Fredensgade. Der er foran Side 
128 fortalt, hvordan de fra privat Side 
udfoldede Bestræbelser i denne Retning, 
omsider fik Kommunen til at bygge en 
Træbro for Fodgængere. Selv for disse 
var den imidlertid langtfra ideel, hvis 
man skal tro en Indsender i Social- 
Demokraten nogle Aar senere. Det skulde 
vel ikke netop bebrejdes Magistraten, 
at den nye Fredensbro havde aflastet 
Peblingebroen med Hensyn til Selv
mordere! Men den var nu i det hele 
taget en fæl Bro, og naar der var Tale 
om noget fælt i kommunalt Henseende, 
maatte det selvfølgelig dreje sig om et 
Arbejderkvarter. Man skulde have lagt 
en Dæmning i Stedet for den altfor 
smalle Bro, hvis Brædder, der med 
„megen økonomisk Sans var lagt paa 
langs“, allerede var pilraadne. „De 
fattige Børn fra Fredensgade-Kvarteret 
maa sidde med vaade Ben efter en Tur 
over Broen, og de daglige Vejfarende, 
som passere Broen til og fra deres Ar
bejde, faar let vaade Fødder, da Van
det intet Afløb har, og fine Herrer og 
Damer kunne ikke komme i Selskab 
efter en Tur over Fredensbro, naar det 
har regnet. “
Den omspurgte Dæmning, der virkelig 
blev etableret faa Aar senere, i Forbin
delse med Anlægget af en Spor vejslinje 
til Tagensvej, blev 1904 afløst af den 
nuværende Fredensbro.
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Grundtvigs egen Højskole eksisterede i Aarene 1856-1890, oprettet paa det gamle 
Landsted Marienlyst, hvis Hovedbygning stadig ligger bevaret paa Hjørnet 
af Haraidsgade og Klædebo Parkallé. (Herover. Fot. 1924, Bymuseet). Flyver
billedet til venstre (Fot. 1935, Nowico) viser Huset længst til venstre og i 
det hele Kvarterets almindelige Udseende paa det Tidspunkt, mens Billedet 
nederst til venstre (Fot. 1907, Bymuseet) viser den slumagtige Karakter, som 
det forhen saa landlige Kvarter i vort Aarhundrede havde faaet. Levn fra For
tiden var ogsaa et straatækt Gartnerhus, som det nedenfor til højre gengivne. 
(Fot. 1907, Bymuseet).
Paa Flyverbilledet ligger der endnu Kolonihaver, hvor den brede Parkallé var 
projekteret i Henhold til den for Kvarteret vedtagne Gadeplan. (Sammenlign 
Side 130 ff.). Den er siden delvis anlagt.



Herover: Parti fra Sortedams Dossering set imod Nørrebro. (Maleri 
1841-45 af Chr. Købke, Kunstmuseet). Købke har skildret Sortedams 
Dossering, da den endnu henlaa ubebygget med sine sivkransede 
Bredder og Baadebroer. Dosseringen tilhørte paa den Tid Vand

væsenet, og Beboerne paa Blegdammene kunde mod et Depositum 
af fem Mark faa udleveret en Nøgle til de Laager, som spærrede 
den for begge Ender. Først med Anlægget af Skt. Hans Gade i 
rås1-53 blev Sortedams Dossering en offentlig Gangsti.

Udsigt fra Sortedams Dossering imod 
Østerbro. (Maleri ca. 1845 af Chr. 
Købke).
Det er nu kun Udlej ningsrobaade, der 
pløjer Sortedamssøens Bølger. De sidste 
private Baade forsvandt med de mange, 
smaa Lysthuse, der tidligere, hver med 
deres lille Anløbsbro, garnerede Søens 
Bredder langs Øster Søgade. Memoirer 
og gamle Billeder fortæller, hvorledes 
der ogsaa før i Tiden blev drevet Sej
lads i Søen. Frederikke Brun, hvis Fader 
Hofpræsten Dr. Miinther havde sin 
Sommerbolig ved Søen, lærte Rosporten 
af saa helbefaren en Sømand som Ad
miral Adam Moltke, og det her gengivne 
Maleri viser, hvorledes man forhen end
og drev Sejlsport paa Sortedamssøen.
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Herover: Gammel Renovations vej, nuværende Haraidsgade. (Fot. 1907, By
museet). Herunder: Partier fra Aldersro Teglværk. (Begge Fot. 1901, Fr. Ben
zen, Bymuseet).
Haraidsgade hedder paa ældre Kort Vej i Raadmandsmarken, hvilken for
hen udgjorde Størstedelen af Omraadet mellem Jagtvej, Tagensvej, Lygten, 
Lersøen og Lyngbyvej. (Sammenlign foran Side 108). Som det ovennævnte 
Navn siger, benyttedes Terrænet til Dels som Losseplads. Saaledes blev Sand
graven i Hjørnet ved Tagensvej opfyldt med Dagrenovation. løvrigt var her 
mange Gartnerhaver, og ved Lyngbyvej opstod et industripræget Kvarter. Ved 
Lyngbyvej laa ogsaa Aldersro Bryggeriet og som Nabo til dette Teglværket af 
samme Navn. Man vil genkende Huset paa Billedet nederst til venstre som 
det Hus, der laa Nabo til „Grundtvigs Højskole“, og saaledes kunne lokali
sere Billedet i Forhold til Nutidens Bebyggelse ved Hjælp af Flyverfotoet paa 
modstaaende Side. Gammel Kloster (til højre, Fot. 1949, København Før og Nu) 
er opført 1933-36 som Afløser af Vartov med Aage Rafn som Arkitekt.



Herover: Tagensvej set imod Jagtvejen. (Maleri ca. 1840, af 
P. H. Rasmussen, Bymuseet). Til venstre: Hjørnet af Tagensvej 
og Jagtvej. (Fot. ca. 1895, Bymuseet). Nederst, til højre: Samme 
Motiv. (Fot. 1949, København Før og Nu); til venstre: Arbejder
boliger paa Hjørnet, af Tagensvej og Jagtvejen. (Fot. 1949, Køben
havn Før og Nu). Tagensvej var i sin første Tid Adgangsvej fra 
Jagtvejen til det saakaldte Tagenshus, et Vangehus i Raadmands
marken vistnok identisk med det Bindingsværkshus paa 7 Fag som 
Christian IV i 1631 lod bygge „ved Fuglestang“. Det blev i det 19. 
Aarhundrede en mindre Landejendom, hvor der 1823 indrettedes 
en hestetrukken Oliemølle. Paa Hjørnet af Tagensvej og Jagtvejen 
laa Tagens Mølle, som først forsvandt omkring Aar 1900.
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Herover: Tagensvej set udad med den af S. C. Hauberg i 1885 
opførte Maskinfabrik til højre. (Fot. ca. 1885, Titan). Til højre: 
Omtrent samme Parti. (Fot. 1949, København Før og Nu). Her
under: Tagensvej set udfor nuværende Vølundsgade. (Fot. 1898, 
Bymuseet).
Som det vil ses, var Tagensvej endnu en landlig Idyl mellem le
vende Hegn, da Hauberg i 1885 herude byggede sin Maskinfabrik, 
der siden sammensluttedes med Koefoeds Maskinfabrik i Meinungs- 
gade, hvorefter begge Fabrikker ved en ny Sammenslutning med 
Marstrand, Helweg & Co. paa Vester Fælledvej i 1897 blev til 
A/S Titan, en af de mange betydelige Industrivirksomheder, der 
nu præger Kvarteret. Titan’s nye Administrationsbygning blev 
opført 1935-36 med Henry Frænkel som Arkitekt.
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Herunder: Fabrikken „Vitana“s Taarn i Mi
mersgade. Til venstre: Parti fra Raadmands
gade. (Fot. 1949, begge København Før og Nu).

Til venstre: Heimdalsgade set fra Mimersgade 
imod Tagens vej. Nederst: Mimersgade set 
mod Jagtvejen, udfor Sleipnersgade. (Begge 
Fot. 1949, København Før og Nu).
Kvarteret mellem Jagtvejen, Tagens vej, Lyg
ten og Nørrebrogade er af en meget broget 
Konsistens. Her ligger Bygninger fra saa at 
sige enhver Byggeperiode igennem det sidste 
Hundrede Aar, lave enetages Huse fra Nørre
bros første Tid omkring Midten af forrige 
Aarhundrede Side om Side med høje Kaser
ner, ja, her er moderne Etagehuse fra den 
seneste Tid. Men ogsaa her bidrager Fabrik
kerne til at give denne Del af Nørrebro Karak
ter, den mindre Industri i Baggaardene, saavel 
som større Etablissementer, der optager hele 
Grunden og ligger med Facaden ud imod 
Gaden. Det gælder endnu, hvad der blev sagt 
kort efter Aarhundredskiftet, at „om end nogen 
anden Bydel tilhører Nørrebro Fabrikkerne, 
hvis Kæmpeskorstene rejser sig midt inde i 
Gaderne og hegner Kvarterets Grænser, bl. a. 
den store Jernindustris mange Værksteder. “



Herover: Raadmandsgades Skole paa Hjørnet af Mimersgade 
og Raadmandsgade (til venstre). Herunder: Allersgade set imod 
Nørrebrogade. (Begge Fot. 1949, København Før og Nu). - Indenfor 
den netop omtalte Del af Nørrebro har atter Gaderne hen imod 
Jagtvejen deres ganske specielle Egenart, og her findes den ældste 
Bebyggelse i Kvarteret, ja, paa Nørrebro overhovedet. Allersgade, 
Gormsgade, Dagmarsgade og Thorsgade opstod allerede først i 

1850erne, omend deres Navne først siden blev fæstnet, Allersgade 
fik saaledes i 1857 sit Navn efter Grundenes Ejer, mens de øvrige 
Navne havde mere „historisk” Karakter. Bebyggelsen herude er 
fremdeles præget af den relativt tidlige Tilblivelse, saaledes at 
provinsielle Smaahuse i en eller to Etager ligger Side om Side 
med høje Storstadskaserner. Raadmandsgades Skole blev opført 
1889 med L. P. Fenger som Arkitekt.



Herover: Lygtekroen set fra Frederikssundsvej imod Byen. (Fot. 
1899, Hauerslev). I Midten: Lund toftegade set imod Nørrebrogade 
med Nørrebro S-Banestation til venstre. Nederst: Udsigt mod 
Nørrebrogade, S-Banen og Slangerupbanens Station. (Begge Fot. 
1949, København Før og Nu).
Lygtekroen laa indtil 1901 ved Byens yderste Grænseskel, umiddel
bart ved Aaen, efter hvilken den havde Navn, og som dannede 
Grænsen mellem Københavns Byjorder og Utterslev Landsbymark. 
Aaen ses længst til højre paa det øverste Billede. Kroens lave uan
selige Bygninger med den straatækte Rejsestald havde vistnok det 
meste af et Par Hundrede Aar paa Bagen, og der var ikke gjort 
stort for at modernisere dem, udover, at der var malet „Café“ 
paa de to Ruder høje Vinduer. Kroen havde til sine sidste Dage 
„største Parten af sit Publikum fra de vejfarende, som her enten 
skulde hilse paa Byen eller tage Afsked med den ved et Glas,“ og 
søgte iøvrigt kun at tjene den nye Tid ved at servere gammelt 01 
i Kælderstuen og bajersk 01 i Gæstestuen. Onde Tunger paastod 
endda, at der var stor Lighed mellem de to Ølsorter.
„Lygten “ er forlængst jævnet med Jorden, og dens Omgivelser 
ændret til Ukendelighed. Billederne paa disse Sider kan anskuelig
gøre Kroens Beliggenhed, naar man tager i Betragtning, at den laa 
umiddelbart ved Broen over Lygteaaen, og at Slangerupbanen 
1906 blev opført ligesaa umiddelbart paa den anden Side denne. 
Sammenligner man de to nederste Billeder paa denne og mod- 
staaende Side, vil man forstaa, at S-Banedæmningen ligger netop, 
hvor den gamle Kro stod, og at Billedet midterst paa denne Side 
er taget i samme Retning som det øverste paa næste Side.
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Billederne paa denne Side slutter sig til de før bragte af den nu 
forsvundne Lygteaa. Se Side 163. Herover er Aaen set fra Fre- 
derikssundsvej imod Lersøen, og til højre ligger en af „Lygtekroens“

straatækte Sidelænger. (Fot. 1902, Bymuseet). Nederste Billede viser 
et senere Stadium, efter at Slangerupbanens Station var anlagt. 
Fot.) 1913, Bymuseet). Sammenlign Billederne overfor.



Dette Udsnit af Geddes Perspektivkort fra 1757 viser det davæ
rende Nørrebro, som det laa placeret omkring den inderste Del af 
Nørrebrogade og Fælledvejen. Øverst til venstre Assistens Kirkegaard 

samt Blaagaards Bygninger, øverst til højre Fælled vej en med Omgi
velser, nederst til venstre Blaagaards Have, som fortsættes paa Udsnit
tet nederst til højre. (Fot. Bymuseet, efter Original i Stadsarkivet).



VESTERBROS HISTORIE
Af Georg Nørregaard

N
aar man i Middelalderen kom uden for Køben
havns Vesterport, mødte Øjet nærmest ved Byen 
nogle Haver og ellers kun et lavt og sumpet eller 
søfyldt Terræn, og snart gled det mod Syd ud over 

Havets vidtstrakte Flade. Kystlinien gik dengang midt 
igennem det Areal, som nu dækkes af Vesterbro, om
trent hvor Sønder Boulevard og Tietgensgade op imod 
Nutiden er anlagt. Det Jordsmon, som hævede sig over 
dagligt Vande, benyttedes til Græsning for Byens Kre
aturer, og i det mindste en Del deraf bar Navnet 
Kalvehaven. Ogsaa mellem Byen og Sankt Jørgens Sø 
var der fugtigt og uopdyrket Græsland, og først hinsides 
Søen og Nord for Vejen, der førte vestpaa ud fra 
København, traf man opdyrket Mark.

Huse var der næppe mange af. 1432 omtales en 
Vandmølle uden for Vesterport ved Stranden. Maaske 
fandtes der Læskure til Kvæget. Større Bygværker mel
der Historien intet om. I Stadens Jordebog 1496 om
tales 17 Haver uden for Porten. Blandt Ejerne nævnes 
Jens Bager, Jesper Bager, Torben Brygger, Niels 
Grydestøber og Per Tuesen Vognmand. Vistnok var 
det Udtryk for Velstand at have saadan en Slags 
Kolonihave. De heldige maatte betale 4-8 Skilling i 
aarlig Afgift af Herligheden.

I det 16. Aarhundrede tog Havernes Antal stærkt til. 
Jordebogen 1581 omtaler 43 Haver Syd for Vejen og 
70 Haver Nord for, den nordligste ved Jarmers Skanse. 
Desuden havde Byens mægtige Mand ved denne Tid, 
Rentemester Christoffer Valkendorf, 13 Haver, dels 
Syd, dels Nord for Vejen, som han udlejede til andre 
og selv betalte en samlet Afgift af.

I Tidens Løb dukkede talrige Stubmøller op i Land
skabet, det vides ikke fra hvornaar. 1511 siges det om 
en Bygning, der var opført uden for Porten af Borgmestre 
og Raad, at den ikke var til Skade for Møllerne; det 
kan næppe forstaas anderledes, end at den ikke ragede 
saa højt op, at den tog Vinden fra dem. 1516 omtales 
en Vejrmølle som tilhørende Frue Kirke; men den ud
lejedes til Hans Perssøn Bager. Senere nævnes det, 
at Møllerne laa paa smaa Møllebakker, der hævede 
dem noget op over det flade Land. 1578 fik Gregers 

Jensen Bager saaledes Brev paa en Møllebakke, som 
han allerede havde Raadighed over, og den aarlige 
Afgift heraf var 12 Skilling at betale til Mikkelsdag. 
Ligeledes fik Simon Frederiksen Simmelbager paa til
svarende Vilkaar Brev paa en Møllebakke, som han fik 
Tilladelse til selv at opkaste; den siges at ligge sydvest 
for Papegøjestangen, hvor Byens Borgere holdt Fugle
skydning. Langt op i Tiden vedblev Byen at udleje 
Møllebakker til Bagere og andre Næringsdrivende. 1620 
omtales saaledes hele 18 Vejrmøllebakker, hvoraf hver 
indbragte Byen 12 Skilling aarlig.

Ogsaa andre Erhverv end Mølleriet søgte i Tidens 
Løb uden for Porten. Efter at det ved Kongebrev af 
7. Maj 1577 var blevet forbudt at slagte Øksne eller 
Fæ inde i Byen, for at ikke Pestilens og anden Sygdom 
derved skulde udbredes blandt Befolkningen, opførtes 
der under Valkendorfs Ledelse et Slagtehus uden for 
Vesterport, delt i 14 Boder. 1620 nævnes stadig de 14 
stenmurede Slagterboder, beliggende ned mod Stran
den, og hver især indbringende en aarlig Afgift paa 2 
Rigsdaler. I Vognmændenes Lavsskraa fra 1610 er der 
fastsat Pris for med Skarnvogne at age Møg ud af Byen 
og ned bag Slagterboderne eller andetsteds, hvor det 
blev henvist til. Ogsaa Rebslagerne flyttede deres Reber
baner uden for Vesterport for at faa bedre Plads, og 1620 
nævnes her 7 Reberbaner, beliggende ned mod Stran
den og hver indbringende en aarlig Afgift paa 2 Mark.

De mange Næringsvirksomheder bidrog uden Tvivl 
til at skabe en livlig Trafik. Korn- og Mellæs trængtes 
gennem Porten. Møllere, Slagtere og Rebslagere gik 
til og fra deres Arbejde. Fra Slagterboderne hørtes 
Køernes Brølen. Knagen og Susen var der i Luften 
fra de mange Møllevinger, og Byens Borgere hentede 
hjem af Havernes Produkter eller forlystede sig med en 
Vandring ud til det aabne Land.

I det 17. Aarhundrede blev der endnu livligere. 
Christian IV’s Planer om Udbygning af Hovedstaden 
kom til at gribe lige saa dybt ind foran Vesterport 
som overalt i Byen ellers. Det var 1606, han sam
lede Opmærksomheden om dette Spørgsmaal, og i før
ste Række søgte han nu at faa udbedret Byens Forsvar.
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Han begyndte med Sankt Jørgens Sø. Allerede 1524 
havde man forsøgt at opdæmme Søen for at skaffe 
Vand til Byens Voldgrave, og siden havde Vognmæn- 
dene faaet Ordre til at vedligeholde Dæmningerne; 
men dette Arbejde blev forsømt, Digerne forfaldt, og 
frodig Eng bredte sig ind over Søbunden. Selve Søen 
svandt ind til en smal Rende. Sluttelig opstod der Strid 
om, hvem der skulde have Ret til den fede Græsning, 
der kom frem, naar Vandet ikke blev opstemmet. I 
Egenskab af Herre over Sankt Jørgensgaarden, der laa 
uden for Søen, havde en Prior for Helligaandsklostret, 
Peder Holst, 1587 tilegnet sig hele Arealet. Om 
Vinteren havde han opstemmet Vandet, saa det løb 
over Dæmningen; men om Sommeren lod han det 
løbe ud og benyttede Søbunden som Eng. Byens Myn
digheder klagede herover, og Christoffer Valken- 
dorf og Axel Gyldenstierne undersøgte Sagen. 
Oldinge fra Solbjerg og Valby blev forhørt, og Resulta
tet blev, at Retten til at raade over Arealet blev til
dømt Borgmestre og Raad i København. Disse Herrer 
benyttede sig saa godt deraf, at Søen næsten forsvandt. 
Da nu Christian IV begyndte at interessere sig for 
Forholdene, kunde han ikke andet end finde det uhel
digt, at Sankt Jørgens Sø saaledes blev tørlagt. Efter 
hans Opfattelse var det langt vigtigere at opretholde 
det skærmende Søbælte foran København i saa stor 
Udstrækning som mulig, ja, det var tydeligt hans Hen
sigt, direkte at gøre det til et Led i Københavns Fæst
ningsværker. Han gav derfor Ordre til, at Søen paa ny 
skulde inddæmmes „Byen til Gavn og gode“. Byens 
Borgmestre og Raad gik derefter i Gang med at udbedre 
Vejen uden for Vesterport og Broen over Søens Afløb, 
som vistnok fandtes, omtrent hvor Bagerstræde nu er. 
Nogen Begejstring for Arbejdet nærede de dog næppe. 
De fandt det snart for vanskeligt, naar Broen skulde 
konstrueres, saa den ikke tog Skade af den stærke 
Strøm Foraar og Efteraar, og de søgte derfor Kongen 
om Hjælp til at overvinde Vanskelighederne.

I det hele taget var der ikke Kræfter til at udføre 
Dæmningsarbejderne med det samme; men siden fandt 
Kongen paa Udvej. Under Ledelse af Voldmester 
Paulus Buysser foretoges 1618-19 Opfyldninger mel
lem Vesterport og Sankt Jørgens Sø, og i de følgende 
Aar byggedes Diger Øst, Vest og Syd for Søen. Gejst
lighedens Bønder i Omegnen maatte køre Sand dertil, 
og 1623 forhøjedes Digerne 2 Alen under Ledelse af 
Voldmester Thomas Hansen.

I Mellemtiden blev der taget fat paa Københavns 
Volde og Grave, der blev udbygget med mange nye 
Anlæg. Til dette Formaal blev der taget Jord fra 
mange af de gamle Haver nærmest Byen, og de, der 
saaledes mistede deres Grunde, fik anvist ny Jord 
længere ude. Arealer, der ved disse Forandringer kom 
til at ligge øde, udlejedes til Blegepladser. I mange 
af Haverne opførtes nu Beboelseshuse. Ifølge en gam
mel Kilde var det 1614, man paa denne Maade grund
lagde et Beboelseskvarter uden for Vesterport. Eksem

pelvis berettes det, at Borgmester Iver Poulsen byg
gede paa indhegnet Jord, og at Kongens Tolder Jakob 
Mikkelsen, der fik sin Have forstyrret ved Fæstnings
anlæggene, flyttede længere ud og genopførte sine 
Boder Vest for Borgmesterens. Siden fik han ogsaa 
Lov at lukke et lille Stræde, der mellem hans og Borg
mesterens Haver førte ned til Slagterboderne og Reber- 
banerne. Ligeledes kan nævnes, at Lohgarver Hans 
Hesenow 1615 fik Skøde paa Jord til et Garveri Nord 
for Adelvejen mod en aarlig Afgift af 24 Skilling, og 
1620 byggedes et kongeligt Farverihus uden for Porten.

Saa livligt gik Udflytningen, at der ved et Mandtal 
i November 1622 paa Stadens Grund uden for Vester
port boede ikke mindre end 110 Familier, de fleste 
dog vistnok Fattigfolk, idet de næsten alle boede til 
Leje. Ved en Taksation af Byens Jord 1633 fandtes 
mod Syd ned til Stranden 10 Haver og 3 Pladser. Syd 
for Adelvejen laa i øvrigt 5 Reberbaner, 8 Møllebakker, 
6 andre bebyggede Grunde, 6 Haver og 12 Pladser. 
Nord for Vejen saas kun et Par bebyggede Grunde, 
men 43 Haver og 7 Pladser. Byggeriet synes altsaa ikke 
at være blevet fortsat i større Udstrækning, hvilket ogsaa 
bekræftes ved et Mandtal fra 1645, hvorefter der kun 
var 138 Skatteydere uden for Vesterport. Foruden 
Møllere og Slagtere drejede det sig mest om Haand- 
værkere; især forekom der ikke saa faa Skomagere, 
formodentlig saadanne, der selv tilberedte deres Læder 
og med denne ildelugtende Bestilling var ugleset inde 
i Byen. Udflytningen maa antages at have fundet 
Sted i de økonomisk gunstige Aar mellem Kalmar- 
krigen og Christian IV’s Deltagelse i Trediveaarskrigen.

Naar Folk vovede at flytte ud, var det formodentlig 
i Tillid til Kongens Planer om at anlægge en ny Befæst
ningslinie fra Sankt Jørgens Sø ud til Stranden. Projek- 
tet hertil kan følges tilbage til 1619; men Anlægget blev 
vistnok først fremmet med Kraft fra 1644 da man under 
Torstensonskrigen begyndte at frygte svenske Angreb. 
I Perioden 1646-56 konfiskerede man igen en Række 
Haver til Befæstningsanlæg, og Borgerne fik igen anvist 
Grunde længere ude. Den nye Befæstningslinie betegne
des enten „det nye Værk“ eller Trenchementet og blev 
ligesom Københavns indre Volde anlagt med Bastioner 
og foran dem Voldgrave, der fik deres Vand fra Sankt 
Jørgens Sø. Herved forsynedes Søen med et nyt Afløb, 
noget østligere end det gamle. I Eftertiden blev det nye 
Afløb det eneste og snoede sig i bugtet Løb efter Bastio
nernes Grundplan ned mod Kalvebodstrand under 
Navn af Rosenaaen. Den øverste Del deraf fandtes 
ved nuværende Stenosgade og Viktoriagade. Ifølge 
gamle Tegninger og Grundplaner strakte Trenchemen
tet sig ikke blot fra Søen og ned til Stranden, men 
bøjede ogsaa hen langs Kysten og fortsatte ind til 
Byen, hvor det naaede Hovedvolden omtrent ved 
Farvergade. Ifølge en Forordning af 10. Juni 1656 blev 
der lagt megen Vægt paa at værne Fæstningsvoldene 
mod Heste og Kvæg, og det blev nøje fastsat, hvad 
Ejerne skulde betale for at faa deres Kreaturer igen, 
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hvis Kongens Vagtmandskab fangede dem paa for
budt Territorium; hvis et Kreatur blev indfanget 
tredje Gang, mistede Ejeren Retten til det, og dets 
Værdi blev delt mellem Vagten og Stadens Sygehuse.

I Forbindelse med Udflytning og Fæstningsanlæg 
fore toges ogsaa en betydningsfuld Omlægning af Vejene 
uden for Vesterport. Den gamle Vester Adelvej laa 
oprindelig lidt nordligere end den nuværende Vester
brogade og førte over Solbjerg til Roskilde. I Stedet 
for denne gamle Vej blev der nu planlagt to parallelle 
Veje, svarende til Gammel Kongevej og Vesterbrogade, 
henholdsvis lidt Nord for og lidt Syd for den ældre 
Vej. Ligeledes blev der planlagt en Tværvej omtrent 
ved Trommesalen. En lille privat Vej holdtes i nogle 
Aar aaben Vest for Bygraven, men lukkedes 1623. 
Ordren til Anlæg af Gammel Kongevej blev givet 1618; 
men hinsides Sankt Jørgens Sø førtes denne Vej først 
videre mod Vest efter 1660. Den nye Alfarvej blev da 
den nuværende Vesterbrogade, der paa det første 
Stykke blev anlagt 1622-24; men længere udefter blev 
dens Anlæg paabudt 1633. Vejen snoede sig da uden 
for Trenchementet i en Bue ned mod Stranden og til 
Valby; men 1647 gav Kongen Ordre til, at den skulde 
rettes ud og følge Ladegaardsmarkens Gærde. Den 
fik derved paa det mellemste Stykke samme Forløb 
som nu, men fortsatte fra den nuværende Fælledvej 
lige ud, saa den gik videre i Valby Langgade. Efter 
Nedlæggelsen af Landsbyen Solbjerg fulgte ikke alene 
Trafikken til Køge denne Vej; men ogsaa Trafikken 
til Roskilde gik gennem Valby og længere frem gennem 
Hvidovre. Den 20. August 1624 blev der givet Ordre 
til, at der skulde lægges Bro, det vil sige Stenbro, paa 
Hovedvejen udenfor Vesterport. Denne Brolægning 
fortsattes siden helt ud til Valby og betegnedes her som 
„den lange Stenbro “.

1650 fik Adel vej en ud fra København officielt Navnet 
Roskildegaden, og Parallelvejen blev kaldt Bæltgaden 
eller Bæltegaden, medens Tværvejen fik Navnet Ama
gergaden. Hele Bydelen betegnes 1652 som „Vester
byen Navnet Vesterbro gjaldt endnu formodentlig 
kun om den stenbrolagte Adelvej og kom først siden 
til at omfatte hele Kvarteret.

Hvor nu Værnedams vej en ligger, altsaa uden for de 
yderste Fæstningsværker, grundlagdes den første Kro i 
det nye Kvarter efter kongeligt Brev af 18. April 1619. 
Det var den foretagsomme Borgmester Mikkel Vibe, 
der sammen med Tolderen Jakob Mikkelsen opnaaede 
Kongens Tilladelse til at anlægge et Gæsteherberg uden 
for Vesterport. De fik Ret til at udsælge forskellige 
Slags fremmede Drikke, og de maatte love at begynde 
Byggeriet samme Aar og at fuldføre det allerede det 
næste Aar. Ydermere fik de Tilladelse til at udstyre 
Kroen med et „Skytteri “, en Skydebane, hvor man 
kunde vise sin Færdighed i Anvendelse af Bøsser, 
Armbrøster og Flitsbuer. Hermed var saaledes den 
allerførste Begyndelse gjort til det brogede Forlystelses
liv, der siden skulde trives saa godt paa Vesterbro.

—

Plan over „Vesterbyen", den af Christian IV planlagte Have
forstad udenfor Vesterport, paaskrevet de respektive Skødemod
tageres Navne. (Det kgl. Bibliotek).

Den 20. Februar 1621 fornyedes Bevillingen, saaledes 
at Kroværten fik Tilladelse til at købe Spisevarer af de 
forbikørende Bønder, før de naaede frem til Køben
havns Torv, hvor de skulde svare Afgift af den indførte 
Proviant. Videre fik Værten Lov til selv at brygge og 
bage samt til at opkøbe Vin direkte fra Skibe i Sundet. 
Han maatte ogsaa holde 3-4 Køer paa Byens Fælled 
uden at betale de sædvanlige Græspenge samt nogle 
Faar og et Par Heste. Husgeraad og Boskab maatte han 
indføre frit fra Holland, og Skydebanen maatte frit 
indrettes som en tilsvarende Bane i Holland. Maaske 
var Værten en Hollænder; man ser et Interiør for sig 
omtrent som paa et Maleri af Jan Steen.

Kongen lovede endvidere, at han ikke vilde tilstede 
flere Skydebaner paa denne Side af Byen, og at Mikkel 
Vibes Kro, som Stedet blev kaldt, maatte faa Eneret 
paa sine Privilegier, selv om der skulde blive Brug for 
flere Herberger. I de gyldne Aar indtil Danmarks 
Deltagelse i Trediveaarskrigen trivedes Foretagendet vel 
nok taaleligt; men 1624 døde Mikkel Vibe, og under 
Krigen gik det tilbage. Endnu 1625 fornyedes Told
friheden for Vin og 01 til Kroen; men siden forfaldt 
Bygningerne, og Kongen maatte udstede Paabud om 
deres Vedligeholdelse. Faa Aar senere benyttedes de 
ikke mere til Kro. I Trediverne og Fyrrerne fulgte 
vanskelige Tider, og det ser ud til, at det varede mange 
Aar, før nogen igen turde forsøge sig med Værtshus 
uden for Vesterport.

I Mellemtiden indtraf Svenskekrigene med gentagne 
Angreb paa de danske Øer, i deres Virkninger højst 
skæbnesvangre for den nye, endnu ikke fuldførte For-
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Svenske Løbegrave udenfor Vester
port, (Samtidig Tegning 1658. Det 
kgl. Bibliotek).
Umiddelbart efter at Svenskerne 
havde slaaet Ring omkring Hoved
staden begyndte de at føre deres 
Løbegrave ind imod Vesterport, hvil
ket gav Anledning til flere Udfald 
fra de belejredes Side, det første den 
13. August om Formiddagen, det 
andet, det saakaldte „store Udfald" 
eller „Generaludfaldet", ti Dage 
senere, den 23. August. I det sidst
nævnte Tilfælde var det en hel Hær, 
der rykkede i Marken, henved 3000 
Mand, hvoriblandt Baadsmændene, 
Haandværkssvendene og Studenterne. 
De ikke saa stærke svenske Styrker 
blev efter en heftig Kamp overman
det og enten dræbt eller som Fanger 
ført tilbage til Byen. „Da blev man
gen statelig Køllert og Kjortel af 
Fløjl og foret med Los solgt af vore 
Soldater fra Svenskens Krop af- 
dragen", siger Hjørring. Vigtigere 
var Ødelæggelsen af de svenske Vær
ker. Det Par Timer, man var Herre 
paa Valpladsen, benyttedes til i videst 
muligt Omfang at sløjfe dem, mens 
deres Kanoner blev fornaglet, bortset 
fra nogle særligt smukke „Stykker", 
som man i Triumf førte tilbage til 
Byen.

stad. Allerede i Vinteren 1658, da Carl Gustav foretog 
sit forvovne Tog over Bælterne, opkom der saa stor 
Skræk i København, at man skyndsomst ryddede Byens 
Forstæder for at lette Forsvaret under en Belejring, 
og Beboerne klagede over, at „samme vore og andre 
fattige Folks Huse, Haver og Vaaninger i denne besvær
lige Krigstid af Ryttere, Soldater og andre for en stor 
Del ... er ruineret og afbrudt, brændt og fordærvet, 
saa der lidet af en Del Huse igenstaar, mens Planker 
og Plankeværk om Haverne fast i Grunden [er] ødelagt, 
opbrændt og bortstjaalet, saa den Skade fattige Folk 
derover lider og taget haver, kan ikke med mange 
Tusinde Daler igen oprettes og betales Saa snart den 
værste Fare var overstaaet, søgte de husvilde om Til
ladelse til igen at opbygge Husene, og 11. Marts 1658 
gav Kongen Axel Urup og Hans Schack Ordre til at 
afgøre, hvorvidt dette maatte finde Sted. Man naaede 
imidlertid næppe nogen Vej med Byggeriet, før Carl 
Gustav hen paa Aaret kom igen og nu for at indlede 
en regulær Belejring af København. Denne Gang blev 
der næppe skaanet noget af det, som først var blevet 
levnet; de belejrede bortryddede, hvad de kunde, og 
Resten blev ødelagt af Svenskerne.

Det ydre Befæstningsværk, Trenchementet, kom slet 
ikke til at gøre den Nytte, som man havde tænkt sig. 
Det blev paa Forhaand opgivet af Byens Forsvarere, 
og tværtimod sit Formaal blev det til Gavn for Belejrings
hæren, som i Ly heraf rejste en Mængde Soldaterbarak
ker. I øvrigt fremgaar det af den detaljerede Tegning 
i Pufendorfs Værk om Carl Gustav, hvorledes Angri
berne skød deres Løbegrave frem mellem Møllebakker, 
gennem Haver og over Byggetomter henimod Byens 
Hovedvolde, og hvorledes de paa begge Sider af Sankt 
Jørgens Sø anlagde en Række Kanonstillinger, der uden 
Tvivl af Københavnerne blev betragtet som yderst 
generende.

Efter Belejringens Afslutning indtraadte en langvarig 
Periode med daarlige Forsyninger og mange Vanske
ligheder for Hovedstadens Befolkning, og det gik ikke 
saa fort med at planlægge Genopbygningen som i 1658. 
Fra 1661 foreligger en Ordre til Ingeniøren G. Hofman 
om at udvise Byggepladser inden for Voldene til de 
Urtegaardsmænd, som havde faaet deres Haver uden 
for Vesterport ødelagt ved Krigen. Slagterboderne 
blev slet ikke genopført, og Slagterne maatte igen for
rette deres Haandværk inden for Byens Volde. Derimod
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Udsnit af Pufendorfs Prospekt af Københavns Belejring 1658-59, visende den af Christian IV anlagte Voldlinje, de saakaldte Retrenche- 
menter, der i en Bue strakte sig fra Skt. Jørgens Sø til Kalvebodstrand. Indenfor Voldene de ødelagte Huse i „Vesterbyen". De træbe- 
plantede Veje er Gammel Kongevej og Vesterbrogade. Højene i Forgrunden skal forestille Gravhøjene paa Solbjerg Bakke.

blev det 1663 paabudt, at Hovedvejen vestpaa skulde 
istandsættes, og i 1670erne fornyedes Brolægningen ud 
ad Roskildevejen.

Blandt nye Anlæg, som kom til efter Krigen, kan næv
nes en Skydebane, som Kleinsmed Gabriel Bomand 
1661 fik anvist et Areal til Syd for Hovedvejen og lige 
inden for det yderste Trenchement, hvor nu Viktoria- 
gade drejer af fra Vesterbrogade; de foregaaende 
Aars Oplevelser havde overbevist Stadens Borgere om 
det nyttige i at opretholde Skydefærdigheden.

Endvidere flyttedes det 1665 genoprettede Pesthus til 
et Sted noget uden for Trenchementet og nær ved 
Kysten, og den 29. April 1667 blev der givet Bestem
melser om, hvor det skulde faa sine Indtægter fra. Det 
administreredes siden sammen med Børnehuset paa 
Christianshavn, og fra 1697 blev det Opholdssted for 
Personer med smitsomme og væmmelige Sygdomme og 
for sindssyge, ret et Elendighedens Sted. Ligeledes blev 
der 1667 givet Ordre til, at den murede Galge paa 
Nytorv skulde flyttes ud paa Vester Fælled „hos de 

sjællandske Soldaters Lejr“. At dømme efter de ældre 
Prospekter af København fandtes der dog allerede 
længe før den Tid en Galge uden for Vesterport, i 
den ældre Tid ret nær ved Byen; men 1622 var den 
med stor Højtidelighed blevet flyttet længere ud, og 
siden havde den sin Plads ved den nuværende Amerika- 
vej et Stykke nedimod Stranden. Den blev 1779 ned
revet paa Grund af Brøstfældighed.

Af virkelig Betydning for Københavns vestlige For
stad maatte det blive, at Hofslagter Niels Olufsen 
den 28. September 1671 efter Ansøgning fik Tilladelse 
til at oprette et Kvægtorv derude. Dette skete ikke ud 
fra hygiejniske Hensyn, men fordi Olufsen, der var 
Konsumtionsforpagter, var blevet klar over, i hvor stor 
Udstrækning Folk forstod at unddrage sig Betalingen 
af de fastsatte Afgifter. Han tilbød derfor paa egen 
Bekostning at anlægge et Kvægtorv uden for Vesterport 
sammen med en særlig Accisebod. Kongen tog imod 
Tilbudet og gav Ordre til, at der skulde anvises ham en 
Plads saa nær Vesterports Vagt som mulig, for at man

207



Byens murede Galge stod udenfor Vesterport. Her blev ogsaa 
Struensees og Brandts parterede Lig lagt paa Hjul og Stejle efter 
Henrettelsen paa Øster Fælled. Fornemme Folk mødte op, for
synet med Seglas, ja, Kikkerter, for at tage det sørgelige Skue i 
Betragtning. (Samtidigt Træsnit).

herfra kunde gribe ind, hvis der skulde opstaa Uorden. 
Olufsens Accisebod byggedes ud imod Hovedgaden, og 
de aabne Kvægfolde strakte sig langs Gadens Nordside 
ind mod Byen. Hele Anlægget blev kaldt Trommesalen, 
vistnok fordi Markederne aabnedes og sluttedes med 
Trommeslagning.

For at være nær ved Kvægtorvet bosatte adskillige 
Slagtere sig siden i det nyopvoksende Kvarter udefter 
langs den stenbrolagte Gade, og saaledes skete det, at 
Kvarteret uden for Vesterport ogsaa efter Københavns 
Belejring i særlig Grad blev Slagternes Tilholdssted. 
Talrige Kvægdrivere og Studeprangere mødtes her 
med Slagterne fra Byen, og i Tidens Løb udfoldede 
der sig et broget Værtshusliv med Drikkeri og Slagsmaal. 
Blandt de flittigste Købere paa Markederne var foruden 
Slagterne ogsaa Brændevinsbrænderne, som holdt tal
rige Køer inde i Byen og drev Mælkesalg sammen 
med Brændevinssalg.

Allerede 1668 havde Peder Hansen faaet Tilladelse 
til at oprette et Værtshus „straks ved Pesthuset“, og 
1671 fik Kongens Teltmager Niels Erlandsen Lov at 

genopbygge Mikkel Vibes Kro, dog uden de oprindelige 
Toldbegunstigelser. Efterhaanden kom flere. Kroer til, 
1749 var der ikke mindre end 22 Øltappere uden for 
Vesterport, og Sus og Dus og Lystighed prægede op i 
Tiden Kvarteret og mange af dets Beboere.

Hele Bebyggelsen blev nu holdt i Afstand fra Byen. 
Den 30. Marts 1672 befalede Kongen, at alle Huse 
mellem Voldene og Søerne skulde nedbrydes, for at 
Skudfeltet kunde ligge klart foran Voldene, og ingen 
Fjende finde Ly, hvis det igen kom til Angreb paa Byen. 
Saaledes fastsattes der en Demarkationslinie omkring 
Byen, som kom til at bestaa i henved 200 Aar. I enkelte 
Tilfælde blev der dog gjort Brud paa Byggeforbudet, 
saaledes da Diderigh von Bergen 1708 fik Lov til at 
bygge et Skur til sit Kattuntrykkeri mellem Voldene 
og Sankt Jørgens Sø.

Da Dæmningerne omkring Søen igen var i Forfald, 
og Søbunden forvandlet til Eng, maatte man nu for 
tredje Gang gaa i Lag med at opbygge Digerne, og 
5. November 1674 fik Københavns Kommandant Niels 
Rosenkrantz Ordre til at lade Soldaterne udføre 
Arbejdet. Samme Dag udtalte en kongelig Ordre, at 
der i Almindelighed ikke maatte bygges til Skade for 
Fæstningen, og det indskærpedes, at der skulde betales 
Jordskyld til Staden København af alle Grunde uden 
for Vesterport uden Hensyn til Brugen.

Nogen fin Forstad var det ikke, som lidt efter lidt 
skød frem uden for Demarkationslinien i Retning af 
Valby. Husene havde kun een Etage og var af Bindings
værk, saa de let lod sig fjerne i paakommende Tilfælde. 
Trenchementet, der kunde have givet Bydelen Holdning, 
fik Lov at forfalde, og Rosenaaen var kun en smal 
Bæk. Talrig Tilflytning var der heller ikke Tale om. Af 
en Synsforretning 1682 fremgaar det, at Byggeriet var 
meget begrænset. Endnu fandtes der nogle Møller; men 
der nævnes kun 3 Nord for og 3 Syd for Hovedvejen. 
Endvidere laa der Syd for Vejen en Garverhave, 
Gabriel Bomands Skydebane, en Vognmandsforretning 
og 13 Hytter, en forhenværende Kro og ned imod 
Stranden Pesthuset og de Fattiges Kirkegaard samt en 
indgrøftet Plads, hvorpaa Kongen havde ladet plante 
Træer. Nord for Vejen laa Stadens Accisebod, omtrent 
ved Frihedsstøttens nuværende Plads, et Par øde Mølle
tomter og en Række Fiskeparker, hvor der kunde 
fanges Karper og Karusser. Ellers var der aabent Land. 
Strækningen mellem Volden og Sankt Jørgens Sø laa 
øde hen. Syd for Vejen strakte sig nærmest ved Byen 
Enkedronningens Enghave, hvor hendes Livgardes 
Heste græssede. Længere ude, bag Gabriel Bomands 
Hus, havde Magistraten et Vænge, og derefter fulgte 
Reberbanerne, som i 1650 var flyttet uden for Trenche
mentet. Længere ude laa 3-4 Vænger, og saa fulgte 
Vester Fælled, som strakte sig helt ud til Valby Bymark. 
Nord for Vejen fandtes herude nogle Vænger og ellers 
Ny Amagers, det senere Frederiksbergs Bymark.

Da Rebslagernes Boder og Pakhuse nedbrændte en 
Julinat 1692, blev der givet strenge Reglementer for
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Den gengivne Plan af det 
indre Vesterbro fra 1728 
(Original i Ingeniørkorp
sets historiske Tegnings
arkiv) viser, hvorledes 
Christian IV’s fremskudte 
Forsvarsværker stadig præ
gede Omraadet. Voldgra
ven blev jo iøvrigt bevaret 
ned mod vor Tid som 
Rosenaaen. Bemærk in
denfor Voldlinjen mod 
Stranden Kongens Eng
have og Bebyggelsen om
kring Trommesalen. Uden 
for Volden ligger Reber- 
banerne ned til Kalve
bodstrand. Ogsaa ved 
Gammel Kongevej og 
Værnedams vej - i øvers te 
venstre Hjørne - findes 
Bebyggelse.

at hindre ny Ildsvaade; der skulde være tilbørlig Afstand 
mellem Husene, Tobaksrygning blev forbudt, og om 
Natten skulde der holdes Vægter paa Stedet.

Den ældre Udkørsel af Renovation fra Byen gennem 
Vesterport var vistnok gaaet i Staa, da man begyndte 
Anlægget af Frederiksstaden, idet man da havde Brug 
for alt Fyld ude i de nye Kvarterer; men den 19. 
November 1711 blev det igen tilladt at køre Renovation 
fra de vestlige Dele af Byen ud gennem Vesterport og 
læsse det af i Dronningens Enghave, idet man som 
Grund angav, at Vejen ud til Toldboden var for lang. 
Formodentlig tyndede Pesten saa kraftigt ud i Hoved
stadens Befolkning, at man savnede fornøden Arbejds
kraft til at udføre Arbejdet som sædvanligt. Samtidig 
blev der givet Tilladelse, til at der midlertidigt oprettedes 
et Torv foran Vesterport, saa Bønderne kunde handle 
der, og man kunde undgaa at faa dem ind i den pest
befængte By, en Indretning ganske svarende til den, 
man kort Tid i Forvejen havde faaet ved Nørreport.

Siden fandtes paa Vesterbro gennem en Aarrække 
den saakaldte Renovationsgaard, hvor Vognmands- 
lauget, siden Stadens Renovationskontor, opstaldede 
de talrige Heste, der benyttedes til Renovationens 
Udkørsel. Den Opfyldning, som Renovationen mulig
gjorde, blev Tid efter anden mærkbar, og et særligt 

Formaal fik den, da det 1755 blev bestemt, at Byens 
Tømmerpladser skulde anbringes langs Kalvebodstrand 
uden for Vestervold. De havde hidtil deres Plads bag 
Amalienborg; men man frygtede, de der kunde blive 
skæbnesvangre i Tilfælde af Ildebrand, og det gjaldt 
nu om at faa Tømmeret anbragt, saa det ikke, hvis det 
kom i Brand, kunde antænde Bygninger af større 
Værdi. Man besluttede da at foretage Opfyldning ud i 
Kalvebodstrand og saaledes udlægge Øer omgivet af 
Vandgrave, hvor Tømmeret kunde henlægges. Opfyld
ningen blev tilvejebragt dels ved Opmudring, dels ved 
Paafyldning af Renovation, og ikke mindre end 300 
Mand af Garnisonen blev udkommanderet for at skaffe 
den fornødne Arbejdskraft hertil. Ialt blev der udlagt 
16 Tømmerpladser paa 50 X 80 Alen og omgivet af en 
36 Alen bred Grav. Hele Anlægget var det første større 
Opfyldningsarbejde i Stranden ud for det nuværende 
Vesterbro og strakte sig omtrent, hvor nu Tietgensgade 
ligger. Byens Brændemagasin fik den forreste, Tømmer
handlerne derefter hver sin af Pladserne. Tilfredse med 
Arrangementet var Parterne fra Begyndelsen ikke. Vejen 
derudtil var opkørt og ødelæggende for Hestene, det 
nydannede Terræn fugtigt, saa Tømmeret sank og 
raadnede; der manglede Kajplads og Tyvene havde frit 
Spil. Man maatte da brolægge Pladserne, mudre op,
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Paa denne og næste Side gengives et Prospekt af København set fra Vesterbro 1761. (Stik af J.J. Bruun). Se iøvrigt Paasknfterne.

saa Skibe kunde lægge ind, anskaffe Pladshunde og 
bygge Bolig til en Vedfoged, som kunde holde Opsyn.

Da der den 24. Juni 1784 blev udstedt Instrukser for 
de københavnske Natvægtere, blev der givet særlige 
Instrukser, dels for Natvægterne i Forstæderne, dels for 
Natvægterne paa Tømmerpladserne. Vægterne i For
stæderne skulde ligesom deres Kaldsfæller inden for 
Voldene hver Time udraabe Klokkeslet og Vindretning 
og søge at hindre Forbrydelser. Fremfor alt skulde de 
dog i Tilfælde af Ildløs skrige Brand! Brand!, vække 
Folk i Kvarteret, røre Trommerne og faa fat paa Brand
sprøjten: „Det bliver hermed Vægterne alvorligen be- 
falet“, hedder det, „at de med Beskedenhed begegner 
alle Folk og med gode styrer til Rette og forhindrer 
Klammeri, Mord og Tyveri af yderste Evne, og ikke, 
uden de personlig anfaldes, nogen med Hug eller Slag 
begegne, og udi disse eller andre Tilfælde skal de 
komme hverandre til Hjælp og ufortøvet løbe til, hvor 

Vægter-Fløjten høres, eller de paakaldes, og da hinanden 
uden Falskhed bistaa, og de skyldige i Arrest 
føre“. Som man ser, en Instruks præget af dansk Maade- 
hold, langt fjernet fra Ønsket om at tilvejebringe en 
Politistat. Vægterne paa Tømmerpladserne fik noget 
skrappere Forskrifter. Hvis nogen fremmed færdedes 
paa Pladserne ved Nattetid og ikke vilde lade sig paa
gribe, fik Vægterne Ret til at skyde paa dem, men med 
„et Gevær, ladt med smaa Ande-Hagl“; men de 
maatte ikke uden yderste Nødvendighed gribe hertil, 
„da de i Tilfælde at de samme letsindigen bruger, 
maa vente for deres Skud at staa til Ansvar“. Over for 
Tyveknægte skulde de gøre Brug af deres Hunde, og 
hvis der blev stjaalet noget, kunde Vægterne gøres an
svarlig derfor og tiltales ved Politiretten. Vægternes 
Løn var 8 Mark om Ugen, som de hver Lørdag selv 
skulde indkræve hos Plads-Lejerne, samt hvert tredie 
Aar „en Vægter-Mundering med Kabuds “.
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Højre Halvdel af Prospektet viser selve Vesterbrogade med dens dengang lave Bebyggelse. Bemærk Husenes Bindingsværk og Straatage.

Frem igennem det 18. Aarhundrede undergik For
staden uden for Vesterport kun faa Forandringer. 
Byggevirksomheden var ikke meget livlig. Efterhaanden 
lagde der sig vel en nogenlunde sammenhængende 
Række Haver med paastaaende Huse halvvejs ad Valby 
til; men bebyggede Sideveje fandtes praktisk talt ikke. 
Den øde Strækning mellem Volden og Søen blev i 
I72orne optaget af en Plantage for Farveplanter, som 
efter særlig Bevilling blev anlagt af Krigsraad Gregorius 
Wulf; men siden fik han overladt en større Grund 
mellem Søen og Ladegaardsvejen.

Oprindelig var det ikke Hensigten, at større faste 
Bygninger skulde opføres i Forstæderne, men fra 1755 
blev det tilladt enhver uden for Demarkationslinien at 
bygge, som han vilde, naar blot Gadelinierne blev holdt. 
Det følgende Aar blev der endog tilstaaet de byggende 
et Tilskud paa 6-10 Rigsdaler pr. Fag alt efter Byg
ningens Beskaffenhed. Alligevel kom der til at gaa en 

lang Aarrække, før Vesterbro i nogen Udstrækning præ
gedes af voksende Byggelyst.

Særlig Interesse samler sig om den kongelige Skyde
bane, der 1753 fik sin Plads paa det Sted, hvor den op 
til vor Tid har haft sit Domicil. Det kgl. Skydeselskab 
havde udviklet sig af det ældgamle Hellig Trefoldigheds 
Lag eller det danske Kompagni og havde ofte nydt 
Monarkernes Bevaagenhed. I ældre Tid ejede det 
Gaard og Grund mellem Kompagnistræde og Bro
læggerstræde; men 1682 var det gamle Kompagnihus 
blevet solgt, og Sammenslutningen havde i den følgende 
Tid haft en omskiftelig Tilværelse, indtil det omkring 
1750 blev reorganiseret og nu fik overdraget en Grund 
paa Vesterbro, hvor det holdt sin første Fugleskydning 
den 9. August 1753. Kong Frederik V var selv hyp
pigt til Stede, naar der holdtes Skydning, og det er 
bekendt, hvorledes Dronning Caroline Mathilde 1770 
„ikke alene var til Stede, men endog skød og traf
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Indgangen til Frede
riksberg Allé fra Ve
sterbrogade var i ældre 
Tid spærret af den saa- 
kaldte Jernport, gen
nem hvilken der kun 
var tilladt Passage af 
lettere Køretøjer og 
Fodgængere. Udfor 
Porten laa paa søndre 
Side af Vesterbrogade 
et to-etages Hus af den 
almindelige Forstads
type. Det var her Adam 
Oehlenschlåger blev 
født i 1779. (Gammelt 
Træsnit. Efter Før og 
Nu).

Papegøjenendvidere at hun ved den Lejlighed vakte 
Forargelse i Byen ved at optræde i Mandsdragt. En 
fornem Manifestation af Skydeselskabets Betydning blev 
Opførelsen af dets Hovedbygning i 1780erne. Ved et 
Skøde af 16. December 1782 fik Selskabet Ejendomsret 
til et Grundstykke, der maalte 85 Alen langs Vesterbro
gade og strakte sig 860 Alen helt ned til Stranden, hvor 
det havde en Bredde af 160 Alen. Paa Grunden ind
rettedes en Have, hvor der især dyrkedes Asparges. 
Allerede før Skødet dateredes, var Grundstenen den 
29. Januar lagt til Hovedbygningen, som dog først 
stod færdig til Indvielse den 10. Maj 1787. Husets 
Indre smykkedes af de smukt malede Plader, som blev 
udfærdiget for hvert enkelt Medlem, og det anvendes 
i Nutiden som Københavns fornemste Selskabslokale, 
hvor den velhavende Verdens Banketter og større 
Familiefester fejres, ligesom Husets Restaurant nyder 
Ry for at høre til Københavns bedste.

Et andet Skydeselskab søgte ogsaa ud til Vesterbro, 
nemlig det forenede borgerlige Skydeselskab, der 1792 
slog sig ned paa Ejendommen Eutin ved Vejen ned til 
Tømmerpladserne, men 1800 indviedes Foreningsloka
ler paa „Enighedsværn“ helt ude ved Kalvebodstrand.

Naar Rahbek ved Aarhundredets Slutning vandrede 
ud til sit elskede Bakkehus, traf han paa hele Vejen 
uden for Byen, efter hvad han selv angiver, foruden 
Skydebanen kun en enkelt anden bemærkelsesværdig 
Bygning, nemlig Pastor C. J. R. Christianis Pigeinsti
tut, der oprettedes 1795 og havde til Huse i en Bygning, 
hvor nu Dannebrogsgade støder til Vesterbrogade. For 
Eftertiden kan der dog være Grund til at mindes et 
lille Hus, der laa over for Indgangen til Frederiksberg 
Alle og den 14. November 1779 blev Adam Oehlen- 

schlågers Fødested. Det lille toetages Bindingsværkshus 
stod uændret, til det nedreves 1863.

Paa det indre Stykke blev Vesterbrogade i 1770 og 
1780erne omlagt og beplantet med Træer. Paa det 
ydre Stykke blev den forlagt, saaledes at den fra Fælled- 
vejhjørnet, hvor Beværtningsstedet Sorte Hest laa, førtes 
ligefrem til Slotskroen og mellem Frederiksberg Have 
og Søndermarken op over Frederiksberg Bakkes Top
punkt. Vej stykket fra Sorte Hest frem til Bakkehuset, 
hvor Landevejen gik Syd om Huset, blev nedlagt, og 
Rahbek fulgte som bekendt paa sine daglige Vandrin
ger den nuværende Rahbeks Alle, der var anlagt alle
rede i Aarhundredets første Del, og i daarligt Vejr 
altid var fuld af Pløre - til den sirlige Kamma Rahbeks 
store Fortrydelse.

I nogen Frastand fra Vesterport rejstes i Slutningen 
af det 18. Aarhundrede midt paa Vesterbrogade Fri
hedsstøtten til Minde om Stavnsbaandets Løsning, idet 
Midlerne dertil blev skaffet ved frivillige Bidrag. Grund
stenen blev nedlagt af Kronprins Frederik den 31. Juli 
1792, og først den 6. November 1797 stod Monumentet 
færdigt, Vesterbros første og fornemste Kunstværk. Den 
15 Meter høje Søjle var rejst efter Abildgaards Tegning 
af bornholmsk Sandsten paa et Fodstykke af norsk 
Marmor med Relieffer og Indskrifter samt med 4 
allegoriske Statuer, det hele omgivet af et lavt Jern
gitter. Rundt om videdes Gaden ud til en Rundkreds 
og en dobbelt Trærække i Periferien gav Søjlen de rette 
Omgivelser. Her paa Grænsen mellem Land og By 
stod den som et værdigt Symbol paa den folkelige 
Frihed, der blev en af Grundbetingelserne for det jævne 
danske Folks Udvikling til et højtstaaende Kulturfolk. 
Ved Anlægget af Boulevardbanen maatte Støtten ned-
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Gæstgivergaarden „Sor
te Hest“ set fra Vester
brogade. (Akvarel 1848 
af H. G. F. Holm).
Ud mod Frederiksberg 
Bakke var Bebyggel
sen langs Vesterbrogade 
længe sparsom, som det 
ses af hosstaaende Bil
lede, fra 1848, der viser 
en af de adskillige Gæst- 
givergaarde, der forhen 
flankerede Gaden, nem
lig den saakaldte „Sorte 
Hest“, nu Vesterbrogade 
148. Bag den det paa 
det Tidspunkt endnu saa 
godt som ubebyggede 
Frederiksberg. Møllen er 
den saakaldte Vinstrups 
Mølle.

tages, men den genopførtes faa Meter fra sit oprindelige 
Sted midt paa Broen over den nye brede Banegrav, 
og endnu staar den som et Vartegn, hvor Landbo 
mødes med Bybo, foran Byens Trafikhjerte, Hoved- 
banegaarden.

Saa længe de smukke Alleer fik Lov at staa, og kun 
en enkelt Række Ejendomme omgivet af store Haver 
laa paa hver Side af Færdselsaaren, bevaredes den 
landlige Friskhed helt ind til Byens Fæstningsværker. 
Fra de kvalmende og stinkende Gader inden for Vol
dene var det en Befrielse at komme uden for Vesterport 
og vandre frem imod Frederiksberg eller det aabne 
Land. Det kunde dog bringe nogen Forstyrrelse heri, 
at der langs Vesterbrogades Nordside laa flere Slagter- 
gaarde, hvor Kreaturslagtningen, indtil det blev for
budt 1802, jævnlig blev foretaget i Portrummene lige 
ud mod Gaden, saa Blodet løb ud i Rendestenene, og 
Stanken stod de forbipasserende i Næsen.

Endnu var Vesterbro nærmest at betragte som en 
velvoksen Landsby. 1793 rummede Bydelen kun 1027 
Indbyggere. Om nogen høj eller tæt Bebyggelse var 
der slet ikke Tale. Ifølge en Plakat af 6. Juni 1810 
fastlagdes Københavns Demarkationslinie til en Linie 
fra det gamle Pesthus ved Kalvebodstrand til Falkoner 
Allé, og ved Plakat af 8. Oktober 1824 blev dette for
klaret saaledes, at der ikke mellem Demarkations
linien og Voldene maatte opføres Bygninger eller Hegn 
med Grundmur, ja, indtil en Linie, der laa 1000 Alen 
længere ude, maatte der overhovedet intet bygges uden 
Demoleringskommissionens Tilladelse. Almindeligvis til
lod man kun Opførelse af Træbygninger og af enetages 
Bindingsværkshuse alt paa Betingelse af, at de blev 
revet ned, naar det blev nødvendigt for Byens Forsvar.

Lige til omkring 1850 bevarede Vesterbro den land
lige og forholdsvise aabne Karakter; men fra 1800 
undergik Kvarteret dog en Ændring. Medens Forlystel
seslivet uden for Vesterport hidtil havde været af den 
enkleste Art og fortrinsvis bestaaet i Drikkeri paa de 
talrige Værtshuse, prægedes det fra Aarhundredskiftet 
af allehaande Morskaber, Artistoptræden, Musik, Dans 
og Teater, og det var først nu Vesterbro ret blev Køben
havns Forlystelseskvarter. Fra omkring 1800 begyndte 
nemlig Artisterne fra Dyrehavsbakken, naar den korte 
Kildetid i Dyrehaven var forbi, at komme ind og opslaa 
deres Boder i Værtshusenes Haver langs Vesterbrogade, 
eller hvor de nu kunde finde Plads. Fremvisning af 
Linedansere, Menagerier, stærke Mænd og rigtige Negre, 
Kraftprøver, Skydetelte, Fortunaspil og alskens Gøgl 
skabte flere Steder i Sommeraftentimerne en markeds- 
agtig Lystighed. Ikke blot Kvarterets egne Slagtere og 
Kreaturhandlere strømmede til, men Soldater, Matroser, 
Tjenestepiger og Haandværkssvende fra den ganske By 
mødte op. Gifte Familier med Madkurv og Moppe og 
en Hale af Børn kom ud Søndag Eftermiddag og stand
sede op paa Vejen til eller fra Frederiksberg Have. Alle 
Samfundslag blandede sig her mellem hverandre. Unge 
Galfranser og gamle Fyldebøtter, danseglade Siskener 
og snakkesalige Madammer fik her Udløsning for 
deres Lyster. Vesterbro blev Livsglædens og For
lystelsessygens Tumleplads.

En finere Tone kom der ind i Ensemblet fra og med 
Opførelsen af James Prices Teater 1802. Dette var kun 
et simpelt Træskur, som blev bygget i Haven til Fabri
kant Nehrmanns store Ejendom „Den hvide Svane“ 
over for den kongelige Skydebane, dengang Vesterbro
gade Nr. 23 b; men den engelskfødte James Price og 
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hans Hustru begyndte med meget smagfulde Artist
forestillinger, udførte Ekvilibristkunster paa Line og 
lod deres 3 smaa yndige Døtre danse til Publikums 
Henrykkelse. Næste Aar forbedredes Programmet, idet 
Familien Casorti kom til, og Træskuret byggedes 
større. I Juli 1802 begyndte Guiseppe Casorti at spille 
Pjerrot i Pantominer efter den italienske comedia del 
arte Stil. Han udførte sin Rolle som uforlignelig dum 
og snu, klodset og skalkagtig aldeles fortræffeligt, og 
han lagde hermed Grunden til den fornemme Panto
mime-Tradition, der endnu lever videre paa Tivolis 
Paafuglescene.

Under Forestillingerne kunde Publikum faa serveret 
Limonade, og i Haven udenom var opstillet Rariteter 
og sjældne Dyr og frem for alt en Svinggynge, som den
gang var noget nyt for den københavnske Bevidsthed. 
1803 bød James Price paa Fyrværkeri. Intet Under, 
at Foretagendet blev Succes.

Successen blev paa en vis Maade for stor. Fyrværkeriet 
lod sig se ikke alene fra „den hvide Svane “s Have, 
men ogsaa fra de omliggende Ejendomme, og det gav 
Anledning til, at Publikum, navnlig de ubehøvlede 
Slagtersvende, brød ind i Haverne, rev Stakitter om 
og trampede dem ned. Da Ejerne klagede, endte det 
med, at Fyrværkeriet blev forbudt.

Price fandt dog paa Udvej. Næste Sommer bød han 
paa Karussel, en Indretning til 12 Personer, og han fik 
opstillet et Vokskabinet, hvor man bl. a. kunde se 
Bonaparte. Publikum blev da ogsaa ved at komme, og 
da Vejret var mildt, kunde Etablissementet holde aabent 
hele den følgende Vinter, og hvad kunde man ikke 
have ventet af den opfindsomme Price, hvis ikke han 
pludselig var død i Begyndelsen af 1805.

Publikums Sympati samlede sig naturligt om hans 
Enke, der sad tilbage med 5 Børn. Hun forsøgte ogsaa 
i de følgende Aar at holde Teatret i Gang, saaledes 
med Marionetkomedie, men kunde næppe byde saa 
lødig Underholdning. Træbygningen slap uskadt gen
nem det ulykkelige Aar 1807, der i det hele taget ikke 
tilføjede Bygningerne paa Vesterbro stor Skade; men 
i den følgende Vinter stjal Fattigfolk af Tømmeret, 
mens Madam Price rejste til andre Byer, og snart efter 
blev dette Københavns første Forstadsteater nedrevet.

Forskellige Konkurrenter dukkede nu ogsaa op. For
lystelsesetablissementerne laa allerede paa Række langs 
Vesterbrogade. 1803 skrev „Politivennen “ forarget: „Nu 
er Vesterbro en evig Dyrehave, hvor der ærlig arbejdes 
paa at gøre Mennesker til blot sanselige Dyr. Der er 
vist ingen Tjenestepige i København, som jo nu har set 
et Fyrværkeri, flere Gange set Linedansere og gynget

Naar man var kommet noget forbi Frihedsstøtten, 
fandt man Beværtningsstedet „Ægypten“ (senere „Fre- 
derichs Dal“), hvor der efterhaanden forekom Karus- 
selgynge med Balloner og Heste, Keglebane og For- 
tunaspil, og hvor der blev drevet Handel med Ure 
og Pibehoveder. Nabo hertil laa „Peters Haab“, som 
var en Dansepavillon for jævne Folk. Digteren M. A.

Goldschmidt, hvis Fader en Tid boede i Valby, for
tæller i sine „Livs-Erindringer og Resultater“, at selv 
Gaardmandskonerne fra Valby dyrkede „Peters Haab“, 
og at de gjorde det til en Betingelse for Bevarelsen af 
venskabelige Forhold, at hans Moder gik med derind; 
men Moderen kom der kun een Gang.

Længere ude mellem nuværende Dannebrogsgade og 
Saxogade laa Gæstgivergaarden „Bjørnsdal“, der hørte 
til Vesterbros anseligste Kroer. Det var herude, Kunst
berideren Chiariny den 8. Juni 1806 aabnede den 
første Vauxhall med et Danselokale og en (nyplantet) 
Have oplyst af 4 Rækker kulørte Lamper. Endskønt 
Belysningen var Tranlamper, der udbredte en styg 
Stank, og Beværtningen efter Tidens Forhold var dyr, 
blev Stedet dog meget søgt; „Grever og Skrædere 
myldrede her mellem hverandre som Oldenborrer og 
Myg i Juni Maaned“.

Familien Price svigtede dog ikke i Længden Vester
bro. 1810 kom Madam Price igen med Linedans o. lign, 
og installerede sig lidt længere ude, paa Ejendommen 
„Det hvide Lam“, daværende Nr. 31. Hun engagerede 
her den tyske Kunstberider Frantz Kuhn, med hvem 
hun giftede sig samme Efteraar, og under Navn af det 
Kuhn’ske Selskab fortsatte Familien gennem en længere 
Aarrække Teaterdriften. 1812 havde man faaet rejst 
en brugelig Bygning, og her genoplivedes den Casortiske 
Pantomime med Stykker som „Harlekin Statue“, 
„Harlekin Kok eller Pjerrot opdager Fruentimmernes 
Træskhed“ og „Harlekin Skelet“. Den 20-aarige The
rese Casorti skal have været en charmerende Colum- 
bine. Man ved, at J. L. Heiberg og Weyse besøgte 
dette Teater, og i 1816 var selveste Majestæten, 
Frederik VI, derude. Dette Aar forøgedes Selskabet 
med Italieneren Carlo Pettoletti, der med 4 Sønner 
og 1 Datter, alle meget musikalske, fuldstændiggjorde 
Ensemblet og sammen med Familierne Price og 
Casorti blev bærende i Vesterbros Pantomimekunst 
lang Tid fremover.

Teatret fra 1812 var kun i Brug til 1816. Aaret efter 
afløstes det af Vesterbros Morskabsteater, en pynteligere 
Bygning, ogsaa af Træ, men med rødt Tegltag og ind
vendig forsynet med Loger, beliggende paa det første 
Priceteaters Grund over for Skydebanen. Bagved Tea
tret havde Familierne Price-Kuhn og Casorti ud 
imod Gammel Kongevej en Beboelsesbygning, ejendom
melig ved sine store Vinduer, der næsten naaede helt 
ned til Grunden. Til venstre for Teatrets Indgang laa 
et Konditori, hvor Publikum i Mellemakterne kunde 
faa Kager, og hvorfra de under Forestillingen kunde 
faa den eftertragtede Limonade. Morskabsteatret aabne- 
des netop med en Gallaforestilling, der hed „Harlekin 
Kukkenbager“.

Snart spilledes der Teater, snart underholdt man 
Publikum med Linedans og Voltigeren. Da Guiseppe 
Casorti og Familien Pettoletti i 1819 for en Tid 
forlod Etablissementet i Vrede, kunde Teatret ikke 
holde Standarden; men siden vendte de tilbage, og alt
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Vesterbro Morskabsteater. (Efter Før og Nu). Vesterbro var tidligt et Sted, hvor Folk søgte ud for at fornøje sig med Gøgl og Forlystelser 
af Alverdens Art. Kendt er den lille Scene, hvor Familierne Casorti og Price optraadte, og hvor den italienske Pantomime vandt Indpas 
her i Landet. Teatret blev nedrevet i 1844. Det laa omtrent overfor Skydebanen.

gik godt nogle Aar, til Pettolettierne brød ud og 1827 
skaffede sig Bevilling paa at drive eget Teater. De havde 
da fra 1828 til Huse paa Blaagaard; men da Bygningen 
der nedbrændte 1833, vendte de tilbage til Vesterbro 
og fik opført „Vesterbros nye Teater en stor Træ
bygning, der kunde rumme 1200 Tilskuere og laa 
mellem Dronningens Enghave og Frihedsstøtten, hvor 
nu Bernstorffsgade løber.

Som Leder af dette Etablissement gav Philippo 
Pettoletti Forstadsteatret endnu et Opsving, indkaldte 
italiensk Opera og tyske Skuespiltrupper, der opførte 
„Lumpacivagabundus“ og lignende Successer. Han blev 
ogsaa Lærer for N. H. Volkersen, den berømte Frem
stiller af Pjerrot, og formidlede saaledes Traditionen 
fra Casorti til Tivoliteatret. Selv spillede han paa sine 
gamle Dage Kassander.

Pricernes Teater bestod til 1844 °g blev nedrevet 
Aaret efter, idet det maatte give op i Konkurrencen 
med Tivoli. „Vesterbros nye Teater“ bestod til 1875, 
men fra 1850 kun som Hjemsted for Panoramaer, 
anatomiske Udstillinger og Bakkegøgl. Af dets Grund 
blev en Del lagt under Tivoli, medens en Del senere 
gav Plads for Panoptikonbygningen, hvor Bernhard 
Olsen 1885 grundlagde saavel Panoptikon som Dansk 
Folkemuseum, det sidste nu en vigtig Bestanddel af 
Nationalmusæet.

Den Institution, der besejrede alle Vesterbros For
nøjelser og ligesom optog dem i sig i forfinet Form, 
blev Tivoli, grundlagt i Dronningens Enghave af den 
smarte Georg Carstensen og første Gang aabnet 15. 
August 1843. Alt lige fra den fornemste Musik og det 
dyreste Restaurationsliv til de folkeligste Forlystelser 
paa Plænen, i Rutchebanen eller det muntre Køkken 
forenedes her med den ærværdige Pantomimescene, det 
populære Promenadeorkester og den offentlige Dans 
til i sin Helhed at udgøre et veritabelt Eventyr, om
givet af Illuminationens og Fyrværkeriets Glans. Selv 
i sin nuværende, af Krigen lemlæstede Skikkelse er den 
gamle Have stadig paa Aftener med godt Vejr Møde
sted for Titusinder af Storbyens Beboere og Kronen paa 
Sommerforlystelserne i den gamle glade By København.

Faa Aar efter Tivolis Aabning indtraf de store For
andringer, der af den gamle landsbylignende Forstad 
i Løbet af et Par Generationer skabte Vesterbro, som 
det kendes i Nutiden. For det første Anlægget af Jern
banen til Roskilde, der aabnedes 1847. Denne Bane 
førtes ligesom den nuværende ind til København Syd 
om Frederiksberg Bakke og løb paa sit sidste Stykke 
langs den gamle Kystlinie og havde Endestation, hvor 
nu Hovedbanegaardens Perroner er. Et Par Veje førte 
fra Frihedsstøtten ned til det af to smaa Taarne pry
dede Stationshus, Den ene af disse Veje var den gamle
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Udsigt fra Valby Bakke mod Vesterbro. (Litografi efter Tegning ca. 1850 af Nordahl Grove, Bymuseet). Billedet er tegnet netop inden 
det Tidspunkt, fra hvilket Kasernerne begyndte deres March fra Vesterbro udover det hidtil saa landlige Omraade. Vejen som ses om
trent midt i Billedet er nuværende Vester Fælledvej. Til højre ses den i 1847 aabnede Jernbanelinje til Roskilde. At Jernbanestationen fra 
første Færd blev lagt paa Vesterbro, blev naturligvis af Betydning for Bydelens almindelige Udvikling.

Tømmerpladsvej, der nu fik Navnet Jernbanevej (siden 
Colbjørnsensgade).

Havde Vesterbrogade takket være sit Forlystelsesliv 
længe været den mest befærdede af Udfaldsvejene fra 
København, saa blev den ved Jernbanens Anlæg endnu 
mere en Hovedfærdselsaare, særlig paa Strækningen fra 
Vesterport til Frihedsstøtten. For at give Plads for den 
voksende Trafik blev Vesterport 1857 nedrevet, og i 
Stedet fik man det saakaldte „Vestergab“. Siden blev 
der herudfra til Nytte for Færdselen lagt en bred Dæm
ning, Vesterbros Passage. Den første Københavns Bane- 
gaard bevaredes dog kun paa sit Sted til 1864. Da blev 
Banen ført Nord om Frederiksberg Bakke og ind over 
Dæmningen mellem Peblingesø og Sankt Jørgens Sø til 
en Hovedbanegaard ved det nuværende Akseltorv, hvor 
Paladsteatrets Bygning indeholder Rester af den forrige 
Banegaardsbygning. Denne anden Hovedbanegaard 
fungerede indtil det nuværende Banegaardsanlæg blev 
taget i Brug.

Den næste store Begivenhed i Vesterbros Liv blev 
en mærkbar Lempelse i de strenge Bestemmelser om 
Demarkationslinien. Ved Lov af 6. Januar 1852 blev 
denne Linie flyttet indefter til en Linie langs Søer
nes Østbred. Der blev saaledes givet fri for høj Bebyg
gelse fra Banegaarden og udefter, og snart begyndte 
Lejekasernerne at skyde i Vejret. I Aarene 1854-58 
anlagde man Viktoriagade, Istedgade fra Rosenaaen 

(som her fulgte den nuværende Abel Cathrines Gade) 
til Gasværksvej, Vesterbros Torv, Gasvej (nu Gasværks
vej), Badevej (senere Knudsgade, nu Eskildsgade), Ab- 
salonsgade og Oehlenschlågersgade. Længere ude eksi
sterede fra ældre Tid Enghavevej med en Sidevej til 
Belvedere (det gamle Pesthus) og Vester Fælledvej. Gas
vej førte ned over Banen til Københavns første Gas
værk, Vestre; Gasværk, der anlagdes paa opfyldt Grund 
i Kalvebodstrand, hvor nu Kødbyen er, og toges i Brug 
1857, men er i dette Aarhundrede blevet afløst af Valby 
Gasværk.

I den følgende Tid fortsattes Anlægget af nye Gader 
i noget langsommere Tempo; men inden 1872 var dog 
Bebyggelsen af Dannebrogsgade, Saxogade og Valde- 
marsgade paabegyndt, endvidere af Frydsvej (nu Sun
devedsgade), Amerikavej og Bakkegaardsvej. Istedgade 
forlængedes efterhaanden, og 1866 anlagdes Platanvej. 
Ved Amerikavej laa siden 1814 en Mølle, Amerika- 
møllen, der nedbrændte 1882.

De væsentligste af Vesterbros Sidegader var saaledes 
udstukket og begyndt at blive bebygget ved Begyndel
sen af 1870erne. Inde tæt ved Byen byggedes Peter
sens Passage (nu Sankt Jørgens Allé). Lige uden for 
Volden havde Kongens Klub Nord for Vesterbrogade 
sit Sommerlokale. Ved Farimagsvejen laa for Enden af 
Gammel Kongevej Restauranten Glaciholm.

Ifølge Lov af 6. Juli 1867 blev det tilladt at bebygge
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Vesterbrogade 58-66. 
(Tegning ca. 1858 af 
H. G. F. Holm).
Demarkationstvangen 
havde hindret en mere 
solid og anselig Bebyg
gelse paa Vesterbro 
som i de andre For
stæder. Ikke saa snart 
var den hævet i 1852, 
før høje Huse skød i 
Vejret, ved helt nye 
Gader saavel som langs 
Vesterbrogade. Der 
kunde opstaa pudsige 
Billeder, naar fler-eta- 
ges Ejendomme blev 
lagt ved Siden af lave, 
gammeldags. Sammen
lign ogsaa Side 223.

Grunde mellem Voldene og Demarkationslinien mod 
et betydeligt Vederlag til Statskassen. Der kunde saa
ledes begynde et Byggeri langs Vesterbros Passage, og 
da man 1873 var begyndt at nedbryde Vestervold og 
opfylde Gravene derudfor, lagdes over det planerede 
Terræn de Pladser og Gader, der nu udgør Køben
havns Centrum. Ved Siden af den gamle By blev Ve
sterbro saaledes det mest centrale Kvarter i Danmarks 
Hovedstad.

Efterhaanden som stadselige Bygninger rejste sig i 
Nabolaget, maatte Trommesalen forekomme mere end 
ilde anbragt. Koernes Brølen og den ilde Lugt fra 
Mødding og Rendestene passede sig ikke midt i det 
store Forlystelseskvarter. Et Aarhundrede igennem havde 
der ogsaa været klaget over Stanken fra Vesterbros 
Slagtegaarde, hvis Eksistens beroede paa Trommesalen. 
Dertil kom, at Markedspladsen var blevet for lille til 
den stærkt voksende Bys Behov. Fra 1850erne førtes 
der da en livlig Diskussion om Markedets Flytning. I 
en Komitébetænkning af 1866 henvistes det til Pladsen 
ved Enighedsværn som passende Erstatning. Efter at 
det borgerlige Skydeselskab 1841 var gaaet fallit, var 
Skydebanerne her kommet i Hærens Eje; men 1870 
overtog Kommunen Ejendommen og indrettede den til 
Epidemihospital. Herude med Tømmerpladserne til den 
ene Side og Gasværket til den anden kunde Kvægtorvet 
ikke forstyrre de æstetiske Sanser. Betydelige Opfyld
ninger var imidlertid nødvendige, før Pladsen kunde 
tages i Brug. Der hengik derfor en Aarrække, før man 

kunde tage fat paa Indretningen, men 1878-79 opfør
tes paa 11 Maaneder de meget omfattende Bygninger 
til det nye Kvægtorv, hvorefter dette kunde aabnes den 
28. November 1879, og Trommesalen endelig rømmes.

Opfyldningen bestod dybest af Dagrenovation, der
over af Sand fra den første Jernbanedæmning, og øverst 
et Lag vandholdigt Blaaler, der var opmudret fra det 
Havneløb, man havde anlagt til Vestre Gasværk. For 
at bygge over dette usolide Grundlag maatte man fun
dere de tungere Bygninger paa Betonpæle, der gik ned 
til gammel fast Lerbund. Ved Stormgades Forlængelse 
(nu Halm torvet) opførtes en Administrationsbygning 
og en Restauration paa hver sin Side af Indgangen og 
derefter indrettedes Hestemarked, Kalvehus, Faarefolde, 
Kobaase og Svinestalde, saaledes at et fuldstændigt 
Kreaturmarked blev Resultatet. Et Jernbanespor fra 
Banegaarden muliggjorde Kreaturernes Udlosning af 
Jernbanevognene lige ved Siden af Markedsbygninger
ne. Kun en Del af Pladsen bebyggedes fra Begyndelsen. 
1883 tilføjedes 3 smaa offentlige Slagtehuse, de første 
siden Svenskekrigens Tid, og disse udvidedes hurtigt og 
forsynedes med Kølehuse og Kedelhus, saaledes at 
man fra Nytaar 1888 kunde forbyde Slagterne at slagte 
paa deres Bopæl og gennemføre tvungen Benyttelse af 
de offentlige Slagtehuse med tilhørende effektiv Dyr
lægekontrol og Stempling af Kødet. Det kasserede Kød 
førtes til en kommunal Destruktionsanstalt, der opfør
tes 1890 i Kongens Enghave. Senere forsynedes Kvæg
torvet med en overdækket Kvæghal (Øksnehallen), der
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Fra Trommesalen. (Maleri 1858 af Carl Bøgh). Som Forlystelseslivet har ogsaa Markedslivet, Handelen med Heste og Kreaturer, gammel 
Hævd paa Vesterbro. Trommesalen, hvor Handelen fandt Sted fra Christian IV’s Tid, blev imidlertid til sidst for lille for den hurtigt 
voksende Hovedstad, ligesom de hygiejniske Forhold efterhaanden føltes utidssvarende.

kunde tages i Brug 1907, og 1910 var en Flæskehal 
færdig til Benyttelse, 1926 en Fjerkræhal.

Efter at Vestre Gasværk var nedlagt, opførtes paa 
dets Grund 1930-34 den saakaldte Kødby, hvis Cen
trum dækkes af en vældig Salgshal for Kød og Flæsk, 
og hvis Periferibygninger optages af Slagtehaller, Køle
hus, Pølse- og Paalægsfabrikker o. lign. Salgshallen blev 
taget i Brug den 15. April 1934, og de ældre Slagte
haller blev derefter udnyttet til Fragtmandscentral for 
de talrige Fragtbiler, der opretholder Rutefart mellem 
København og Byerne paa Sjælland og Lolland-Fal- 
ster. I Modsætning til næsten alle andre Erhverv i Nu
tiden har Slagterne saaledes faaet en Bydel for sig selv 
paa samme Maade, som de enkelte Haandværkslav i 
Middelalderen boede samlet i hver sin Gade. Det har 
herved været muligt at gennemføre moderne Krav til 
Hygiejne og Kontrol over for en vigtig Del af Føde
vareindustrien.

Den livlige Byggevirksomhed paa Vesterbro vedblev 
hele sidste Menneskealder af det 19. Aarhundrede, ind
til Omraadet ved Aarhundredskiftet var næsten helt 
udfyldt med Ejendomme, opført i 5-6 Etagers Højde. 
Under Befolkningens hastige Vækst var der Efterspørg
sel efter al det Beboelsesrum, der kunde opdrives. For 
at udnytte Byggegrundene det bedst mulige, forsyne

des hver enkelt Ejendom om muligt med Sidehus og 
Baghus, ja, undertiden med endnu en eller to af høje 
Bygninger omgivne Gaarde bagud, og Gaardspladserne 
blev skumle Skakter, der kun tillod Lys og frisk Luft 
at komme sparsomt ned til de talrige Boliger. I For
husene i Hovedgaderne indrettedes vel Butikker og 
større Lejligheder, men ellers var de fleste Ejendomme 
optaget af smaa Lejligheder med 1, 2 eller 3 Værelser, 
ofte et saare snævert Husrum, naar en Familie med 
Børn skulde finde Plads inden for dets Mure.

Gaderne blev vel taaleligt brede, i alt Fald tilstræk
kelige for Færdselen, men den tætte Bebyggelse af Kar
reerne, der allerbedst ses paa en detailleret Grundplan, 
gjorde Vesterbro til en Stenørken, hvor meget faa Træer 
og foreløbig ingen grønne Omraader livede op i Inde
klemtheden.

Gadenettet udvidedes stadig. Istedgade naaede til 
sidst frem til Enghavevejen, Brorsonsgade anlagdes 1884, 
Kingosgade 1885. Sønder Boulevard med alle dens Side
gader ned mod Ingerslevsgade kom til omkring Aar
hundredskiftet, idet Boulevarden fulgte den første Jern
banes Linieføring.

Selv om Forlystelserne for en stor Del koncentrere
des i Tivoli, vedblev Vesterbro i Forbindelse med Fre
deriksberg Allé stadig at huse et Antal andre Forlystel-
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Fra Slagtehallerne paa Kvægtorvet. (Tegning af K. Gamborg i 111. Tidende 1888-89). Trommesalens Afløser, det nye Kvægtorv med 
sit store Bygningskompleks, blev taget i Brug i November 1879, men de offentlige Slagtehuse sammesteds blev dog først etableret i 
Løbet af det følgende Tiaar. Planerne om at forbyde al Slagtning i Byen blev mødt med stærk Modstand fra Slagterne, der følte 
sig „jaget fra Hus og Gaard“. De tre mindre Slagtehuse, der blev opført 1883, maatte hurtigt udvides, i 1887 ved Opførelse af et 
Svineslagteri og tre Slagtehaller, alle naturligvis indrettet efter de nye Tiders Krav.

ser. En Tid lang var der saaledes et Akvarium paa 
Vesterbrogade. Af Spisestederne blev maaske Schwei
zerhytten, senere kaldet „Bræddehytten“, det mest skat
tede. Værten her, Frederik Nielsen, opretholdt meget 
af den gammeldags Hygge og Soliditet, og talrige Stam
gæster havde fast Bord hos ham. En særlig Opmærk
somhed vakte Etablissementet „Thors Hal“, der aab- 
nedes 1861 i Nærværelse af Kong Frederik VII 
som Ølhal med finere Tilsnit. Grundlæggeren var Isaac 
Wulff Heyman, en Halvbroder til Grundlæggeren 
af Tuborg Philip W. Heyman. Foretagendet blev dog 
ingen Succes. Publikum vilde ikke nøjes med 01 al
ene eller med et Orkester dirigeret af H. C. Lumbye. 
Man forsøgte at servere bajerske Pølser med Kar
toffelmos til, men heller ikke dette forslog. 1863 lod 
Heyman da Ølhallen omdanne til Dansesalonen Figaro, 
der ikke blev nær saa fornemt et Sted. Senere forfinedes 
Stedet atter og blev omdøbt til „Palais de dance“, nu 
„Valencia“.

Enhver Restauration, der vilde være populær, skulde 
fra 1860erne og fremefter være udstyret med Sanger
inder, der mere eller mindre udstafferet sad paa en 
Forhøjning og skiftedes til at foredrage Viser og Sange, 

saaledes som det endnu findes enkelte Steder paa Dyre
havsbakken og i de senere Aar paa ny er forsøgt i 
Tivoli. Saadanne Sangerinder fandtes dengang paa 
Glaciholm, og i Tivoli paa „Lardellis Pavillon“ (senere 
„Slukefter“, ,,Kisten“), „Øpavillonen“ og „Thepavil- 
lonen“. Siden maatte de vige for Kabaretforestillinger 
og i Nutiden er de helt blevet fortrængt af Teatrets 
Sommerrevyer.

Et vist Præg satte ogsaa Cirkuslivet paa Vesterbro. 
En Tid vekslede forskellige Cirkus i Tivoli; 1881-82 
var der Cirkus i Panoramabygningen i Jernbanegade, 
og i samme Gade rejstes 1886 den murede Cirkusbyg- 
ning. Man havde saaledes det hele i Naboskabet. Frem
for noget andet af Byens Kvarterer blev Vesterbro det 
Sted, hvor Cirkusfolk, Artister og Gøglere slog sig ned.

Forlystelseslivet og Gøglet kom til en vis Grad til 
at sætte Præg paa Vesterbros Befolkning. Rodløshed, 
Letsindighed og Glæden ved ydre Glans fandtes oftere 
her end ellers i København.

Dertil kom at Vesterbrogade og Istedgadekvarteret 
med dets talrige Smaabeværtninger blev et Tilholds
sted for løse Kvinder, og hvis man gik Aftentur i de 
tætbebyggede Gader, hørte man ofte Festlarm fra de
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Etablissementet „Thors Hal“, 
set fra Vesterbrogade. (Træ
snit i 111. Tidende 1860-61). 
Den afbildede Ølhal blev op
ført i den Hensigt at skaffe 
det hurtigt voksende Vester
bro et tidssvarende Forlystel
seslokale og aabnedes i Maj 
1861 med musikalsk Under
holdning for Gæsterne. Siden 
optraadte her baade H. G. 
Lumbye og Balduin Dahl, men 
først da „Thors Hal“ i 1870 
blev omdannet til Danselokale, 
kom Successen som siden har 
fulgt Stedet. Det er det gamle 
„Figaro“, nu kendt som „Va- 
lencia“.

smaa Lejligheder. Den overfladiske Livsglæde florerede. 
Mennesker, der holdt af at leve i Nuet, fandt her hin
anden. Alfonser, Smaasnydere og Smaaforbrydere kom 
til. Ikke saa sjældent fik en trind Slagtermester, der 
kom til Kvægtorvet i lovligt Ærinde, ud paa de smaa 
Nattetimer sin fede Tegnebog plyndret i et af Side
gadernes Dueslag. Spiritus, Spil og Syfilis spredte her
fra Ulykke, og „Vesterbro “ fik et ilde Rygte ud over 
Landet. Angivet i Procenter var det begribeligvis kun 
en ringere Del af Bydelens Befolkning, der saaledes 
hengav sig til den umiddelbare Livsnydelse og befol
kede det sladderomspundne „København ved Nat“. 
Imellem de løse Fugle boede et Flertal af smaa Haand- 
værkere, Arbejdere, Bestillingsmænd, Rengøringskoner 
og andre pæne og hæderlige Folk. De hørte imidlertid 
til de stille i Landet og kom ikke til at præge Bydelens 
Liv saa meget som Artisterne, Bohemerne, Gadepigerne 
og de forlystelsessyge. Vesterbro fik derfor ikke i samme 
Forstand Præget af at være et Arbejderkvarter som Nør
rebro eller det ydre Østerbro.

Det blev heller ikke i udpræget Grad et Fabriks
kvarter. Ind imellem det tætbefolkede Beboelseskvarter 
laa kun ganske enkelte Fabrikker. Den betydeligste 
blev Carlsbergbryggerierne, hvortil Brygger J. C. Ja
cobsen 1846 erhvervede Grunden mellem Vester Fæl
ledvej og Valby Bakke. Hovedparten af Bryggeriets 
Bygninger kom til at ligge paa Valby Mark, men Ho
vedkontoret byggedes 1902 ud mod Vester Fælledvej 
paa gammel københavnsk Grund. Her kom ogsaa Carls- 
berg-Laboratoriet til at ligge. Omkring Ny Carlsberg- 
vej opførtes et helt Kvarter af Arbejderboliger og 1892 
Dipylonporten, der siden fulgtes af en Række smukke 
og ejendommelige Bryggeribygninger.

Ved Siden af denne Virksomhed i Verdensformat er 
der Grund til at fremhæve Bing & Grøndahls Porce
lænsfabrik, der blev opført ved Hjørnet af Vesterbro
gade og Vester Fælledvej allerede 1853, og hvis høje 
Bygning i de nærmest følgende Aar figurerede stærkt 
i Landskabet indtil Høj bebyggelsen indesluttede den 
fra alle Sider. Under Ledelse af Harald Bing arbejdede 
denne Virksomhed sig op i Konkurrence med den kon
gelige Porcelænsfabrik til at yde det ypperste og opnaa 
et fint Navn paa Verdensmarkedet.

Af andre Fabrikker paa Vesterbro har I. G. A. 
Eichhoffs Maskinfabrik, grundlagt 1848, gennem flere 
Generationer været Skandinaviens førende Virksomhed 
ved Fremstilling af Bogtrykkeri- og Bogbinderimaskiner. 
Bemærkelsesværdig er ogsaa Alfred Benzons kemiske 
Fabrikker, udgaaet fra Svaneapoteket paa Østergade 
men fra omkring 1860 udflyttet til en Grund mellem 
den gamle Jernbanevold og Stranden. Her blev først 
opført en Anilinfabrik „Sophiehaab“, der siden blev ud
videt efter Opfyldninger ud i Stranden med Lager
bygninger og Medicinalfabrik, nu fremtrædende Byg
ninger paa Sønder Boulevard. En større Virksomhed 
blev endelig ogsaa Bryggeriet i Rahbeks Allé, hvis 
Opførelse blev paabegyndt 1861 af P. A. Vogelius; det 
gik siden ind under De forenede Bryggerier.

Tilstedeværelsen af de nævnte eller andre Fabriks
anlæg afsvækkede ikke det Hovedindtryk, at Vesterbro 
var et Beboelseskvarter. Befolkningstætheden var nu lige 
saa stor som i den indre By, og Resultatet blev en 
Række sociale Problemer, svækket Sundhed hos Dele 
af Befolkningen, magre og forsømte Børn fra de mange 
Baggaarde. De daarlige økonomiske Forhold, hvorun
der mange Arbejdere levede, ødelagde Sansen for alt
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Banket for C. F. Tiet
gen paa Skydebanen i 
Anledning af Privat
bankens 25 Aars Jubi
læum. (Træsnit i 111. 
Tidende 1882-83).
Det var ikke blot jævne 
Folk, der morede sig 
paa Vesterbro. Fra 
gammel Tid fandtes 
herude den kongelige 
Skydebane, og den til 
denne knyttede Re
staurant var af mere 
fornem Karakter. Be
grebet „Skydebane- 
middage“ sætter man 
ikke netop i Forbin
delse med Smaafolk.

andet end Dagen og Vejen, og adskillige førte en Pro
letartilværelse.

Situationen forstaas maaske bedst, naar man iagt
tager de kirkelige Forhold. De er beskrevet i grelle 
Ord, maaske med nogen Overdrivelse af Pastor A. Fibi
ger i „Guds banede Vej“, hans Bidrag til den køben
havnske Kirkesags Historie. Der fandtes overhovedet 
ingen Kirke paa Vesterbro, før Sankt Mathæuskirken 
opførtes 1878-80. Dens Præster maatte besørge al Guds
tjeneste og al kirkelig Ceremoni for hele Vesterbros 
(og Valbys) Befolkning gennem en længere Aarrække, 
og ved Folketællingen 1901 angives dens Sogn at have 
omfattet 72.836 Indbyggere. Under disse Forhold kunde 
ingen Præst overkomme at døbe, vie eller begrave sine 
Sognebørn paa regelret Maner. Det blev til Masse- 
daab, Bunkebryllupper og Liniebegravelser. Massedaab 
fore toges i Hold mellem Højmesse og Aftengudstjene
ste. Der gik 7 til 10 Børn paa et Hold. „For at spare Tid 
indskrænkede man Ritualet til det mindst mulige. Da det 
var for omstændeligt at korstegne hvert enkelt Barn to 
Gange med de højtidelige Ord: „Modtag det hellige 
Korsets Tegn baade for din Pande og for dit Bryst til 
et Vidnedsbyrd om, at du skal tro paa og tilhøre den 
korsfæstede Herre og Frelser, Jesus Kristus!“, nøjedes 
man med en fælles Længdestreg, som derefter krydse- 
des af over Børnene, saa man kun behøvede at sige 
Ordene een Gang for hvert Hold. Det var i Reglen Kir
kens yngste Præst, Kateketen, et ungt, uskyldigt Menne
ske, der havde den Opgave at døbe alle disse Børn". 
Ved Bunkebryllup gik det lige saa ekspedit. „Der gik syv 
Brudepar paa et Hold . . . Der kunde saa mødes Skø
ger og Horkarle med ærbare ringe Folk. Præsten havde 
de aldrig set før, og han heller ikke dem, og de fik ham 

heller ikke at se siden. Han holdt saa en Fællestale; 
kunde de faa noget, var det jo rart, fik de ingenting, 
saa var det maaske, fordi der ingenting var, og saa blev 
de viede en, to, tre, uden Orgel, uden Salmesang". 
Hvis der bagefter skulde være fint Bryllup, maatte de 
sidste skynde sig ud. „Saa kom det vrimlende med Or
ganist, Kantor og Graver, grønne Planter i Koret, Kan- 
delabrene tændte, Løbere op ad Gulvet, og medens 
Sognepræsten selv med Ridderkors traadte for Alteret, 
førte Grossereren under brusende Orgelspil sin Datter 
op for at giftes med Premierlieutnanten.“

Paa denne Maade lykkedes det nok saa nogenlunde 
at afkristne den nye Bydel.

Først fra 1890erne blev der sat kraftigt ind for at 
skaffe de nye Forstæder flere Kirker. I 1894 opførtes 
langt nede i Dannebrogsgade den tarvelige Gethsemane- 
kirke af Halvstensmur og med Jernblik til Tag, først i 
1915 afløst af en Stenkirke. En særlig Sejr for Kirkens 
Folk var det, da de til Nytaar 1898 erhvervede Danse
salen „Valkyrien", der laa i Haven til det gamle „Pe
ters Haab“ og fik den omdannet til Sankt Maria Kirke
sal, der siden afløstes af Eliaskirken paa Vesterbros 
Torv og Mariakirken i Istedgade. I øvrigt byggedes 
Kristkirken paa Enghaveplads 1900, Apostelkirken i 
Saxogade 1901, Absalonskirken paa Sønder Boulevard 
1919 og Enghavekirken i Slesvigsgade 1923-24. Vester
bros smukkeste Kirke blev den katolske Jesu Hjerte 
Kirke i Stenosgade, der blev opført i Forbindelse med 
Sankt Knuds Stiftelse og indviet 1895.

En Afgrænsning af Kvarterets territoriale Udviklings
muligheder indtraf med Tilbageføring af Jernbanen 
fra Roskilde til den første Banes Anlægsretning Syd 
om Frederiksberg Bakke. Forudsætningerne herfor var
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Bing og Grøndahls Fabrik ved Vesterbrogade. (Ældre Træsnit. Efter Før og Nu). Skønt ikke i saa vid Udstrækning som Nørrebro, 
blev Vesterbro dog ogsaa Sæde for et Antal større industrielle Virksomheder.

meget omfattende Opfyldninger ud i Kalvebodstrand, 
hvorved det Areal, der blev til Raadighed til Bane
anlæg og Havnekajer blev næsten lige saa udstrakt som 
det hidtil bebyggede Vesterbros Areal. Paa dette nye 
Terræn anlagdes 1895-1901 Godsbanegaarden og der
efter Sporarealet til Københavns tredie Hovedbane
gaard, der blev skudt frem til Vesterbrogades Nærhed 
ved Siden af Tivoli og indviet 30. November 1911. 
Sammen med Banegaardsanlægget gik Opførelsen af 
store Remiser og af de danske Statsbaners Central
værksteder, og Broer byggedes over Banegraven ved 
Vester Fælledvej og Enghavevej, ligesom Dybbølsbroen 
i Forlængelse af Dybbølsgade førtes over Jernbanespo
rene til den nye Kalvebod Brygge.

Syd for Banen byggedes 1892-94 Københavns Kom
munes Vestre Fængsel og siden Københavns Sporvejes 
Hovedværksteder. Længst mod Syd uden for Bane
terrænet indrettedes en Fiskerihavn, i hvis Omgivelser 
en kommunal Badeanstalt og Københavns Roklub 
fandt Plads, og paa en stor trekantet Halvø, der fyld
tes op ud langs med Sejlløbet, byggedes foruden flere 
Krananlæg og Fabrikker i Aarene efter første Verdens
krig H. C. Ørstedværket, anlagt af Københavns Kom
mune som Danmarks største Kraftværk, udstyret med 
7 Dampturbinegeneratorer og Verdens største Diesel
motor paa 22.500 HK, indrettet paa at levere Strøm 

ikke alene til København, men ogsaa paa gensidig 
Strømudveksling saavel med Elektricitetsværker for 
Sjælland og Lolland-Falster som med Vandkraftanlæg
get ved Trollhåttan.

Samtidig med Anlægget af dette store Værk, hvis 
høje Skorstene nu træder saa tydeligt frem mod Kø
benhavns sydlige Horisont, gennemførte Københavns 
Kommune Bebyggelsen af de sidste aabne Grunde om
kring Lyrskovgade og Ny Carlsbergvej og anlagde i 
en sildig Stund Enghaveparken, den eneste egentlige 
Park paa Vesterbro, alt for lille som Aandehul for et 
saa tæt bebygget Kvarter. Nævnes bør det dog, at i 
de seneste Aar er der blevet aabnet for den kongelige 
Skydebanes Grund, der siden Anlægget af Istedgade 
var afgrænset af en høj, tyk Mur mod Syd, og der er 
nu indrettet en haardt tiltrængt Legeplads for Børnene 
fra de trange Baggaarde.

I Løbet af det 20. Aarhundrede er Vesterbrogade 
blevet omskabt til et af Københavns betydeligste For
retningsstrøg, vel det fornemste efter Østergade og Bred
gade. Især præges Livet her af de store Dame-Kon- 
fektionsforretninger under Navnene Peder Møller, We- 
sterbye, Wadil og Thorkild Hansen, der dækker det 
meste af Facaden fra Meldahlsgade til Stenosgade, den 
første anbragt i den nye store kobberklædte Forret
ningsejendom „Vesterport “, der omkring 1930 rejstes
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Parti fra Vesterbrogade. Nuværende Nr. 62. (Fot. ca. 1865). Svarede de blodfyldte Rendestene paa det gamle Vesterbro kun lidet 
til den moderne Hygiejnes Krav, saa viser dette Billede, at man heller ikke gjorde større Ophævelser ved Udstillingen af de slagtede Kroppe.

i Stedet for de Skure og Træboder, der havde bredt 
sig paa det gamle Kvægmarkeds Grund. Især tog den 
forreste Del af Vesterbrogade sig ud i de sidste Mellem- 
krigsaar, naar Neonlysene fantasifuldt tegnede sig i 
røde, gule, blaa og grønne Farver mod Aftenhimlen, 
og den raffinerede Kunst, hvormed man i København 
forstaar at pynte og belyse Forretningsvinduer, udfol
dede sig bag de store Spejlglasruder. I alt for mange 
Aar henlagde Krig og Restriktionspolitik denne straa- 
lende Verden i Mørke, skønt den oprullede saa smuk 
en Baggrund for Restaurations- og Forlystelseslivet 
omkring Raadhuspladsen og Tivoli.

Stadigvæk afgiver Vesterbro Plads for et broget For
lystelsesliv. 1907-08 rejstes ved Vesterbros Torv det 
Ny Teater, ikke langt fra den Grund, hvor Pricerne 
havde deres første Scenehus. Teknisk velindrettet ind
tager dette Teater efter Casinos og Dagmarteatrets 
Undergang ved Siden af og i Fællesdrift med Folke
teatret Pladsen som førende „SekundteaterEndvidere 
er der langs med Vesterbrogade opstaaet flere store 
Biografteatre, og i vor egen Tid har Kølles Restaurant 

i „Vesterport “ og Hotel Nordlands Restaurant været 
regnet for nogle af Københavns bedste Spisesteder.

En grel Modsætning hersker mellem denne straalende 
livfyldte Gade og de graa Huse i Sidegaderne. Kvarteret 
nærmest ved Hovedbanegaarden optages vel mere og 
mere af borgerlige Hoteller og Pensionater, og Isted- 
gade er en god Forretningsgade med mange Fødevare
butikker og billige Priser; men ellers møder Øjet mange 
Steder kun nødtørftigt vedligeholdte Lejekaserner, Trist
hed eller endog Trøstesløshed. Med Grund har man 
begyndt at diskutere en Sanering af Bebyggelsen.

Trods det triste Sceneri, trods Kvarterets daarlige 
Rygte fra ældre Tid, trods hyppig Fattigdom har Kær
nen af Vesterbros Befolkning dog bevaret en Sundhed 
i Begreberne om Samfundsmoral og Politik og et Mod 
til at forsvare Retfærdighedens Sag, som under den 
tyske Besættelse af Danmark 1940-45 skaffede den 
Pladsen som Avantgarde i den nationale Selvstændig
hedskamp. Fremmed Agitation eller Bestikkelse for
plumrede ikke her Tankegangen; sort blev anset for 
sort, og hvidt for hvidt. Naturligt nok maatte en Befolk
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ning, der elskede sin personlige Frihed, som Vesterbros 
Befolkning gjorde det, blive Diktaturets værste Fjender. 
Tyskerne vidste det og talte under Folkestrejken i 
Sommeren 1944 om at tage Hævn ved at lade Istedgade- 
kvarteret og dets Befolkning gaa under i et forrygende 
Luftbombardement. Vant til Livets Risiko afskrækkedes 
Beboerne af Istedgadekvarteret ikke. De blev end mere 
oprørske. Devisen „Istedgade overgiver sig aldrig“ blev 
en Sandhed, og ingen Lejlighed blev forsømt til at 
drille eller besvære Besættelsesstyrkerne. Bydelen havde 
i Strejkedagene 21 dræbte og 90 saarede.

Flere Gange efter Folkestrejken kom det til Urolig
heder i Kvarteret. Dagen før Politiets Arrestation var 
et amerikansk Flag blevet spændt ud tværs over Isted
gade; og et Par Dage senere kørte Tyskerne til Hævn 
„en smækker Kanon “ op for Enden af Gaden og skød 
paa langs af den; men efter Mørkets Frembrud byggedes 
der Barrikader, og tyske Biler blev forfulgt med Sten
kast. Tyskerne trængte bagefter ind i Husene og hentede 

Arbejdskraft til at rydde Barrikaderne, og i de følgende 
Dage tog de 170 unge i tilfældige Privathjem og sendte 
som Arbejdskraft til Tyskland.

Den Tapperhed, som Istedgades Beboere udviste, 
fik Kong Christian X til at lægge Vejen gennem 
Istedgade, da han paa sin Fødselsdag den 26. Sep
tember 1945 kørte rundt i Byen. Gaden var da fest
klædt. Dannebrogsflagene var hentet ind fra Koloni
haverne og hængt i Vindueskarmene, og Hurraraabene 
var meget voldsomme. Paa samme Vis anerkendte 
Englænderne Istedgade, da de paa Aarsdagen for 
Tyskernes Kapitulation lod Royal Air Force’s Musik
korps marchere gennem Gaden. „Enghave Plads var 
et Folkehav, i hvilket det engelske Orkester lige
som blev dykket ned og overskyllet, naar Applausen 
lød“. Og om Aftenen illuminerede Befolkningen Vin
duerne, som de havde gjort det hin lykkelige 4. Maj 
1945, da Budskabet om Kapitulationen blev forkyndt 
i Radioen.

Kongeparret hyldes i Istedgade d. 26. Septbr. 1945. (Fot.Nord.Pressefoto).
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Moderne Plan over Vesterbro. 1:15.000.
Efter Københavns Kommunes Kort udarbejdet af Stadsingeniørens Direktorat 1945.

Vesterbros Grænser er for Størstedelens Vedkommende bestemt af henholdsvis Havnen, 

Skellet mod Valby og Kommunegrænsen til Frederiksberg. Hvad angaar Afgrænsningen 

ind imod Byen kan man med en vis Ret regne med den saakaldte Vesterbros Passage 

samt Hovedbanegaarden til Vesterbro, men da disse Lokaliteter tildels hørte under det 

gamle Fæstnings terræn, er de i Hovedsagen behandlet under dette i Bind 4.



Luftbillede af det inderste Vesterbro. I Forgrunden Hovedbanegaarden. (Fot. 1935, Dansk Lufttaxa).

VESTERBROS BEBYGGELSE
„Vesterbrogade ligger endnu og breder sig i stolt Bevidst
hed om at være dominerende i Begrebet „Vesterbro “. Men 
der er al Udsigt til, at dens Eneherredømme snart vil blive 
afbrudt paa langs og tværs. En ny Færdselslinje, der samtidig 
betegnes som „Istedgades Sporvej “ - et Foretagende, der 
maaske faar Elektriciteten som Drivkraft - vil blive ført 
ud langs med Vesterbrogade, samtidig med at denne trues 
med Undergravning paa tværs af Tunneller eller Viadukter 
i Anledning af den foreslaaede nye Jernbanegaard.“
Man skal altid være varsom med at spaa. Trods det Bydelen 
virkelig har faaet ikke een, men to nye Færdselslinjer, begge 
parallelle med Vesterbrogade, er den citerede Spaadom fra 
1892 ikke gaaet i Opfyldelse. Vesterbrogade er fremdeles 
den dominerende Gade paa Vesterbro, som den har været 
det alle Dage, Bydelen har eksisteret, Bydelen, hvis Forud
sætning, den selv er. Ligesom Østerbro og Nørrebro er Ve
sterbro jo vokset op langs en af de Landeveje, der førte ind 
til Hovedstaden.
Mon man ikke almindeligt misforstaar disse Navne og sætter 
deres Endelse i Forbindelse med Broerne over Stadsgraven 

udfor de tre Byporte? Bro er her brugt i en anden Betydning, 
det er Stenbroerne, de et Stykke udenfor Byen brolagte 
Landeveje, Navnene hentyder til, og „Broen “ bruges da 
ogsaa langt ned i det 19. Aarhundrede om selve de tre Hoved
gader i Forstæderne.
Navnene vinder først Hævd i Løbet af det 18. Aarhundrede. 
Forhen, i Begyndelsen af det syttende, talte man kun om 
Forstæderne uden for de tre Byporte, ogsaa efter, at Lande
vejene virkelig var blevet brolagt. Det havde jo ingenlunde 
altid været Tilfældet. Tværtimod, fristes man til at sige: 
I Middelalderen var der overhovedet ikke Tale om anlagte 
Veje. Saxo har givet en malende Skildring af netop Lande
vejen mellem Roskilde og København i Aaret 1176. Køben
havns Grundlægger Absalon var ved at forberede et nyt 
Togt til Venden, og Bønderne kørte Tilførsler til Flaaden, 
som sandsynligvis laa ved Havn. Men pludselig tog det til at 
fryse saa stærkt, at der samlede sig en Mængde frossent 
Dynd paa Vognhjulene, saa meget at de overhovedet ikke 
kunde løbe rundt. Man maatte spænde Hestene fra og 
lægge Vognenes Indhold paa Ryggen af dem.
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Luftbillede af Vesterbro med den tilstødende Del af Havnen i Forgrunden, forrest Islands Brygge, derefter selve Havneløbet og bag 
dette Gasværkshavnen til højre og Fiskerihavnen til venstre. Her bagved Baneterrænet, hvorover Dybbølsbroen fører til Ingerslevsgade 
og Dybbølsgade mellem hvilke Boligkvarterer fra dette Aarhundrede. Bag Dybbølsgade ældre Bebyggelse. (Fot. 1946, Nowico).

Siden hen blev der vel Tale om en vis Vedligeholdelse af 
i hvert Tilfælde de større Alfarveje. Men det var først Kø
benhavns anden Grundlægger, Christian IV, som lod an
lægge den store Stenbro fra Valby Bjerg og ind til Byen. 
Det var Christian IV, der ændrede Vester Landevejs Linje
føring nærmest Byen, og det var ligeledes ham, der førte 
Trafikken fra Roskilde ind ad Vesterbrogade.
Man er tilbøjelig til at overføre Nutidens Forhold paa 
Fortiden og i denne Forbindelse til at glemme, at Landevejen 
op over Valby Bjerg og videre igennem Landsbyen af samme 
Navn ikke var Hovedforbindelsen til Roskilde, men til Køge. 
Køge Barfred hed af samme Aarsag et Taarn ved Københavns 
Vesterport. Vejen fra Roskilde gik derimod fra Damhus
søen - Langvaddams Sø, som den da hed, indover Solbjerg, 
den Landsby, som laa paa Skraaningen af Valby Bjerg 
eller som vi nu siger Frederiksberg Bakke, sikkert i Nærhe
den af, hvor nu Schweitzerhuset staar i Frederiksberg Have. 
Derfra stilede Vejen i skraa Retning over mod Ladegaarden 
ved Sankt Jørgens Sø, passerede Dæmningen Nord for denne, 
og gik ind til Nørreport, i Fortiden Københavns Hovedport. 
Under Christian IV ændredes dette Forhold. Vejen til 
Roskilde kom til at udgaa fra Vesterport, eller rettere de 
to Veje til Roskilde, for han anlagde en ny Kongevej, nu
værende Gammel Kongevej, ud forbi det senere Fre

deriksberg. Men han ændrede ogsaa Forløbet af den ældre 
Vester Landevej, der hidtil i lige Linje havde gaaet fra Valby 
Bakke til Sankt Jørgens Sø. Vejen blev nu ved den ligeledes 
nyanlagte Værnedamsvej - der endnu ikke bar dette Navn - 
svunget mod Syd og fik sit senere Forløb ind imod Byen. 
Fra Sankt Jørgens Sø og indefter indgik baade denne ny 
Vej og Kongevejen i den af Christian IV anlagte vestre 
Forstad, Vesterbyen, og selv om denne blev ødelagt under 
Svenskernes Belejring, vedblev Gadenettet at bestaa.
Om Forstaden udenfor Vesterport skal der her kun kort 
rekapituleres, hvad andetsteds i dette Værk er fortalt om 
den og de andre Forstæder. De havde jo tildels samme Ud
vikling. Alle voksede frem som Havebyer i Løbet af det 
16. Aarhundrede, truedes allerede kort efter Starten med 
Nedlæggelse, fordi det kneb at holde Orden paa Beboerne 
udenfor Voldene, modstod disse Anfald og voksede støt, 
indtil baade Forstaden udenfor Vesterport og den udenfor 
Nørreport blev ødelagt ved Svenskernes Komme og ikke 
siden genopbygget, selvom man gennem hele det 18. Aar
hundrede af og til nærede Planer i denne Retning.
Men det gælder specielt om Vesterbro, at denne Bydel 
trods alle Forbud gennem Tiderne var mere bebygget end 
de andre. Samtlige ældre Kort viser adskillige Ejendomme 
mellem Farimagsvejen og Værnedamsvej, og dertil enkelte
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Luftbillede af en Del af Vesterbro. (Fot. 1935, Dansk Lufttaxa). I Forgrunden en Del af Bydelens mere moderne Bebyggelse, der 
støder ud til den i 1929 anlagte Enghave Park, som atter ligger ved Enghave Plads. Fra denne udgaar dels Enghavevej, Lyrskovgade og 
Istedgade, dels Dybbølsgade og Ny Carlsbergvej. Saavel denne som Enghavevej passerer forbi Pladsen.

Gaarde længere ude ad Vesterbrogade. Hertil kom Reber- 
banerne, der fra Begyndelsen af det 17. Aarhundrede strakte 
sig fra det senere Vesterbros Torv og ned til Kalvebodstrand. 
Slagtehuset og Slagteboderne, som Christoffer Valkendorf 
i sin Tid havde ladet bygge, synes at være forsvundet ved 
Ødelæggelsen under Belejringen.
Men ikke desto mindre var det i udstrakt Grad Slagterne 
og deres blodige Haand tering, der kom til at præge Vester
bro helt ned imod vore Dage. Det er alle, som har skildret 
Bydelen, enige om at fremhæve paa mere eller mindre ma
lende Maade. Forbudet mod at slagte inde i Byen lod sig 
ikke gennemføre efter Slagtehusets Ødelæggelse, men Slag
terne havde friere Vilkaar paa Vesterbro, og saa boede 
de jo i bekvem Nærhed af Trommesalen, Københavns 
gamle Kvægtorv, der var oprettet 1671 af Hofslagteren 
Niels Olufsen.
Det er næppe for meget sagt, der i hvert andet Hus paa 
Vesterbro boede en Slagter, og gennem hele den første 
Halvdel af det 19. Aarhundrede blev der idelig fremsat 
Klager over „Slagterstanken paa Vesterbro." Var dette 
virkelig en kongelig Residensstad værdigt, at Hovedind
kørslen paa begge Sider fra Frihedsstøtten til Frederiksberg 
Allé var flankeret med Slagterier? At Grøfterne langs Vejen 
flød over med Blod og andre Uhumskheder, her hvor ikke 

blot Kongen og Kronprinsen maatte færdes fra Frederiks
berg Slot til Styrelsens Sæde paa Slotsholmen, men ogsaa 
de gode Borgere passere paa deres Sommerudflugter til 
det yndige Frederiksberg: „Den kjærlige Fader, den ømme 
Moder, der i det kjæreste Selskab, omringet af unge Sønner 
og Døtre forlader Byen for at nyde Naturens forædlende 
Betragtning, hvor ængstelig maae de føre deres smaae 
Venner forbi disse mangfoldige Rettersteder, der ikke vise 
andet end raae, halvvilde, dræbende Mennesker, og døde, 
eller under det sidste Slag stønnende Kreature! Det er ikke 
slige Syner, der bestyrke de bøjelige Hjerter i Blidhed, Med
lidenhed og Menneskelighed."
Trods alle Demarkationsbestemmelser var Vesterbro ved 
Overgangen til det 19. Aarhundrede blevet en virkelig 
Forstad, som man ikke tvivlede paa med Tiden vilde komme 
til at huse 10-15.000 Mennesker. Der var ogsaa kommet 
baade Doktor og Apotek, Gadelygter og Vand derude. 
Og man fablede allerede da om nye Gader, fra selve Vester
bro til Gammel Kongevej og til Stranden, om at Slagterne 
kunde henvises til den sidste og om Opførelse af et offent
ligt Slagtehus.
Intet af dette blev foreløbig gennemført, endnu i i84orne 
talte man om „det solaabne og ildelugtende Vesterbro", 
og da Magistraten efter Koleraen 1853 Spørgsmaalet



Kort over Vesterbro og Frederiksberg ca. 1695. 
(Stadsarkivet). Selvom Kortet er galt i For
hold og Enkeltheder, kan man ved Sammen
ligning med det paa næste Side gengivne Kort 
med Lethed placere de gamle Lokaliteter i For
hold til Nutidens. Man identificerer saaledes 
uden større Besvær Vesterbrogade og Gammel 
Kongevej (via regia), samt Værnedamsvej, og 
Skellet mellem Vesterbro og Frederiksberg. Be
mærk ogsaa „pesthof“ paa det gamle Kort lig 
Belvedere paa det nyere.
Kortet paa modstaaende Side angives at stam
me fra Aaret 1860 (Efter Før og Nu), men er 
i saa Tilfælde ikke up-to-date. Saaledes var 
Kvarteret ved Schønbergsgade anlagt allerede 
i 1850010.
De fede sorte Linier angiver Vandledninger 
eller Vandløb.

om et Slagtehus op til Drøftelse, rejste der sig stærke Prote
ster. Det vilde være at „paalægge en allerede exceptionelt 
haardt trykket Klasse af Borgere større Tryk, Tryk, der 
synes at hvile paa et socialistisk Grundlag", hvis man vilde 
fratage Slagterne deres ældgamle Ret til at slagte i deres 
Gaarde „paa Broen. “
Slagterne vedblev at dominere paa Vesterbro, skønt de efter 
Midten af Aarhundredet opførte sig mere stilfærdigt end 
forhen, efter hvad „Fuldmægtig Petersen" fortæller. Ikke 
mindst havde de dengang gjort sig bemærket i Forstadens 
Forlystelsesliv. Var hveranden Ejendom en Slagtergaard, 
saa var Resten Værtshuse, Gæstgiverier eller Beværtnings
haver, større eller mindre og med mere eller mindre klin
gende Navne. Ægypten, Peters Haab, Løven, Eutin, Bjørns
dal for at nævne de mest kendte. Allerede dengang var 
Vesterbro et Forlystelsernes Eldorado, hvor man kunde 

more sig paa enhver i Datiden tænkelig Vis. Forstaden 
havde sit faste Teater og flere ambulante, Danseboder og 
Sangerindeknejper, ja, saa tidligt som 1806 aabnedes en 
Forløber for Tivoli, Hovedstadens første „Vauxhall", hvor 
nu Westend ligger, iøvrigt uden at faa større Succes.
Men Vesterbro var dengang som de andre „Broer “ endnu 
et Sted, Folk laa paa Landet, ikke blot saa fjernt ude som paa 
Bakkehuset, men Familien Kilde ejede f. Eks. et stort Land
sted paa 5 Tønder Land, hvor siden Valdemarsgade blev 
anlagt.
I hele den første Halvdel af det 19. Aarhundrede var den 
eneste lidt mere anselige Bygning paa Vesterbro imidlertid 
„Den kongelige Skydebane", hvis Grund dengang strakte 
sig lige til Stranden, hvad iøvrigt var Tilfældet med adskillige 
andre Ejendomme.
Dette Forhold ændredes brat med Anlægget af den første
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Sammenstyrtet Hus i Petersens Passage. (Sankt Jørgens Allé; Træ
snit i 111. Tidende 1874-75).

Jernbane. Efter adskillige Drøftelser var det blevet bestemt 
at lægge Jernbanen i Dronningens Enghave - ved Tivoli - 
og føre Banen ind langs Kalvebodstrand. Det skete i Henhold 
til en Ekspropriationslov af 1845, men l0b naturligvis ikke 
af uden Stridigheder med Lodsejerne. Stadskonduktøren 
hævdede tilmed, at de betalte Priser var for lave, den mind
ste Pris var to Skilling, den højeste 4 Mark, i Gennemsnit 
saadan noget som 12 Øre pr. Kvadratalen. Banen blev 
aabnet i 1847.
Først 10 Aar senere stod Vestre Gasværk færdigt, Hoved
stadens første, bygget paa „Svendsens Pynt“ i Kalvebod
strand, umiddelbart Syd for Jernbanelinjen. Men i Mellem
tiden var Udviklingen jo indtraadt i en helt ny Fase med 
Ophævelsen af Demarkationslinjen i 1852.
Det var ganske vist paa Nørrebro, at Byggeriet først tog 
Fart, men allerede først i 50erne byggedes der ved Vester
brogade, og nu blev det snart Alvor med Udlæg af nye 

Gader. Inden Udgangen af samme Aarti opstod Viktoria- 
gade, Valdemarsgade, Gasværksvej, Badevej, Absalonsgade, 
Dannebrogsgade, Oehlenschlågersgade, Frydsvej, Amerika- 
vej og Istedgade, sidstnævnte dog kun som en kortere Gade. 
(Se Planen næste Side). Det synes dog, som om disse Gader 
var, hvad man foreløbig kunde overkomme, for iøvrigt kom 
kun Saxogade til inden 1870. Det var det kendte trøstesløse 
Byggeri, som trivedes, de kedsommelige ensartede Sidegader 
paa Vesterbro, med deres daarlige Boligforhold, selvom 
Baggaarde i Nutids Forstand endnu var et ukendt Begreb. 
Det opskræmte Sindene noget, at der væltede en Husgavl 
ved en Nybygning i Petersens Passage, nuværende Sankt 
Jørgens Allé, og det blot halvandet Døgn efter, at et helt, 
netop rejst, Hus var skredet sammen ved Nørrevold. Hvad 
hjalp det, at man hævdede, Byggeloven ikke var overtraadt, 
„at man nævner hele Rækker af Huse, som ere endnu siet
tere bygget, og som dog staa?“. Samvittighedsløse Personer 
vilde altid vide at omgaa Loven, men den væsentligste 
Indvending maatte rettes mod Tilsynet, der aabenbart 
ikke havde været tilstrækkelig effektivt. Paa Vesterbro blev 
der da det følgende Aar, 1875, udnævnt en ny Byg
ningsinspektør, Arkitekt V. Friedrichsen, der var en praktisk 
Mand og selv kunde tage Murskeen i Haanden og lære 
Bygmestrene, at der var noget, der hed Forbandt! „Han er 
ikke blid i sin Tiltale til dem, men hans herkuliske Skikkelse 
vækker Respekt. “
Naa, de blev jo staaende i Almindelighed, Husene i Vester
bros Sidegader, desværre kunde man fristes til at sige. Inden 
Aarhundredets Udløb var der bygget flere, i Hundred
vis, og andre Gader anlagt, navnlig dem paa det forreste 
Vesterbro. Forstaden havde ogsaa faaet sin første Kirke, 
rejst paa privat Initiativ, men med Tilskud fra Kommunen 
og paa et Areal denne havde skænket, Matthæuskirken i 
Valdemarsgade, hvis Grundsten blev lagt i 1878. Et verds
ligt Bygningsværk, der omtrent samtidig var sat i Arbejde, 
naaede at blive færdigt før. Om man nu ellers kan kalde 
det et Bygningsværk, det var snarere en hel lille By, det nye 
Kvægtorv. Det var endelig lykkedes at gennemføre dette 
i saa lang Tid drøftede Anlæg, og Trommesalen var blevet 
ryddet. Til Kvægtorvet, der var anlagt ved Siden af Gas
værket ud til Kalvebodstrand, knyttedes i det følgende Tiaar 
flere offentlige Slagtehuse, hvor al Slagtning fremtidig 
skulde foretages. Vesterbros Slagtere var omsider blevet 
jaget fra Hus og Gaard, som deres Repræsentant i Borger- 
raadet udtrykte det. I hvert Tilfælde var det nu endelig 
Slut med Blodet i Vesterbros Rendestene.
En Journalist fra Datiden har tegnet et lille Stemnings
billede fra Kvægtorvet. „Det skal ses en Aften. Det svindende 
Dagskær kaster en Kærlighedens Kaabe over det nye Halm
torvs fattige og grimme Husrækker, hvis Ruder nu bliver 
fyraftenskinnende mod den nedgaaende Sol. - Arbejderne 
slentrer hjemad, trætte, men glade over den tilstundende 
Hvile, og den lille blaaøjede Sporvogn piler af Sted med 
fuldt Læs, Smaakøbmænd og Haandværksfolk kommer 
frem i Dørene med dampende Piber, Pigerne samler sig i 
Smaaklynger for at slaa en Passiar af, alt mens Blussene 
tændes i de slanke Gaslygter, der i en lang Række staar midt 
ned ad Torvet som gule Krokus i et Foraarsbed. Men helst 
skal det være en Onsdag Aften, saa man ser Driverne jagende 
med Flokke af brægende Faar eller trækkende med Krea-
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Udsnit af Berggreens Kort over København 1880. Man kan paa dette Kort, der medtager hver enkelt Bygning, i alle Enkeltheder iagttage 
Vesterbros Udvikling gennem de første Aaringer efter Midten af forrige Aarhundrede og vil bemærke, at et stort Antal af de nu eksiste
rende Gader allerede dengang fandtes, skønt i mere eller mindre udbygget Tilstand. Kortet vil være til stor Nytte under Gennemgangen 
af det følgende Billedafsnit, idet forskellige Punkter i Fremstillingen næppe forstaas uden Sammenligning med det.

turer, der sindigt slubrer af Sted, indtil den forreste store Tyr 
standser og rejser sit brede Hoved med store klare Øjne, 
løftende sin fugtige Mule og brølende sender en hvid Sky 
af dampende Aande op mod Solnedgangens bleggyldne 
Luft. Der er over en saadan Aften en henrivende Blanding 
af Land og Provinsby, medens Storbyens Uro og stærke 
Støj og Lys akkurat anes fjernt bag de høje Husrækker/4 
Mod Slutningen af Aarhundredet, i 1880erne, da Vestervold 
var blevet sløjfet og Terrænet bebygget, blev det aktuelt 
paa hvad Maade dette nye Voldkvarter skulde sættes i For
bindelse med Vesterbro. Ganske vist laa Tivoli imellem, 
men den første Banegaard var paa det Tidspunkt længst 
nedrevet og en ny anlagt paa den anden Side Vesterbrogade. 
Det første Stykke af den gamle Banelinje var fra 1887 blevet 
benyttet til Anlæg af et nyt Halmtorv, „paa en Plads i Ny- 
Stormgade udfor Kvægtorvet “. Ogsaa Ny Vestergade 
havde sin Forlængelse paa den anden Side Tivoli, et Stykke 
af nuværende Tietgensgade. Men det var ikke let at hitte 
ud af, hvad der hørte til hvilken Gade, som Illustreret 
Tidende skrev i 1892, og man maatte forudse, at Tivoli 
kunde blive ofret! Dog var det i det hele taget ikke til at vide, 

hvad der vilde ske, fordi man atter paatænkte at lægge en 
Banegaard, Københavns tredie Hovedbanegaard, hvor den 
første havde ligget. Det blev som bekendt virkelig Tilfældet, 
men man benyttede ikke igen den gamle Jer nbane vold. 
Den blev i Stedet for til Sønder Boulevard.
Sporene blev ført ind til den nye Banegaard paa opfyldt 
Terræn i Kalvebodstrand Syd for Kvægtorvet og Gasværket, 
der paa den Maade begge blev afskaaret fra deres tidligere 
direkte Forbindelse med Havnen. For Gasværkets Vedkom
mende medførte den Anlægget af en Transportbane til 
Kullene. Københavns nye Godsbanegaard med sit vidt
strakte Terræn blev ligeledes anlagt paa opfyldt Terræn. 
Vesterbro var vokset ct godt Stykke ud i Stranden.
Skønt de indvundne Arealer for den overvejende Parts 
Vedkommende blev beslaglagt af Statsbanerne, blev der 
dog Plads til nye Boligkvarterer mellem Ingerslevsgade 
langs Baneterrænet og Sønder Boulevard paa den gamle 
Banedæmning, en Bebyggelse, der ikke blev slet saa daarlig 
som den ældre mellem Boulevarden og Vesterbrogade.
En Del af denne nyere Bebyggelse blev endda i Borger
repræsentationen betegnet som forbilledlig, nemlig de Kar-



Luftbillede af en Del af Ve
sterbro. (Fot. 1937, Nowico). 
Det er den tættest sammen
byggede Del af Vesterbro, 
Billedet viser, med fra venstre: 
Westend, Dannebrogsgade, 
Absalonsgade, og Eskilsgade, 
som alle støder ud til Vester
brogade. Midt i Billedet som 
et grønt Omraade midt 
i Stenørkenen Skydebanens 
Have, og Istedgade lukket 
med en høj Mur.

Luftbillede af en Del af Ve
sterbro. (Fot. 1937, Nowico). 
Billedet gengiver tildels det 
samme Omraade som vist 
ovenfor, men medtager en 
større Del af det mørke sane
ringsmodne Vesterbro.
Det er Sønder Boulevard, 
som løber skraat i Forgrun- 
grunden, og mellem denne 
og Vesterbrogade, overskaa- 
ret ved Istedgade, ligger fra 
venstre Saxogade, Westend, 
Dannebrogsgade, Skydebane
gade, Absalonsgade, Eskils
gade og Gasværksvej.

rcer der omkring Aar 1900 blev opført mellem Boulevarden, 
Esbern Snares Gade, Sigerstedgade og Ingerslevsgade. Det 
som gav Anledning til den gunstige Bedømmelse var navnlig, 
at der i Midten af Karreerne var udlagt visse Arealer „for 
at skaffe de omkringliggende Bygninger Luft og Lys“, og 
som følgelig ikke maatte anvendes imod denne Hensigt. 
Det var i Datiden den almindelige Opfattelse, at en saa 
lidet intensiv Udnyttelse af Byggegrundene ikke vilde kunne 
svare sig, men det viste sig med Tiden, at Bygherrerne 

fik Ret, og der ikke blev noget i Vejen med Rentabilite
ten af dette Foretagende. Det bidrog endda til at bane 
Vejen for en mere heldig Udformning af Karreerne i 
Almindelighed.
Den uheldige Karakter af Vesterbros ældre Bebyggelse blev 
atter fremdraget under Borgerrepræsentationens Forhand
linger om Anlæg af Fælledparken i 1905. Borgmester Jensen 
udtalte ved den Lejlighed: „Vesterbro maa siges at være 
mest stifmoderlig behandlet. Fra Tivoli til Enghavevej er
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Luftbillede af en Del af 
Vesterbro (Fot. 1948, No- 
wico). De store Gader i 
Forgrunden til venstre er 
Istedgade og Sønder Boule
vard, fra hvilken Dybbøls- 
gade løber mod Baneterrænet 
langs Havnen. Midt i Billedet 
Kødbyen og Kvægtorvet.

Luftbillede af en Del af 
Vesterbro. (Fot. 1934, Dansk 
Lufttaxa). Det er en Del af 
Godsbaneterrænet, der ses i 
Forgrunden. Midt igennem 
Billedet løber Engha vevej, 
bag hvilken Vestre Fængsel og 
atter bag dette en Del af 
Vestre Kirkegaard. Til højre 
Banelinjen til Roskilde.

Forholdene i højeste Grad uheldige. De unødvendig store 
Byggegrunde, de dybe Karreer med flere Mellemgaarde 
og Baggaarde, de smalle Gader, som gaar vinkelret paa 
Vesterbrogade, levner ikke noget af Lys eller Luft. Der 
er bødet lidt derpaa ved den udvidede Bebyggelse i de 
senere Aar, ved Anlæg af Sønder Boulevard og endelig ved 
den Omstændighed, at Anlægget af Godsbanegaarden hol
der en Bebyggelse borte længere ude. Endelig ligger den 
Bydel jo ogsaa i Nærheden af Vandet. . . “

Men det var i hvert Tilfælde smaat bevendt med aabne 
Pladser i den tæt bebyggede Bydel. Man havde kun kunnet 
reservere Anlægget af den lille Enghaveplads, og bortset 
fra, at der i det umiddelbare Nabolag laa et mindre 
ubebygget Omraade, var der ingen Muligheder for her at 
skabe noget Parkomraade. Det maa jo ogsaa indrømmes, 
at selvom den i 1927-29 anlagte Enghavepark er et nok 
saa smukt Anlæg, tillader dens Størrelse ikke Udfoldelse 
af Friluftsliv i mere egentlig Forstand.
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Det moderne Forretningskompleks „Vesterport", som herover er 
set fra Vesterbrogade imod Byen (Fot. 1949, København Før og Nu) 
og optager hele Karreen mellem de fire Gader Vesterbrogade, 

Meldahlsgade, Gammel Kongevej og Trommesalen, er bygget 
paa det Sted, hvor i ældre Tid „Trommesalen“s Stalde, Folde og 
andre Bygninger laa. Sammenlign Billedet herunder.

Trommesalen, der her 
er set fra Vesterbro
gade (Fot. ca. 1879, 
Bymuseet), var fra 
Christian IV’s Tid 
og helt ned imod 
Slutningen af det 19. 
Aarhundrede Hoved
stadens Kvægtorv. Op
rindelig anlagt et godt 
Stykke udenfor Byen 
blev den ved dennes 
Vækst efter Voldenes 
Fald indkapslet i den, 
og Kvægmarkedets 
Primitivitet maatte ef- 
terh aanden blive mere 
og mere iøjnefalden
de. Fra 1864 havde 
Trommesalen Køben
havns anden Hoved
banegaard som Nabo. 
Den ses paa Billedet 
bag Foldene.
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Udsigt over Vesterbrogade fra Panoptikonbygningen mod „Vester
port”, Barakbebyggelsen i Trommesalen og Frihedsstøtten. (Fot. 
1933, Bymuseet).
Selvom flyttet nogle Meter, da Boulevardbanen skulde anlægges, 
kan Frihedsstøtten betragtes som det faste Punkt paa det inderste 
Vesterbro, idet Vesterbrogade officielt strækker sig helt til Raad- 

huspladsen, og det i daglig Tale anvendte „Vesterbros Passage” 
ingen retslig Hjemmel har. I Bind 4 er bragt andre Billeder, der 
viser, i hvor landlige Omgivelser Støtten først blev placeret. 
Forretningsejendommen „Vesterport”, populært kaldt Femøren - 
fordi den er beklædt med Kobberplader - blev bygget 1929-32 
med Ole Falken torp som Arkitekt.

Udsigt over Vester
brogade med Friheds
støtten. Samme Mo
tiv som ovenfor. (Fot. 
ca. 1888, Bymuseet). 
Endnu i vore Dage 
er der Reminiscenser 
af den Runddel, i 
hvilken Frihedsstøt
ten oprindelig blev 
rejst, selvom de for
skellige Omlægninger 
af Gaden og Jernba
neanlæggene i Ho
vedsagen har udvi
sket de oprindelige 
Forhold. Disse var me
re synlige for et Par 
Menneskealdre tilba
ge, om saa ogsaa de 
fleste Træer i Vester
bros Allé allerede da 
var erstattet med nye.

r
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Øverst: Udsigt fra Gartner Hintzes Have imod 
Byen. (Fot. 1865, Bymuseet). I Midten: Fri
hedsstøtten set imod Byen. (Fot. ca. 1868, 
Bymuseet). Nederst: Udsigt fra Hintzes Have 
imod Tivoli og Christiansborg. (Fot. 1865, 
Bymuseet).

En Række Fotografier, optaget midt i 1860erne 
giver en god Forestilling om det haveagtige 
Præg, der dengang hvilede over ogsaa det 
inderste Vesterbro. Paa det her øverst gengivne 
Billede ser man i Forgrunden til venstre Bag
siden af daværende Nr. 15-13-11 paa Vester
brogade, samt i Baggrunden fra venstre Taget 
paa den gamle Hovedbanegaard, Petri og 
Frue Kirketaarne, og mellem dem Kongens 
Mølle paa Schacks Bastion omtrent udfor 
Vestergade. Foran denne skimtes Frihedsstøt
ten og atter foran denne ses Ejendommen paa 
Hjørnet af daværende Tømmerplads vej - Re- 
ventlowsgade - og Vesterbrogade Nr. 9 paa 
sidstnævnte. Billedet nederst har i Baggrunden 
fra venstre Nikolaj Kirketaarn, Slotskirkens 
Kuppel, C. F. Hansens Christiansborg, samt 
Tøjhusets Tag. I Mellemgrunden det aabne, 
endnu ikke helt ryddede Terræn, hvor Køben
havns første Banegaard havde ligget, og bag 
herved Tivoli med den ældste Rutsjebane. 
Paa Midterbilledet ses bag Støtten to Byg
ninger, af hvilke den til venstre er det første 
Vesterbros Teater, allerede omtalt i Bind 4, 
Side 272, oprindelig en stor brandfarlig Træ
bygning, i Tidernes Løb skiftevis anvendt 
som Teater, Cirkus og Varieté, og sluttelig 
ombygget i Mursten. Navnet var ogsaa Peto- 
lettis Teater, efter Grundlæggeren, en Italiener, 
der især havde gjort sig bekendt ved at indføre 
Casortis Pantomime her til Landet, men 
Teatret blev iøvrigt gæstet af et stort Antal 
udenlandske Selskaber med et Repertoire fra 
Farcer til Operaer. Ogsaa Brydekampe blev 
afholdt i Bygningen, og da en fransk Atlet i 1839 
sejrede over den københavnske Slagter Fer
dinand Ludvigsen, kreeredes Slagordet: „Paa’en 
paa’en, paa’en igen, lille Ferd’nand Ludvigsen“, 
sunget paa samme Melodi, som blev anvendt 
som Opsang, da man trak Brandsprøjterne 
med Haandkraft, forøvrigt en gammel flandersk 
Folkemelodi.
I sine sidste Dage - Teatret blev nedbrudt 
1876 - var baade Direktør og Repertoire 
nationalt og Søgningen god. „Især om Søn
dagen er Tilløbet meget stærkt, men der er 
ogsaa en ejendommelig Tiltrækning, idet Pub
likum som oftest spiller med.“
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Vesterbrogade Nr. 11, 
Gartner G. Hintzes Ejen
dom, Huset imod Vester
brogade set fra Haven 
1877. (Efter Før og Nu). 
Allerede da Billederne 
paa forrige Side blev 
fotograferet, var der byg
get mange høje Huse 
længere ude paa Vester
bro, og siden vandrede 
Husrækkerne ogsaa ind 
imod Byen. Man ser 
paa dette Billede, hvor
ledes Hintzes Nabo alle
rede havde ladet sin 
Grund bebygge, mens 
Gartneriet endnu laa 
urørt. Ejendommen i 
Baggrunden erVesterbro- 
gade 13, siden det nor
dre Hjørne af Helgo- 
landsgade.

Øverst: Haven til Tømmermester Goll- 
strops Ejendom, Hjørnet af Vesterbrogade 
og Tømmer plads vej. Nederst: Del af Tøm
merpladsen, set fra Ejendommens Gaard 
imod Udkørslen paa Hjørnet af Vester
brogade. (Begge Fot. 1875, Bymuseet). 
Tømmerplads vej - en Overgang kaldt 
Jernbanevej, nemlig da den første Køben
havns Banegaard laa paa den nuværendes 
Plads - havde sit Navn efter Tømmer
pladserne Syd for Dronningens Enghave, 
ved Kalvebodstrand, til hvilke den var 
Adgangsvejen. (Sammenlign Kortene foran 
229, samt Bind 4, Side 206, 218).
Tømmerpladserne, tretten i Tallet, var 
blevet anlagt i 1755, men 100 Aar senere 
var Tømmerhandelen kommet til at spille 
en meget væsentlig Rolle i Hovedstadens 
Erhvervsliv, saaledes, at der var etableret 
Oplagspladser mange andre Steder i Byen, 
ved Havnen og andetsteds. Paa hver sin 
Side af Tømmerpladsvej laa ogsaa saa- 
danne, nemlig ind mod Byen Triers og 
ud imod Broen Collstrops, fra hvilken 
sidste her bringes et Par idylliske Bille
der. En Pendant til det nederste fra en 
endnu ældre og endnu mere idyllisk Tid 
vises næste Side.



Herover: Trommesalen set fra Vester
brogade. I Baggrunden Glacisholmen 
paa Hjørnet af Vester Farimagsvej, der 
løber ind i Billedet, og Gammel Konge
vej. (Akvarel 1881 af Zeuthen, Bymuseet). 
Til højre: Frihedsstøtten set fra Coll- 
strops Tømmerplads. Skydeskive paa 
Den kgl. Skydebane 1844. Sammenlign 
Billedet nederst forrige Side).
Trommesalen, der som nævnt foran blev 
oprettet 1671 af Hofslagter Niels Oluf- 
sen, var med Tiden blevet et broget 
Kompleks, der blandt andet omfattede 
en Gæstgivcrgaard, men naturligvis ogsaa 
de nødvendige Stalde og Folde for de 
Kreaturer, der blev tilført dette Hoved
stadens daværende Kvægtorv. Man havde 
saa smaat regnet med, at det vilde for
svinde, da den anden Hovedbanegaard 
blev bygget som dets umiddelbare Nabo, 
men først 1879 aabnedes det nye Kvæg
torv ved Halmtorvet.
En nedsat Komité havde ellers 1866 
afgivet en Betænkning, der tegner et 
tydeligt Billede af de mange uheldige 
Forhold, der knyttede sig til Tromme
salen, af det Dyrplageri, der fandt Sted, 
fordi Folde og Stalde var overfyldt - 
der var Plads til omkring 300 Stykker 
stort Hornkvæg, men der blev ofte 
fremstillet 4-600 paa en enkelt Markeds
dag, ligesom Lam og Faar stuvedes sam
men paa uforsvarlig Vis.
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Acciseboden, der laa 
paa Hjørnet af Vester
brogade og nuværen
de Trommesalen, blev 
i sin første Skikkelse 
opført af Hans Oluf- 
sen, men den her gen
givne Bygning (Efter 
Akvarel af H. G. F. 
Holm ca. 1830, By
museet) stammer na
turligvis fra en senere 
Tid, den blev opført i 
Aaret 1811. Efter Ned
læggelsen 1852 blev 
Huset solgt til Pri
vateje og anvendt 
som Restauration og 
Varieté.

Herunder: Vesterbrogade set omtrent udfor Frihedsstøtten imod 
Vest. (Akvarel 1835 af F. Lund, efter Før og Nu).
Billedet, der er primitivt, men instruktivt, viser den for den ældre 
Vesterbrogade karakteristiske Bebyggelse: „Her laa omtrent Hus 
ved Hus paa den nordre Side, lave enetages Huse med Kvist eller 
Frontispice og en lav Port, der førte ind til Gaarden og til Slagte
riet, som næsten uden Undtagelse fandtes i disse Ejendomme.

Derfor saa man da ogsaa stedse blodfarvede Rendestene, blodplet
tede Fortove, svinske og blodige Slagtersvende og -drenge, store 
Bulbidere og smaa Slagtervogne med deres Indhold/*
Til højre ligger Acciseboden med Søjlerne, og i Forgrunden ses 
Grøften mellem de smaa Alleer - Spadserestierne - og Kørebanen. 
Alleerne hørte, som det vil ses, op, henholdsvis ved Acciseboden og 
Hjørnet af nuværende Helgolandsgade. Jævnfør foran Side 237.
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Udsigt fra Gammel Kongevej 25 over Terrænet 
ved Stenosgade o. 1890 (Akvarel af T. R. Eng- 
lish, Bymuseet).
Saa relativt tæt bebygget som det inderste Vester
bro var allerede fra Aarhundredets Begyndelse, 
maatte Bybilledet blive temmelig broget, da den 
nye Tid satte ind med dens høje Bebyggelse, der 
stod i stærk Kontrast til den ældre lave. Ganske 
vist talte man allerede 1806 om, at Bebyggelsen 
paa Vesterbro voksede i Højden, men det har 
dog været i beskeden Maalestok, og de indgri
bende Ændringer skete først fra Midten af Aar- 
hundredet. Alligevel holdt det gamle Præg sig 
jævnsides med det nye langt ned i Tiden, som 
ogsaa dette Billede viser. Det stammer fra Tiden, 
før Stenosgade blev anlagt og bør sammenholdes 
med Billedet nederst paa Siden.
Hvad man derimod ikke kan se paa Billedet, 
er Rosenaaen, som lob imellem Husene, hvor 
siden Stenosgade blev anlagt. Den var her forenet 
med Afløbet fra Sankt Jørgens Sø, fortsatte under 
Vesterbrogade og derefter videre i skraa Retning 
mod Stranden. Abel Cathrines Gade er siden 
anlagt over den og Gadens Retning er saaledes 
bestemt af Aaens.

Herunder: Stenosgade set fra et Hus paa Gammel Kongevej. Omtrent samme Pro
spekt som ovenover. (Tegning af Franz Sedivy. Efter Før og Nu).
Man genkender paa dette Billede i Forgrunden to af Bygningerne, som ogsaa ses 
paa det øverste, nemlig et lavt og et højt Hus. Baggrunden er derimod totalt foran
dret ved Anlægget af Stenosgade over det tidligere Aaløb og Opførelsen af Sankt 
Knuds Stiftelse med Jesu Hjerte Kirke. Denne blev opført 1893-95 med F. Wipfler 
som Arkitekt og ejes sammen med den ved Siden af liggende Sankt Knuds Skole 
af den katolske Stiftelse.

Billedet herover (Tegning af A. Rolsted, Det 
kgl. Bibliotek) viser Stenosgade paa et Tids
punkt, da det katolske Kompleks var bygget, 
men de lave Huse paa Hjørnet ved Vesterbro
gade endnu ikke afløst af høj Bebyggelse. Man 
bemærker i Baggrunden en Række høje Brand
gavle. De hører til Bebyggelsen ved „Petersens 
Passage”, nuværende Sankt Jørgens Allé.
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Herover: Udsigt fra et Hus paa Vodroffsvej over Sankt Jørgens Sø. (Maleri 1884 af W. Hamburger, Bymuseet).

Parti fra Vesterbro
gade. (Maleri ca. 1875 
af ubekendt, Bymu
seet).
Det naive Prospekt 
stammer fra Tiden, 
da Hovedbanegaar- 
dens Værkstedsbygnin
ger eksisterede Side 
om Side med Trom
mesalen, der skim
tes til venstre, hvor 
man tillige i Baggrun
den ser Glacisholm. 
Man sammenligne iøv- 
rigt med det øverste 
Billede, som viser de 
samme Bygninger til
lige med selve Bane- 
gaarden og bag denne 
bl. a. Frue Taarn og 
Dagmarteatret, samt 
til højre Huse ved 
Gammel Kongevej.
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Herover: Vesterbrogade set fra Hjørnet af Viktoriagade imod Byen. (Fot. 1872, Bymuseet). Bemærk Rosenaaen mellem de to Huse 
længst til venstre. Herunder: Samme Motiv 1914. (Fot. Bymuseet). I Forgrunden Hjørnet af Stenosgade, anlagt over Rosenaaen.
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Vesterbrogade set imod Torvet. 
(Fot. 1949, København Før og 
Nu). Det er vist ikke for meget 
sagt, at Vesterbrogade er den 
eneste Gade i det moderne Kø
benhavn, der har virkeligt Stor
stadspræg. Det nuværende Gade
billede er saa forskelligt fra det 
ældre, som tænkes kan, men 
iøvrigt er Bebyggelsen blevet 
til i Løbet af flere Menneskealdre, 
saaledes at den gamle ret 
ensartede Husrække er afløst af 
Repræsentanter for snart alle 
„Stilarter". Den tip-top moderne 
Ejendom paa Hjørnet af Trom
mesalen - opført 1935 med 
B. Helweg-Møller som Arkitekt 
- har afløst en forholdsvis 
ny Bygning, der som Flertallet 
af Gadens Forretningsejendom
me var fra „Stilforbistringen"s 
Tid. Alene det hvide Hus paa 
Hjørnet af Sankt Jørgens Allé 
genfindes paa det gamle Billede 
herunder.

Samme Motiv som 
ovenfor. (Fot. Neu- 
haus ca. 1865, By
museet). Høje Huse 
er begyndt af afløse 
den gamle Bebyggel
se, saaledes Ejen
dommen paa Hjør
net af daværende Pe
dersens Passage, nu 
Sankt Jørgens Allé, 
der alene genfindes 
paa det moderne Bil
lede. I Forgrunden 
til højre den tidli
gere Acissebod, der 
har mistet Søjlerne, 
men endnu har et 
fornemt Præg.



Vesterbrogade set i 
Retning mod Raad- 
huspladsen. (Fot. 
1949, København Før 
og Nu). I Forgrun
den Nr. 36.
De to Ejendomme 
nærmest Stenosgade, 
Nr. 32-30, svarer til 
Billedet herunder. 
„Thors Hal“ blev 
siden Danselokale. - 
1870 aabnedes Danse
salonen Figaro, der 
i 1918 blev til „Pa
lais de Danse“, og i 
de sidste Aaringer har 
baaret Navnet „Va- 
lencia“.

Herunder: Vesterbrogade 32-30. (Fot. ca. 1880 efter Før og Nu). 
Huset til højre er den gamle Gæstgivergaard „Løven“, og den høje 
Bygning bag denne var et Baghus opført paa dens Grund, men nu 
Forhus ud til Stenosgade. Sammenlign foran Side 242. Nr. 32 lod 

I. W. Heymann i 1861 opføre som Ølhalle ved H. C. Stilling. Det skulde 
være et finere Serveringslokale, trods det nordiske Navn „Thors Hal“ 
udstyret med Malerier af Tropelandskaber. Skønt H. G. Lumbye 
og siden Balduin Dahl ledede Orkestret, fik Lokalet ingen Succes.
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Vesterbrogade 18-16-14-12-10. Til venstre ses Sankt Jørgens Allé. (Fot. 1949, København Før og Nu).

Vesterbrogade 16-14 
-12-10. (Fot. 1902, 
Fr. Benzen, Bymu
seet). Efter en Aar- 
række at have staaet 
klemt af høje Ny
bygninger paa begge 
Sider maatte de to 
typiske Vesterbro- 
Ejendomme 12 og 
14 i 1903 give Plads 
for et større Forret
ningskompleks.
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Vesterbrogade 33. (Fot. 
1872. Efter Før og 
Nu). Hovedstadens første 
Akvarium indrettedes 
1873 i en til Formaalet 
opført ny Bygning, i 
hele sin Anlægsplan min
dede dette Etablissement 
om „Thors Hal" paa 
den anden Side Gaden, 
og som denne havde det 
ingen videre Succes. 
Folk mistede hurtigt In
teressen, og Akvarie- 
bygningen blev allerede 
1875 omdannet til Tea
tret: „Elysium", for atter 
det følgende Aar at blive 
Danselokale. Nu staar 
der længst en Beboelses
ejendom paa Stedet. 
Sammenlign Billedet paa 
næste Side.

Herunder: Vesterbrogade 29. (Fot. 1900, Bymuseet). Til højre: 
Vesterbrogade 27-29-31. (Fot. 1949, København Før og Nu). 
Vesterbro var fra gamle Tider et Forlystelsernes Centrum, og Trak
tørsteder med mærkelige Navne og store Haver laa i Rad og Række 
langs „Broen". Af det gamle Forlystelsessted „Eutin", der eksisterede 
helt tilbage i det 18. Aarhundrede, blev siden tvende, af hvilke 
det ene hævdede det gamle Navn, mens det andet blev kaldt „Ægyp
ten" eller imellem „Friederichs Dahl". „Her var en Carousselgynge 
med Balloner og Heste, som siden umindelige Tider gik rundt til 
en højst uharmonisk Musik af en Clarinet, et Par Bækkener og en 
stor Tromme... Her var der en Keglebane, hvor der blev „pareret" 
om Fir- og Otteskillinger; her vare Fortunaspil og her vare forskellige 
andre Forlystelser, som faldt i Almuens Smag."

Etablissementet var genopbygget efter 1807, da baade det og „Eu- 
tin" blev afbrændt for ikke at tjene som Dækning for Fjenden. 
Paa en Del af Eutin’s Grund, nuværende Nr. 29, blev der 1860 
aabnet en Ølhalle, „Strucks Ølpavillon", der som Genboen paa 
den anden Side Gaden blev omdannet til efterhaanden Sangerinde
pavillon, Varieté og Teater, alt under vekslende Navne som Olym
pen, Concert du Boulevard, Varietéteatret og Parisienne. I Varieté
teatret opførtes 1873 Københavns allerførste Sommerrevy skrevet 
af Teaterdirektør Vilhelm Petersen - Peter Vilhelm - og Skuespiller 
Karl Wulff.
En Rest af den gamle Beværtningshave eksisterer endnu i Nr. 29, 
der som Biografen „Vesterbros Teater" stadig tjener Forlystelses
livet paa Vesterbro.



Vesterbrogade 33-35-37- (Fot. 19*9- 
Efter Før og Nu). Nr. 33 er traadt 
i Stedet for den tidligere Akvarie- 
bygning, medens Nr. 35 afløste en 
mere gammeldags Vesterbro-Ejen
dom. Som det vil ses af det neder- 
ste Billede, har man taget Spirene 
af de to Karnaptaarne, aabenbart 
for at dæmpe Bygningen lidt ned, 
uden at det dog synes at have gav- 
net Helhedsindtrykket.

Vesterbrogade 35-37. (Fot. 1949. Kø
benhavn Før og Nu). Nr. 37 ligger paa 
Hjørnet af Vesterbrogade og Victoria- 
gade, hvilken sidste var anlagt allerede 
i 1850erne og paa sit første Stykke var 
ført over Rosenaaen. Endnu 1860 var 
Gaden dog kun bebygget i ringe Om- 
fang.



Herover: Abel Cathrinesgade (til.venstre) og 
Viktoriagade (til højre) set fra Vester
brogade. (Fot. 1949, København 
Før og Nu). Rosenaaen er nu 
her forlængst helt overdækket.

X
Herunder, til venstre og til 
højre: Gaardinteriører fra den 
gamle Gæstgivergaard „Bjørnsdal“,
der gennem lang Tid var beliggende 
Vesterbrogade 41. (Fot. ca. 1886, Bymuseet).

to

01

Herover: Viktoriagade, set fra Vesterbro
gade (Fot. 1949, København Før og Nu), 

frembyder det sædvanlige ret trø
stesløse Billede af Husrækkerne i 

en af Vesterbros Sidegader.

I Midten: Vesterbrogade set 
imod Byen fra det Sted, hvor 

Torvet senere blev anlagt. (Mes- 
serschmidts Skydeskive 1839, Den kgl.

Skydebane). Jævnfør Teksten paa næste Side.



Vesterbrogade set imod 
Viktoriagade. (Fot. 1919. 
Efter Før og Nu).
Ejendommene mellem 
Viktoriagade og Vester
bros Torv ligger alle 
paa den Grund, som 
tidligere hørte til Gæst
giverstedet „Bjørnsdal“, 
som grænsede umiddel
bart op til Rosena aen.

„Bjørnsdal“ havde Navn efter Værtshusholder Peter Bjørn, der 
ejede Stedet sidst i det 18. Aarhundrede. Før skal den være kaldt 
„Hullet", et Navn, der var overført fra „det sorte Hul“, Betegnelse 
for Rosenaaen, efter at denne havde passeret Vesterbrogade. 
„Naar det anføres, at den Gjæstgivergaard, som endnu existerer 
under Navn af Bjørnsdal, for 30 til 40 Aar siden hørte til de ansee
ligste paa Vesterbro, saa kan man deraf slutte, hvor ringe og uansee
lige de øvrige vare,“ skriver „Fuldmægtig Petersen", alias J. David
sen. „Bjørnsdal afgav i sin Tid Locale for sluttede Selskaber, og der 
blev her afholdt Baller og andre selskabelige Sammenkomster for 
den ungdommelige Verden fra Vesterbro, det vil sige den Verden, 
som ikke var saa højt paa Straa, at kunde tiltvinge sig Adgang til 
de paa den Kgl. Skydebane afholdte Picquenicks."
Billedet i Midten paa foregaaende Side viser to større Ejendomme, 

til venstre den, som faldt, da det nye Teaters Passage blev indrettet, 
og til højre Bjørnsdal. Ved Siden af denne ses Muren om den store 
Have, der hørte til Gæstgivergaarden, og af hvilken en Parcel 
henimod Torvet blev frasolgt til Bebyggelse med nuværende Nr. 
43-45 i 1850erne. Selve Gæstgivergaarden blev brækket ned 1889 
og Ejendommene Vesterbrogade 39-41 opført paa dens Grund. 
Ogsaa i Fortiden ivrede Moralprædikanterne mod Forlystelseslivet 
paa Vesterbro. Det nidkære „Politivennen" skrev saaledes i 1803 
om „den Forlystelsessyge, som nu saa rasende griber om sig . . . 
I forrige Tider var en Søndags Eftermiddags Spadsering Tjeneste
folks og Arbejderes højeste Krav, nu maa de gynge og se Linje
dansere og beskue Fyrværkerier og Luftmaskiner, ikke een Gang 
om Ugen, om Søndag Eftermiddag, men paa enhver Dag i Aaret, 
naar det falder Kunstmagerne ind".

Den tidligere Gæstgiver- 
gaard „Bjørnsdal", Ve
sterbrogade. (Fot. 1886. 
Efter Før og Nu).
At det ovenfor bragte 
Citat var specielt møntet 
paa Vesterbro, viser Fort
sættelsen: Forhen præ
kede Moralisterne mod 
fire Ugers Dyrehauge, nu 
er V esterbro en evig 
Dyrehauge, hvor der ær
lig arbejdes paa at gøre 
Mennesker til blot sanse
lige Dyr. Der er vist 
ingen Tjenestepige i Kø
benhavn, som jo nu har 
set et Fyrværkeri, flere 
Gange set Linjedansere 
og gynget. . ." (!).
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„En Café Chantant udenfor Vesterport/' (Træsnit i 111. Tidende 
1867-68). Det viste Interiør er fra den foran omtalte Sangerinde
knejpe: „Olympen", Vesterbrogade 29.
Skønt heller ikke noget ubekendt Begreb i Begyndelsen af Aarhun- 
dredet, opnaaede Sangerinde-Pavillonerne for Alvor deres Blomstring 

i 186oernc og trivedes vel til ned i 90erne, til trods for de Angreb, 
der baade fra Moralprædikanters og Myndigheders Side blev ret
tet imod dem. I 1865 var der i København og paa Frederiksberg 
ialt 31 Sangerindeknejper, af hvilke de 4 paa Vesterbro. Blandt de 
6 københavnske, der i 1869 beholdt Bevillingen, var „Olympen".

Interiør fra Akvariet, Ve
sterbrogade 33. (Træsnit 
i 111. Tidende 1872-73). 
Til de vesterbroske For
lystelser i ældre Tid hørte 
ogsaa Forevisningen af 
Menageri med vilde Dyr. 
Zoologisk Have blev an
lagt 1859-60.
Klassisk er Historien om 
en Menageriejerske, der 
paa Spørgsmaalet: Sind 
Sie selbst die Eier der Ele- 
phant?" meget fornærmet 
svarede: „Der Elephant, 
mein Herr, gebåhrt le
bendige Jungen!"
Mens der var stor Til
strømning til slige Fore
visninger, fik Akvariet 
som allerede nævnt ingen 
Succes og blev snart 
nedlagt.
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Herover: Interiør fra Etablissementet „Valencia“, det tidligere „Figaro“. Sammenlign Billedet herunder. (Moderne Fot., Valencia). 
Det er foran omtalt, hvordan Etablissementet „Thors Hal“, 1870 omdannet til Dansesalon, nød en Succes, som har holdt sig til Dato.

Interiør fra „Figaro“. (Teg
ning af Klæstrup).
Mange af de Øltunneller 
og Ølknejper, der i 1850- 
erne var dukket op rundt 
i København, blev i 60erne 
omdannet til Sangerinde- 
Lokaler. Ogsaa det finere 
Etablissement Thors Hal 
fra 1861 led denne Skæbne, 
men Succes fik Foretagen
det først, da det i 1870 
blev omdannet til Danse
salonen „Figaro“, ubetin
get Byens største og smuk
keste Danselokale, hvor 
Orkestret dirigeredes af 
Komponisten Carl Erich- 
sen, der til Etablissemen
tet blandt andet skrev sin 
livfulde „Figaro-Galop“. 
Det ombyggede „Figaro“ 
blev fra 1918 „Palais de 
Danse“, som nogle Aar 
senere togNavneforandring 
til „Valencia“. Sammen
lign Billedet herover.
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Vesterbrogade set imod 
Vesterbros Torv og Fre
deriksberg Allé. (Fot. 
1949, København Før 
og Nu).
Samme Parti som gen
givet nederst paa Siden. 
Man genkender fra dette 
Billede den store Ejen
dom ved Torvet, mens 
Husrækken til højre er 
helt forandret, og de mo
derne Ejendomme flan
kerer den Passage, som i 
1907 blev anlagt ved Det 
nye Teater.

Allerede i 1850erne var der Trang til et nyt Torv paa Vesterbro. 
Man diskuterede frem og tilbage, hvor det skulde ligge, og havde 
bragt Pladsen foran „Jernporten“ i Forslag, der hvor Værnedams
vejen og Frederiksberg Allé støder til Vesterbrogade. Men man 
fandt Pladsen for lille og valgte Torvets nuværende Plads.
Her var der et Brud paa den ellers saa nogenlunde sammenhængende 
Bebyggelse ved Vesterbrogade. Dette havde sin egen Aarsag. Herfra 
og ned til Stranden strakte sig nemlig Stadens eller Rebslagerlavets 
Reberbaner, udvist allerede først i det 17. Aarhundrede. De løb 
helt ned til Kalvebodstrand, og det østlige Grænseskel stod vinkelret 
paa denne, men saaledes ikke paa Landevejen, Vester Stenbro. 
Sammenlign Kortene Side 230 og 231.
Rebslagerne anlagde nu deres seksten Baner parallelt med den 
nævnte Østgrænse. De blev gjort lige lange, og Spindeboderne blev 
bygget i Række for Enden af Banerne, der hvor nu Eliaskirken og 

dens Naboejendomme ligger. Men paa den Maade opstod der et 
ledigt, trekantet Areal mellem Spindeboderne og det Plankeværk, 
som stod langs Vester Stenbro, og det brugte Rebslagerne dels til 
Græsning af deres Kreaturer, dels til Køkkenhaver. En Del af Omraa- 
det blev dog bebygget, saaledes Stykket mellem Torvet, Vesterbro
gade, Absalonsgade og Svendsgade, hvor Ejendommen „Den hvide 
Hest“ laa i det 18. Aarhundrede.
Men da der 1795 blev Tale om at bebygge det senere Torv, satte 
„samtlige Rebslagermestre, som har Baner uden Stadens Vester- 
port“ sig imod det, dels fordi man hævdede, det var Lavets Grund, 
dels fordi man saa ikke vilde kunne lukke Portene i Plankeværket 
ud mod Vesterbro om Aftenen, og endelig paa Grund af Brandfaren. 
Efterhaanden blev der imidlertid anlagt Reberbaner andetsteds i 
Hovedstaden, og da der i i84orne blev Tale om at anlægge Jern
banelinjen tværs over Banerne paa Vesterbro, var der kun tre tilbage.

Vesterbrogade, set fra 
„Bjørnsdal“s Tagetage 
mod Frederiksberg Allé 
(Fot. ca. 1872. Efter 
Før og Nu). Sammenlign 
Billedet øverst paa Si
den.
Fra højre ses Vesterbro
gade Nr. 38-40-42, af 
hvilke den førstnævnte 
Ejendom blev revet ned 
1881, de to andre 1907 
i Anledning af Opførel
sen af Passagen til Det 
nye Teater. Til venstre 
ligger Vesterbros Torv 
og i Baggrunden ses Den 
kgl. Skydebane.
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Til højre: Det ny Teater set fra Vesterbrogade. (Fot. 
1949, København Før og Nu). Herunder: Vesterbro
gade set fra Vesterbros Torv imod Raadhuspladsen. 
(Fot. 1949, København Før og Nu).
Først et Stykke ind i dette Aarhundrede fik Vesterbro 
atter en virkelig Teaterbygning, idet Det ny Teater 
stod færdigt 1908, opført ved Arkitekt Ludvig Ander
sen for A/S Bona, som 1917 solgte Teatret til Direktør 
Ivar Schmidt. Han havde dog drevet det fra 1911. 
Samtidig med Teatrets Opførelse blev der anlagt en 
Passage gennem Bygningen fra Gammel Kongevej 
til Vesterbrogade.



Eliaskirken paa Vester
bros Torv blev opført 
1906-08 med Raadhu- 
sets Bygmester, Martin 
Nyrop, som Arkitekt og 
vakte straks almindelig 
Beundring, ligesom man 
udtalte Forhaabningen 
om, at Mesterens Værk 
i Fremtiden vilde præge 
de „ikke altfor opfind
somme Kirkearkitekters 
Arbejde". Materialet er 
kløvet Neksø-Sandsten, 
der med de uregelmæs
sige Brudflader og opsat 
i uregelmæssige Skifter 
giver Kirkens Mure en 
dejlig levende Virkning, 
saaledes som det ogsaa 
fremgaar af Billedet. 
(Fot. 1908. Efter Før og 
Nu).

Vesterbros Torv med 
Eliaskirken (Fot. 1949, 
København Før og Nu). 
Billedet er en Pendant 
til det nederst næste 
Side. I dette Tilfælde 
maa dog enhver selv 
nok saa stor Elsker af 
Fortiden prise Foran
dringen til det bedre.



Herover: Vesterbros Torv med Eliaskirkens Hovedindgang. (Fot. 
1912, Bymuseet). Herunder: Husrækken paa Torvets Sydside. 
(Fot. ca. 1895, Efter Før og Nu).
Den meget smukke Trappe til Eliaskirken ses her anvendt paa en 
Maade, som ret vilde være faldet i Nyrops Smag. løvrigt er selve 
Kirkerummet udført paa en fra andre Kirker afvigende Manér, 
idet den faar Lys ikke blot fra de tre store Vinduer ud mod Torvet, 
men tillige Ovenlys fra store Glasruder i Loftet. Til de Bygninger, 

der flankerer Kirken, knytter der sig iøvrigt ingen særlig Interesse. 
De er Børn af deres Tid, typiske Vesterbroejendomme fra Slutningen 
af det 19. Aarhundrede, opført uden altfor mange Falbelader. 
Man sammenligne Billedet herunder med den moderne Pendant 
nederst paa modstaaende Side. Huset til højre for Kirken har Arki
tekten dog søgt at give et Særpræg med den lodrette Facadeind
deling, men iøvrigt er saavel det som Pendanten til venstre op
ført i „Renæssancestil”.



Herover: Udsigt mellem to Sidehuse paa Vesterbrogade mod 
Kalvebodstrand. (Maleri ca. 1875 af ubekendt, Bymuseet).
Til højre for Sidehuset til venstre ser man i Baggrunden „Enig- 

hedsværn“, der laa tæt Øst for det senere anlagte Kvægtorv. Sam
menlign Billederne paa næstfølgende Side 260. I Baggrunden ses 
Kalvebodstrand og Amagers Kyst.

Udsigt fra en 
Tømmerflaade 
i Kalveboderne. 
(Maleri 1863 
af C.Balsgaard, 
Bymuseet).
Stranden Vest 
for Tømmergra
ven er endnu 
saa godt som 
uberørt. Der 
ligger blot nogle 
Badehuse samt 
bag disse Belve- 
dere, det gamle 
„Pesthus“ og i 
Horisonten til 
venstre skimtes 
Frederi ksholms 
Skorstene.
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Herover: Gasværkshavnen set imod Vestre Gasværk. (Træsnit i 
111. Tidende 1875-76). Den første Gasværkshavn blev udført i 
Henhold til Havneplanen af 1862, og laa, som det vil kunne iagt

tages paa Kortet foran Side 233, i umiddelbar Tilknytning til 
Gasværket, hvilket naturligvis var af stor Betydning for dettes For
syning med Kul.

Udsigt over Kalvebodstrand 
med Jernbanevolden, samt 
til venstre Gasværket og i 
Baggrunden Frederiksholm. 
(Maleri ca. 1880 af E. H. 
Bentzen, Bymuseet).
Efter i det foregaaende at 
have iagttaget Udviklingen 
af selve Vesterbrogade ind
til Torvet, vender vi os paa 
disse og de følgende Sider 
til Terrænet mellem dette 
Stykke af Gaden og Stran
den, hvor der i Løbet af 
de sidste Menneskealdre er 
foretaget store Landvindin
ger. Resterne af Vestre Gas
værk ligger saaledes nu langt 
inde i Landet, og Bugten 
ved Frederiksholm er i Ho
vedsagen opfyldt. Den gamle 
Jernbanedæmning, som dette 
Billede viser, løb, hvor nu 
Sønder Boulevard ligger.
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Udsigt fra Vesterbro 
imod Kalvebodstrand. 
(Maleri 1866 af E. H. 
Bentzen, Bymuseet).
I Forgrunden ses den 
ogsaa paa forrige Side 
afbildede Jernbane
dæmning og bag denne 
„Enighedsværn“, det 
store, hvide Hus, der 
en Tid lang var et 
søgt Traktørsted. Bag 
dette Kirkerne paa 
Christianshavn samt 
Amagers Kyst. Sam
menlign med Bille
det herunder og det 
paa næste Side øverst.

Herunder: Udsigt over Kvægtorvet. (Træsnit i 111. Tidende 1878-79). 
Billedet viser i Hovedsagen det samme Prospekt som Maleriet her
over. Efter mangfoldige og langvarige Overvejelser fik Trommesalen 
endelig sin Afløser i det nye Kvægtorv, hvis omfangsrige Kompleks 
blev placeret paa nogle tidligere Skydebaners Terræn i Stranden 
mellem Byen og det tidligere anlagte Vestre Gasværk.
Det var 10 Aar efter, at Overpræsident Bræstrup paa Landmands

forsamlingen i 1869 havde proklameret, at et nyt tidssvarende 
Kvægtorv snart vilde afløse det gamle. Særlig efter at Kvægekspor
ten til England var begyndt i 1860erne, var Trommesalen blevet 
altfor lille og Sammenstuvningen af de opstaldede Dyr udartede 
til Dyrplageri. Ved Raadstueplakat af 25. November 1879 blev 
det nye Kvægtorv taget i Brug og Handel med levende Kreaturer 
i Trommesalen forbudt.
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Udsigt over en Del af Halm
torvet og af Kvægtorvet. (Fot. 
1949, København Før og Nu). 
Billedet er en Pendant til de 
to Billeder paa Siden overfor. 
Man vil se, hvorledes Kvæg
torvets Bygninger i Hovedsagen 
er de samme som i 1879, men 
Arealet omkring det gamle 
„Enighedsværn“ er bebygget 
med høje Kasernehuse.

Herunder: Hestemarked paa Kvægtorvet. (Træsnit i 111. Tidende 
1880-81). - Det var oprindelig kun Handel med større og mindre 
Kreaturer, der var knyttet til Trommesalen. Hestemarkederne 
holdtes indenfor Voldene paa det gamle Halmtorv ved Vartov. 
Men dette Forhold blev ændret fra 1817, da det blev bestemt, at 
Handel med Heste fremtidig skulde ske paa en Plads ved Farimags- 

vejen, tæt op til Trommesalen. (Se Billedet foran Side 218). Ved 
Kvægtorvets Anlæg blev Hestemarkederne forlagt dertil. Med 
Hensyn til Handelen med Hornkvæg, saa savnede man en overdæk
ket Salgshal, indtil Øxnehallen blev bygget 1901. 1927 ophørte 
„Torvehandelen med levende Fjerkræ og Æg paa Gammel Torv“, 
idet den ny Fjerkræhal da stod færdig paa Kvægtorvet.
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Øverst: Vestre Gasværk set fra et Sted 
paa Vesterbro. Foran Værket Jernbane
dæmningen, bagved det Stranden med 
Amagers Kyst i Baggrunden. (Maleri 
ca. 1880 af Ubekendt).
I Midten: Prospekt af Sønder Boulevard 
med Gasværket til højre. (Maleri ca. 1880 
af ubekendt, Bymuseet).
Nederst: Sønder Boulevard, set udfor Skel- 
bækgade imod Halmtorvet. (Fot. 1949, 
København Før og Nu).

Vestre Gasværk blev, som alt meddelt, 
i 1857 anlagt paa Svendsens Pynt i 
Kalvebodstrand, en Landdannelse, der 
tildels skyldtes de Grus- og Ruinrester, 
man efter Bombardementet i 1807 havde 
fyldt op med herude. Svendsen ejede en 
af de Reberbaner, som løb fra Vester
bro til Stranden, og af hvilke der i 1870erne 
endnu var enkelte tilbage. De topogra
fiske Forhold fremgaar af Kortene Side 
230 og 231.
Langs den sidste Reberbane, iøvrigt den, 
der laa længst fra Byen, blev Badevejen 
anlagt. Som Navnet lader formode, gav 
den Adgang til Badestrand, og til de Bade
anstalter, som blev bygget ved Kalvebod
strand efter Jernbanens Anlæg 1847, 
den første af Rebslager Jensen, der ogsaa 
ejede Grunden, hvor Vejen blev anlagt. 
Hans Reberbaner strakte sig paa Vest
siden af den, mens Østsiden temmelig 
tidligt blev bebygget med Beboelses
ejendomme.
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Herover: Vestre Gasværk set fra en Ejendom paa Halmtorvet. 
(Fot. 1931, Bymuseet). Herunder: Kødbyen, omtrent samme Motiv 
som ovenfor i Dag. (Fot. 1949, København Før og Nu). Bemærk 
paa begge Billeder Skorstenen til venstre. Allerede da man omkring 
Aar 1900 drøftede Opførelsen af en Øxnehal paa Kvægtorvet, 
regnede man med, at en skønne Dag vilde Vestre Gasværk blive 

nedlagt, saaledes at der var Plads til Udvidelser af Kvægtorvet, 
og da dette i 1929 fejrede sit Jubilæum, arbejdede Administra
tionen med omfattende Planer, der gik ud paa at koncentrere 
hele Stor-Københavns En-gros Handel med og Tilvirkning af 
Kød- og Flæskevarer omkring Kvægtorvet med dette som Udgangs
punkt. Disse Planer realiseredes 1931-34 med Anlægget af Kødbyen.
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Novemberstemning i Ny Stormgade. (Radering 
1893 af Axel Holm). Der er foran bragt Billeder, 
som viser, hvordan Jernbanevolden fra Køben
havns første Jernbane strakte sig gennem det 
helt ubebyggede Terræn langs Kalvebodstrand. 
Det er ogsaa et Stykke af Jernbanedæmningen, 
dette Billede gengiver, nemlig hvor den efter at 
have passeret Kvægtorv og Gasværk strakte 
sig hinsides det sidste langs den Bebyggelse, 
der efterhaanden var ved at opstaa mellem 
Volden og Stranden. Der eksisterer flere Skil
dringer af Tilstandene paa den Tid herude i 
dette Hovedstadens Far West. Blandt andre 
har Bauditz fortalt derom: „Der er afstukket 
Linjer, som engang skal blive til Gader, rustne 
Jernbaneskinner krydser hinanden, og som en 
Begyndelse til højere Civilisation er der Skure, 
hvor Ordene „Cafe“ eller „Beværtning” pranger 
fra beskedne hjemmegjorte Skilte. Mellem store 
Kuloplag og Tømmerpladser, paa hvis forsvar
lige Indhegninger der altid findes en beroligende 
Meddelelse om, at Pladshundene løses til bestemt 
Klokkeslet, har enkelte dristige Kolonister i 
Egenskab af Opsynsmænd bosat sig i diminutive 
Blokhuse . . .“
Billedet viser i Baggrunden Bugten ved Frede- 
riksholm og selve dettes Skorstene.

Halmtorvet set imod Sønder Boulevard. (Fot. 
1900, Bymuseet).
Det var et meget omfattende Byggeri, der fandt 
Sted paa Vesterbro mod Slutningen af det 19. 
Aarhundrede. Mens Bebyggelsen langs Jernbane
volden endnu 1880 kun havde strakt sig langs 
det senere Halmtorv og et Stykke forbi Absalons- 
gade, kunde Øjet omkring Aarhundredskiftet 
følge den tilsyneladende uendelige Husrække paa 
Nordsiden af den næsten samtidig anlagte Sønder 
Boulevard, Afløseren af den gamle Jernbanelinje. 
Med Anlægget af den nye Hovedbanegaard 
blev der ikke mere Tale om at forlænge hverken 
Stormgade eller Ny Vestergade, og det Stykke 
af sidstnævnte, som i 1887 var blevet udlagt som 
Halmtorv, fik ti Aar senere Navn efter denne 
Anvendelse.
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Øverst: Sønder Boulevard set imod Vest. Til 
højre Absalonsgade. (Fot. 1949, København 
Før og Nu). I Midten: Ny Stormgade mellem 
Lille Istedgade (til venstre) og Abel Cathrines- 
gade. (Fot. ca. 1895, Bymuseet). Nederst: Cen- 
tralbanehotellet paa Halmtorvet. Samme Motiv 
som Billedet ovenover. (Fot. 1949, København 
Før og Nu).

Det er svært i vore Dage at hitte ud af, hvordan 
der saa ud omkring Halmtorvet og Sønder Bou
levard for blot halvhundrede Aar siden. Men 
det er lige ved, at det var vanskeligt ogsaa for 
dem, der levede dengang, saa hastigt skred 
Udviklingen fremad, og saa forvirrede var For
holdene. „Man kan just ikke sige, at det nye 
vil komme til at gaa lige ud ad Landevej en “, 
skrev Illustreret Tidende i 1893. „Den Forbin
delseslinje, som ved Enden af Stormgade slutter 
det nye Kvarter til det gamle, er saa bugtet, at 
Vimmelskaftet i Sammenligning med den kan 
betragtes som en forholdsvis lige Linje mellem to 
Punkter. Det, som almindeligvis gaar og gælder 
for den gamle Stormgades Fortsættelse, viser sig 
ved nærmere Undersøgelse at være Ny Vester
gade, og naar man følger denne et Stykke, bry
der den pludselig af med en skarp Drejning 
ved Slagtehusenes Væg, for at gaa til højre 
op mod den virkelige Fortsættelse, der hedder 
Ny Stormgade, og som for sin Del bryder lige 
saa skarpt af mod Tivolis Plankeværk. Lidt læn
gere fremme finder man Istedgade, den egent
lige Forbindelsesvej gennem det nye Kvarter, 
men ogsaa den bryder skarpt af mod Reventlows- 
gade, for at betænke sig paa at gaa igennem Ti
volis Bazarbygning. Der er i alle disse Gade
stumper en Mængde Tilløb og gode Forsætter, 
som en Gang vil bryde igennem . . .
Fra Maaned til Maaned forandres Fysiognomiet 
derude. Der, hvor der nylig var en Græsmark, 
kan man nu finde en Oplagsplads, og om nogle 
Uger kan denne være forsvunden for en kaserne
agtig Nybygning. . . .“
Som man vil vide, kuldkastede Anlægget af den 
nye Hovedbanegaard alle disse Spaadomme, og 
den eneste Forbindelseslinje mellem Vestervold- 
kvarteret og Vesterbro paa disse Kanter blev 
Tietgensbroen over Jernbaneterrænet.
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Øverst: Ved Nedgangen til S-Banestation: Dyb- 
bølsbroen. I Forgrunden Ingerslevsgade, til ven
stre Dybbølsgade, og til højre en Del af Kødbyen. 
I Midten: Udsigt fra Dybbølsbroen over Bane
terrænet imod Øst. Nederst: Fra Dybbølsbroen 
mod Ingerslevsgade. (Alle Fot. 1949, København 
Før og Nu).

Man behøver blot at tage et moderne Københavns
kort for at kunne konstatere, hvor betydelige 
Landvindinger, der er gjort i Kalvebodstrand, 
idet man kan regne med, at alt, hvad der ligger 
Syd for Gasværk og Kvægtorv, ja, i det store og 
hele Syd for Sønder Boulevard indtil Enghavevej, 
er opfyldt Terræn, for Størstedelens Vedkommende 
benyttet til Anlæg af Godsbanegaarden. Forsaa- 
vidt ligger ogsaa Vestre Gasværk paa Opfyld
ninger, da, som allerede foran nævnt, der her efter 
Bombardementet 1807 blev fyldt op med Grus 
og andet Oprydningsmateriale.
Opfyldningerne fortsattes gennem Tiderne. Bau- 
ditz har tegnet et Billede af Terrænet herude i 
Aarhundredets Slutning: „Naar man fra den ret 
imponerende og i høj Grad civiliserede Vesterbro 
drejer ned til den nye Havn, begynder man alle
rede straks at faa Fornemmelsen af at befinde 
sig i en hel anden Verden. Brolægningen forsvinder 
efterhaanden, og man bevæger sig paa et opfyldt 
Terræn, dels bestaaende af Opmudring fra Havnen, 
dels af tilkørt Fyld, Udgravning fra Byggegrunde, 
Slakker fra Fabrikker og Dynger af Murstens
brokker. Det hele danner - som en trøstesløs 
Ørken, hvor det mindste Vindpust - og her blæser 
det altid - sætter et fint sortegraat Flyvesand i 
Bevægelse. .
Da den nye Godsbanegaard skulde anlægges, 
maatte Opfyldningerne naturligvis sættes mere i 
System, og Fylden kom især fra Valby Bakke. 
Her tog man atter den Gennemskæring i Brug, 
der havde ligget siden den første Banes Tid, men 
den maatte gøres baade bredere og dybere.
Ved Anlægget af Godsbanegaarden forsvandt 
Gasværkshavnen, og Værket maatte sættes i For
bindelse med Havnen ved en Transportbane 
tværs over Baneterrænet. Den skimtes paa det 
midterste Billede. Dybbølsbroen blev anlagt i 1900.
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Herover: Udsigt fra Dybbølsbroen mod Jernbaneterrænet langs 
Ingerslevsgade. (Fot. 1949, København Før og Nu). Samtidig med 
Godsbanegaarden anlagde man bag om Gasværket den. nye Ingers
levsgade, der oprindelig mundede ud ved det nye Forbindelsesled 
mellem Vesterbro og den nye Gasværkshavn, Dybbølsbroen, som 
omtrent 200 Meter lang fører tværs over Godsbaneterrænet. An

lægget af Godsbanegaarden stod paa i syv Aar fra 1894 til 1901. 
Det var et Medlem af Direktionen for det sjællandske Jernbane
selskab, General Wenck, som allerede 1881 havde fremsat Forslag 
om en særskilt Godsbane i Kalveboderne, og Anlægget blev kædet 
sammen med Reguleringen af Hovedstadens Baneforhold, der fandt 
Sted i Slutningen af det 19. og Begyndelsen af det 20. Aarhundrede.

Terrænet, hvor nu Gods
banegaarden ligger. (Ma
leri 1895 af Stæhr-Olsen, 
Øregaard).
Billedet er set imod Byen, 
hvis Taarne anes i Bag
grunden, saaledes til 
højre Taarnet paa den 
nye Brandstation og Frue 
Kirke. Det er altsaa en 
Pendant til Billedet midt 
paa modstaaende Side. 
Billedet af raat sammen
tømrede Skure ved Hav
nen kendes ogsaa fra 
vore Dages København. 
Et lignende Kvarter fin
des f. Eks. paa den 
modsatte Side af Hav
nen, hvor der er fyldt 
op for Enden af Islands 
Brygge.
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Istedgade set fra Helgolandsgade i Retning mod 
Enghave Plads. Herunder: Istedgade set fra Val
demarsgade i Retning mod Øst. (Begge Fot. 1949, 
København Før og Nu).
Vore Dages Istedgade er som saa mange af Byens 
Gader præget af den Patina, som halvhundrede 
eller flere Aars Paavirkning af det danske Vejrlig 
har paaført de høje Murstenskarreer, en Patina, 
hvis koloristiske Virkning slet ikke bør under
kendes. Men eet har Gaden mistet, den Stemning, 
der herskede herude en Lørdag Aften, naar 
Kvarterets Husmødre var paa Indkøb inden 
Helligdagen, naar det vrimlede med Mennesker 
i den lange Gade, og Butikkernes Lys skinnede 
festligt paa de fremlagte gastronomiske Herlig
heder. Til Gengæld har Istedgade jo opnaaet 
et uvisneligt Ry ved sin Stilling under Besæt
telsen, og det var i Betragtning heraf, at Chri
stian X paa sin Køretur gennem Byen efter Be
sættelsen lagde Vejen gennem Gaden.

Hvis man betragter Kortplanen foran Side 231, 
vil man kunne se, at det dengang havde været 
paa Tale at skabe en ny Gade i Fortsættelse 
af det inderste Stykke Vesterbrogade, og ud til 
Fælled vej.
Det blev imidlertid Istedgade, som blev den 
anden Længdegade gennem Bydelen, en Rolle, 
der maaske daarligt var tiltænkt den fra Begyn
delsen. I 1858 eksisterede den kun som en Gade
stump, anlagt fra Gasværksvejen til Rosenaaen. 
Mariakirken, som ses paa Billedet til venstre, 
blev opført 1907-09 efter Tegning af Arkitekt 
A. Clemmensen.



Hjørnet af Helgolandsgade 
og Istedgade. (Fot. 1938, 
Nordisk Presse). Et typisk 
Billede fra Vesterbro nær
mest Hovedbanegaarden, 
hvor det vrimler med 
Hoteller, større og mindre 
og af enhver Art, blandt 
disse ikke faa Hotel-Gar- 
ni’s, af hvilke ikke alle 
har det bedste Ry, hvilket 
naturligvis maa ses i For
bindelse med den Omstæn
dighed, at vore Dages Pro
stitution i vidt Omfang 
er knyttet til denne Del 
af Vesterbro.
Ved Opførelsen af et af 
Hotellerne blev der udtalt 
det fromme Ønske, „at 
Guds hellige Trækfugle
skare her ret maatte kunne 
finde Læ under Hebron- 
Egens Skygge“, og givet er 
det, at almindelige Menne
sker fra Provinsen i vid 
Udstrækning holder til i 
Kvarterets Højskolehjem 
og Missionshoteller under 
deres Københavnsophold. 
Som man nu med Iver 
fremdrager Smaatræk om 
snart enhver Gæstgiver i 
Fortiden, vil Fremtidens 
Kulturforskere faa Fornøj
else af at beskæftige sig 
med den kvindelige Inde
haver af et Højskolehjem 
paa Vesterbro, der stadig 
bevarede sit „A“ og i 
det hele taget førte djærv 
og ligefrem Tale.
Fremtidens Litteraturhi
storikere vil formodentlig 
ogsaa fæstne sig ved, at 
Digteren Poul P. M. Peder
sen i en Aarrække boede 
i „Det ny Højskolehjem".

Istedgade set mod Hovedbanegaarden med Abel 
Cathrines Gade til højre. (Fot. 1949, København 
Før og Nu).
Som foran Side 228 nævnt er det Christian IV, 
som har Ansvaret for Anlægget af det inderste 
Stykke af Vesterbrogade. Men det er ogsaa et 
Resultat af hans Virksomhed, naar Abel Ca
thrines Gade løber i skraa Retning fra Vester
brogade til Halmtorvet. Gaden er nemlig anlagt 
ovenpaa den saakaldte Rosenaa, et Levn af 
Voldgraven udenfor Christian IV’s fremskudte 
Fæstningsværker. Det maa dog noteres, at Vand
løbet blev reguleret siden hans Dage.



Heymanns Stiftelse for 
Officersenker i Viktoria- 
gade (Træsnit i 111. Ti
dende 1868-69), opført 
ved Professor Nebelong, 
var et Resultat af 1864, 
idet den private Godgøren
hed i vidt Omfang traadte 
til for at støtte de fald
nes efterladte.

Herunder: Gasværksvej set imod Vesterbrogade. (Fot. 1949, Kø
benhavn Før og Nu).
Som Nørrebro blev ogsaa det opvoksende Vesterbro præget af den 
private Veldædighed, og Hjemsted for adskillige Stiftelser. En af

de første var Skipperstiftelsen anlagt o. 1860 ved Istedgade, men den 
er nu flyttet. Skomagersvendebroderskabets Stiftelse har derimod 
stadig til Huse i den omtrent samtidig paa Hjørnet af Istedgade og 
Gasværksvej opførte Bygning. Den ses til højre paa Billedet.
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Herover: Abel Cathrines Gade med Abel Cathrines 
Stiftelse set imod Viktoriagade. (Tegning af Mørch 
Hansen, 111. Tidende 1886-87). Til højre: Gaarden 
i Abel Cathrines Stiftelse. (Tegning, i Architecten 
Bind 11).
Vakte det Bekymring hos Beboerne af „Abel Cathrines 
Boder” i Dronningens Tværgade, at de maatte fra
flytte de gammeldags og forfaldne, men maleriske 
Bygninger, saa blev de glædeligt overraskede, da de 
drog ind i det nye Hus paa Vesterbro.
Det skyldes H. B. Storck og maa betegnes som et af 
denne kendte Arkitekts Hovedværker.
Tydeligt inspireret af Fortidens Klostre byggede 
Storck et firfløjet Kompleks omkring en rummelig 
Gaard, der i Godtvejr afgav et glimrende Tilholds
sted for de Gamle. I Tilfælde af daarligt Vejr kunde 
de opholde sig i de Korridorer, der som gammeldags 
Klosteromgange løb Bygningen rundt, men ikke blot 
i nederste Stokværk, og som af Hensyn til det danske 
Klima var lukkede, saaledes at de lod sig opvarme. 
Man sammenlignede Storcks Bygværk med en fast 
Borg, med Front til alle Sider, og som anlagt paa egen 
indhegnet Grund vilde kunne holde Naboskabet i 
det mindste tre Skridt paa Afstand. Meget mere 
blev det heller ikke til i Længden, for Stiftelsen mistede 
hurtigt den ret fri Beliggenhed, Billedet viser.



Herover: Vesterbrogade 1866. Til venstre Torvet og til højre Bagerstræde. (Efter Før og Nu). Herunder: Bagerstræde set fra 
Vesterbrogade 1904. (Efter Før og Nu). Sammenlign i begge Tilfælde med Billederne øverst paa modstaaende Side.
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Herover: Hjørnet af Bagerstræde og Vesterbrogade. 
Til højre: Vesterbrogade, set imod Værnedamsvej. 
(Begge Fot. 1949, København Før og Nu). Herunder: 
Vesterbrogade set mod Værnedamsvej 1864. (Efter 
Før og Nu). Billedet svarer til det øverst til højre, dog 
saaledes, at dette indad kun medtager Nr. 72, som huser 
Vesterbros Apotek. Bemærk paa nederste Billede de 
lave Huse som Rester af Vesterbros ældre Bebyggelse.
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Herover: Udsigt fra et Hus i Dannebrogsgade mod Vesterbros 
Torv 1863. (Fot. Bymuseet). Herunder: Den kgl. Skydebane paa 
Vesterbrogade (Stik af I. Clark, Bymuseet).
Skydebanens Bygning, der i ældre Tider altid omtales som den 

eneste af nogen Anseelse paa Vesterbro, blev efter 1850 hurtigt 
klemt inde mellem højere Huse. Den store Have, som hørte til, 
er dog for Størstepartens Vedkommende bevaret. Det er en Del 
af den, som ses i Forgrunden paa det øverste Billede.
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Herover: Udsigt fra et Hus i Dannebrogsgade mod Valby og 
Frederiksberg 1863. (Fot. Bymuseet). Herunder: Skydebanen set 
fra Vesterbrogade. (Litografi ca. 1850 af P. Schøler, Bymuseet). 
Billedet herover er sikkert taget af samme Fotograf som det mod- 

staaende. Paa det Tidspunkt var Saxogade endnu ikke anlagt, 
og langt mindre Westend. De høje Huse til højre er Oehlenschlå- 
gersgade 17-15. Møllen er Amerikamølle. De høje Popler stod i dens 
Have, og til venstre for den ses Bebyggelsen langs Vester Fælledvej.
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Kongefugleskydningcn var Aarets største Fest paa Skydebanen. 
Mange Konger har gennem Tiderne afgivet deres Skud mod den 
berømmelige Papegøje, men der synes kun at eksistere Billeder af 
den celebre Begivenhed i Lyksborgernes Tid, Christian IX er 

endda først foreviget i denne Situation Aarct før han døde, altsaa 
i 1905. (Herover til venstre: Fot. Bymuseet). Frederik VIII blev 
Fuglekonge i 1908. (Herover til højre: Fot. 1908, Bymuseet). Ende
lig ses herunder Christian X. (Fot. 1919. Efter Før og Nu).



Prospekt af Skyde
banens Have set 
imod Muren ud til 
Istedgade. (Træsnit 
i 111. Tidende 1886- 
87). Skydebanens 
Grund gik oprin
delig helt ned til 
Stranden, men blev 
gennemskaaret ved 
Istedgades Anlæg. 
For at standse vild
farende Kugler blev 
den høje Mur op
ført ud imod Gaden.

Baade som Kronprins og 
som Konge har Frederik IX 
deltaget i Kongefugleskyd
ningen. (Fot. Nordisk Pres
sefoto). Forøvrigt er det 
mærkeligt, at der kun op
regnes en enkelt Kronprins 
mellem Skydeselskabets 
Medlemmer, blandt hvilke 
der iøvrigt, da det havde 
bestaaet i 448 Aar, i 1923 
taltes 1 Kejser, 17 Konger, 
9 Dronninger, 1 Enkekej
serinde, 2 Kronprinsesser, 
2 Arveprinser, 2 Arveprin
sesser etc. etc.

277



Skydebanen. Til venstre: „Papegøjestangen" foran Muren 
ud til Istedgade. (Fot. 1931, Nordisk Pressefoto). Her
under: Haven set imod Istedgade. (Fot. Efter 111. Tidende 
1923-24)«
„Et imponerende Bygningsværk vistnok enestaaende i 
sin Slags", sagde man om Muren i Skydebanens Have, 
da den stod færdig i 1887. Forhaabentlig! Som man dog 
allerede dengang bemærkede, var denne „Facade af en 
uendelig gotisk Borg" en Attrap, beregnet paa at skjule 
de Huse, der blev opført bagud paa Skydebanens tidligere 
Grund. Bygningsinspektør Ludvig Knudsen havde Æren 
for det „stilfulde Bygningsværk".
Den kongelige Skydebane ejedes af den hædervundne 
Institution Det kongelige københavnske Skydeselskab og 
danske Broderskab, hvis Historie gaar tilbage til Chri
stoffer af Bayerns Tid og oprindelig er identisk med Det 
danske Kompagni, hvis Bygning inde i Byen gav Kom
pagnistræde Navn. Se Bind 2, Side 222.
Selskabets Hovedformaal var fra første Færd Skydeøvel- 
ser og Selskabelighed, og mens Tilgangen oprindelig 
stod enhver Borger aaben, endte det med at blive en for
nem Forening, blandt hvis Brødre almindelig taltes 
selve Kongen, foruden talrige Adelsmænd.
Aarligt omkring Pinse „skød man til Papegøjen", og 
Sejrherren blev kaldt Papegøjekonge. „Papegøjestangen" 
stod i det 16. Aarhundrede i Nærheden af Vesterport, 
siden udenfor Østerport (ved Nyboder), men blev i 
det 17. flyttet udenfor Peblingesøen - til Raadmands
marken ved Tagenshus - se foran Side 103. I 1751 fik 
Selskabet overladt Grunden paa Vesterbro i Fæste af 
Magistraten.
Da Banen i vore Dage kom til at henligge som en afson
dret, kun lidet benyttet Idyl midt i Vesterbros Sten
ørken, har der ofte været gjort Attake paa den, og endelig 
i 1948 lykkedes det Kommunen at købe en Del af Haven 
til Legeplads. Maaske gav denne Offentlighedens Ind
trængen paa Skydebrodrenes fredhellige Domæne Stødet 
til, at man erhvervede „Sølyst" ved Klampenborg for at 
henlægge Fugleskydningerne dertil.



Interiører fra „Den kgl. 
Skydebane”. Til højre: 
(Fot. Nordisk Presse). Her
under: Trappen fra Stuen 
op til Festsalen (Fot. 1912, 
Bymuseet).
Skydebanens Bygning paa 
Vesterbro blev opført 1782 
-87, hvilket sidste Aar den 
blev indviet den 10. Maj. 
„Skydebanen” blev efter- 
haanden kendt som Ho- 
stadens fornemste Restau
rant, hvor halv- og hel
officielle, saavel som pri
vate Festligheder blev af
holdt. Adskillige af de for
nemme Interiører fik særlig 
Karakter ved de ophængte 
malede Skydeskiver. Fra 
sidst i det 18. Aarhun
drede blev det Skik, at 
hver Brod er skulde lade 
sin Skive male, og mange 
af dem har i Dag Værdi 
paa Grund af, at de an
vendte Motiver har topo
grafisk Interesse. Adskillige 
Skydeskiver vil findes gen
givet i dette Værk.



Vesterbrogade set i Ret
ning mod Vesterbros 
Torv. Til venstre Værne
damsvej. (Fot. 1940, Kø
benhavn Før og Nu).
Værnedamsvej, der er op
kaldt efter en Grundejer 
i det 17. Aarhundrede, 
Verner Dam, danner nu 
Grænsen mellem Køben
havn og Frederiksberg, 
der tidligere løb i skraa 
Linje mod Sankt Jør
gens Sø. Ejendommen 
paa Hjørnet af Vester
brogade er opført 1902.

Herunder: Vesterbrogade set udfor Oehlenschlågersgade mod Vester
bros Torv. (Fot. 1860, Bymuseet. Efter Før og Nu). Billedet er som 
et Par af de allerede gengivne karakteristisk for den Tid efter 
sidste Aarhundredes Midte med Gadens Blanding af høj og lav 
Bebyggelse. De store Træer til venstre stod foran Hjørneejendommen 
ved Værnedamsvej. Læg ogsaa Mærke til de to offentlige Vandposte, 
af hvilke den ene ses under Reparation. Den lave Ejendom, der 

til højre ligger umiddelbart foran den høje Brandgavl er Haslunds 
Lysestøberi. Sønnen herfra, den senere Professor Otto Haslund, 
har i sin Ungdom tegnet et Prospekt af Naboejendommen, det 
mindre Hus med Kælder og høj Stue. Det var her, at Adam Gott- 
lob Oehlenschlåger blev født d. 14. November 1779. Hans Fader 
var da Organist paa Frederiksberg, men blev Aaret efter Slotsforval
ter, saa Digterens Barndomsminder knyttes ikke til Vesterbro.
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Til højre: Vesterbrogade 76-74. (Fot. 1949, 
København Før og Nu). Herunder: Sand
stensskilt fra „Den lille Fortun“, Vesterbro
gade 72. (Fot. Bymuseet).

Herunder: Vesterbrogade 74-72, i Aaret 
1850. (Efter Før og Nu). I Ejendommen, 
der blev opført 1771 af Michel Jensen Lind
green, var der Gæstgiveri, Den lille Fortun. 
Den blev i Slutningen af forrige Aarhundrede 
ombygget til to høje Ejendomme, af hvilke 
Nr. 72 rummer Vesterbros Apotek, mens 
Nr. 74 indgaar i Havemanns Magasiner, om
bygget ved Arkitekterne Henning Ortmann 
og V. Berner Nielsen, hvem Nybygningen 
Nr. 76 ogsaa skyldes.
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Herover: Vinterdag paa Vesterbrogade. (Træsnit i 111. Tidende 
1864-65 efter Tegning af Otto Bache).
Billedet, der giver et Indtryk af ældre Tiders københavnske Vin
ter med Sne og Kaneføre, er taget fra et Sted omtrent ved Vær
nedamsvej og set imod Torvet, der ligger i Baggrunden.

Til højre de Bygninger, der paa et senere Tidspunkt maatte vige 
Pladsen for det store Ejendomskompleks „Westend". Det var 
her, Kunstberideren Luigi Chiariny i 1806 aabnede Københavns 
første Vauxhall, Tivolis Forløber uden samme Succes som dette 
Etablissement.

De Suhrske Friboliger i 
Valdemarsgade (Træ
snit i Illustr. Tidende 
1877-78) blev opført 
for Midler, skænket af 
den afdøde Etatsraad 
og hans Enke „for 
trængende Grosserer 
og deres Enker. “ Der 
var lagt Vægt paa, at 
Beboerne ikke skulde 
føle sig trykket, og 
derfor var Stiftelsen 
rejst som tre fritlig
gende Bygninger, op
ført i gotisk Stil ved 
Arkitekt L. P. Fenger. 
I Anlægget mellem 
Husene var der op
stillet en Merkursta- 
tue, saa typisk for 
Tiden udført i bron- 
ceret Zink.
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Parti af Vesterbrogade o. 1805 med det gamle 
Vesterbros Apotek, samt Jernporten, Indgangen 
til Frederiksberg Allé. (Efter Før og Nu).
Vesterbro havde faaet sit eget Apotek i 1795, 
da det ikke mindst ved Nattetide, naar Byporten 
var lukket, kunde være generende for Bydelens 
Beboere ikke at have Adgang til Medicindkøb. 
Apoteket havde de første Aar til Huse i den 
her afbildede Ejendom, men flyttede i 1829 til 
Nr. 72-74 paa selve Vesterbrogade, den Gang 
een samlet Ejendom, som først i 1853 blev er
stattet med to høje Etagehuse.

Herunder: Oehlenschlågersgade set fra Vesterbrogade. (Fot. 1919. 
Efter Før og Nu).
Ved Anlægget af Oehlenschlågersgade, der fandt Sted allerede 
1858, forsvandt Bygningen, hvor Apoteket havde haft til Huse, 
og henved Halvdelen af det lille Hus, som laa Nabo til Oehlen- 
schlågers Fødested, blev indtil vore Dage liggende som Hjørne
ejendom ved den nye Gade, men er nu omsider forsvundet og 
afløst af en Etagebygning.
Da Digteren paa sin 70-Aarsdag blev hyldet ved en Fest paa Skyde
banen, oplæste han et Digt, i hvilket han mindedes sin Oprindelse:

Tre, fire Huse herfra blev jeg født;
Men derfra gaar - vil det Naturens Orden - 
Endnu en smuk Allé til Kirkegaarden.

Kun faa Maaneder senere passerede Skjaldens Ligtog forbi paa 
Vej til Frederiksberg Kirkegaard.
Fuldmægtig Petersen, alias J. Davidsen, knyttede i 1866 nogle Be
mærkninger til det gamle Hus’ Forsvinden: „Oehlenschlågers 
Minde er knyttet til Stedet, forsaavidt den Gade, hvis Hjørne det 
en Tid udgjorde, er opkaldt efter ham. Rigtignok havde det maa- 
skee været at vente, at man havde søgt at bevare Huset, og at 
det, som en Erkjendelse af den høie Digtergenius, var blevet kjøbt 
som Nationaleiendom ligesom Shakespeares Hus i Stratford og 
Sehillers i Weimar. Men jeg mindes ikke, at der nogensinde er 
fremkommet noget Forslag derom, og det kunde vel ogsaa have 
sin Vanskelighed at realisere det, da Huset som en gammel Bin
dingsværksbygning i de sidste Aar næsten var faldefærdigt/4
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Herover, til venstre Oehlenschlågersgade og til højre Gasværks
vej, begge set imod Vesterbrogade. (Fot. 1949, København Før 
og Nu).
Opstaaet i en Periode, da de mere moderne Byggetanker endnu 
ikke havde formaaet at præge Hovedstadens Bygningslove, maa 
Vesterbros Sidegader længst betegnes som saneringsmodne i Nu

tids Forstand. Det er Spekulationsbyggeri af værste Art, tilsigtende 
den størst mulige Udnyttelse af de respektive Byggegrunde uden noget 
Forsøg paa at give Beboerne menneskelige Levevilkaar.
At der ovenikøbet er foretaget Bebyggelse paa ret dybe Grunde, saa 
der i en stor Del af Vesterbros Sidegader findes baade Mellem- og 
Bagbebyggelse, skal ikke bedre Sagen.

Herover, til venstre Saxogade og til højre Eskildsgade; herunder, 
til venstre Dannebrogsgade og til højre Absalonsgade; samtlige 
Gader her set imod Vesterbrogade. (Fot. 1949, København Før 
og Nu).
Mens der, som foran omtalt, er en vis, naturlig Baggrund for 
Navnet Oehlenschlågersgade, og det samme kan siges om Gas

værksvej, virker det ved nærmere Eftertanke højst mærkværdigt, at de 
øvrige kedsommelige Vesterbrogader bærer de store Navne fra Valde- 
marstiden, ja, en enkelt af dem er opnævnt efter selve den himmel
faldne Dannebrogsfane!
Nuomstunder kunde man fristes til at opfatte det som et Forsøg paa at 
kaste et forsonende Skær over Trøstesløsheden i denne Bydel.



Baggaarde paa Vesterbro. (Fot. 1949, København 
Før og Nu).
Der blev tidligt rettet Kritik mod Bebyggelsen 
i Forstæderne. Allerede 1858 saaledes af den 
kendte Hygiejniker Dr. E. Horneman, der blandt 
andet skrev:
„Baghuse burde ikke tillades, og Sidehusene burde 
være noget lavere end Forhusene. Derved undgik 
man den nuværende fordærvelige Skik, at hvert 
Byqvarter danner en af høie Bygninger tæt inde
sluttet firesidet Figur, hvis indvendige Rum atter 
er afdeelt ved høie Mure, ved Side- og Bagbyg
ninger, i en Mængde smaa, overalt indesluttede, 
altsaa mørke, fugtige med stillestaaende, usund 
og ildelugtende Lugt opfyldte Gaardsrum, af den 
mindst mulige Dimension/*
Men selv i de Tilfælde, hvor der ikke blev byg
get Sidehuse, og der følgelig opstod sammenhæn
gende Gaardsrum, blev Forholdene alt andet end 
ideelle, hvad de her gengivne Billeder tydeligt 
nok viser. Kampen for at faa en Byggelovgivning, 
der kunde skabe mere tilfredsstillende Beboelses
former, strakte sig gennem hele sidste Halvdel af 
det nittende Aarhundrede og ind i vort eget. Og 
den var haard nok, naturligvis, fordi det hele 
Tiden var økonomiske Værdier, der stod paa Spil. 
Hvert Fremskridt betød en mindre intens Udnyt
telse af Byggearealerne.



Til venstre: Hjørnet af Ve
sterbrogade og Kingosgade, 
sidstnævnte til højre. (Fot. 
1919. Efter Før og Nu). 
Herunder: Vesterbrogade 
108 set fra Haven. (Fot. 
1864. Efter Før og Nu). 
Vesterbrogade 108, der i 
det 18. Aarhundrede bar 
Navnet: Den gule Hest, 
havde i det nittende skiftet 
Navn til „Haabet“. Kin
gosgade blev i 1885 an
lagt henover Ejendommens 
Grund.



Brorsonsgade set fra Vesterbro
gade. (Fot. 1919. Efter Før og 
Nu). Selv saa korte Gader som 
Brorsonsgade og den paa mod- 
staaende Side afbildede Kingos- 
gade virker ret skumle.

Herunder: Vesterbrogade 108, Udsigt fra Havehuset imod 
Frederiksberg Allé. (Fot. 1864, Bymuseet. Efter Før og Nu). 
Til den paa Siden overfor afbildede Ejendom hørte der cn 
større Have, der her er set imod Bagsiden af forskellige Ejen

domme ved Frederiksberg Allé, deriblandt længst til venstre 
det saakaldte „Lille Rosenborg". Til højre skimtes to af Spi
rene i „Alhambra", det bekendte Forlystelsesetablissement, 
som Carstensen anlagde i Frederiksberg Allé.



Herover: Vesterbrogade 
103-105-107-109 set fra 
Hjørnet af Kingosgade. 
(Fot. 1949, København 
Før og Nu). Til venstre: 
Gammel Slagterbod paa 
Hjørnet af Engha ve vej 
(til venstre) og Vester
brogade. (Fot. F. Hen- 
driksen).
Det var ikke blot paa 
det inderste Vesterbro, 
at Slagterne holdt til i 
Fortiden, de boede ogsaa 
længere ude ad Vester
brogade. En Boligkaserne 
har, som det øverste 
Billede viser, afløst den 
gamle Slagtergaard, men 
det vil kunne konsta
teres, at den lave Bazar- 
bygning paa det øverste 
moderne Billede i Vir
keligheden er identisk 
med et af de andre 
gamle lave Huse.
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Amerika 
Mølle. (Fot. 
ca. 1870. Ef
ter Før og 
Nu).

Til venstre: Amerikavej med Uldalls Fabrik og i Bag
grunden Amerika Mølle. (Fot ca. 1860, Bymuseet).
Selve Vindmøllen, der ses paa adskillige ældre Prospekter 
af København, er forsvundet i 1882, men Møllehuset 
med de to tilbyggede Beboelseshuse staar stadig tilbage 
som Københavns Arbejdshjem. Bygningen staar paa 
den samme Bakke som Byens murede Galge, der blev 
bygget herude paa Pesthusfælleden i 1622 og stod ind
til 1779, da Magistraten anmodede om at maatte ned
bryde den. Dels var den meget forfalden, og dels blev 
selv groft Tyveri nu ikke mere straffet med Galgen. 
Adskillige Mennesker havde maattet lade Livet paa 
Vester Fælled, for Sværd eller Økse eller Galgerebet, 
ligesom nogle af dem efter Henrettelsen var lagt paa 
Stejle og Hjul. Det var ogsaa her, at Københavnerne 
blot faa Aar, før Galgen forsvandt, havde kunnet 
nyde det opbyggelige Syn af Greverne Struensees og 
Brandts parterede Legemer, og trods det Folk havde 
været forarget over selve Henrettelsen paa Øster Fælled, 
strømmede de alligevel til for at tage Stejlerne paa 
Vester Fælled med deres makabre Byrder i Øjesyn.
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Vesterbrogade set mod 
Hjørnet af Vester Fælled
vej. (Maleri ca. 1860, Pri
vateje) .
Vester Fælledvej var op
rindelig slet og ret en 
Markvej, og blev en Tid 
lang kaldt Thaysens Vej 
efter Direktør Thaysen, 
der ejede og udstykkede 
en Del af Grundene langs 
den, saaledes den, hvor- 
paa Brødrene Bing i 1853 
lod opføre den Fabrik, 
der siden skulde blive 
kendt under Navnet Bing 
& Grøndahl, og som Bil
ledet viser i dens første 
Skikkelse.

Herunder: Vesterbrogade set imod Hjørnet af Vester Fælledvej. 
(Fot. 1949, København Før og Nu). Naturligvis har Vesterbrogade 
for 100 Aar siden ikke ligget saa ubefærdet hen, som ovenstaa- 
ende Billede antyder, men lige saa naturligt har ingen dengang fore
stillet sig, at det vilde blive nødvendigt at regulere Gadefærdslen 

ved Hjælp af Lyskurve. For ico Aar siden søgte kgl. Skuespiller 
Hansen og andre Beboere af det yderste Vesterbro om at faa 
Gadelygter helt ud til „Sorte Hest“. Det blev nægtet dem. Med 
den paa sin Vis meget plausible Motivering, at der heller ingen 
Lygter fandtes ved andre mere bebyggede Veje som Blegdamsvejen.
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Herover: Vesterbrogade set imod Platanvej og Vester Fælledvej (sidstnævnte til venstre; Fot. 1949, København Før og Nu). Trods de 
store Forandringer af Gadebilledets Karakter er det ikke svært at genkende den gamle Bygning fra Billedet herunder.

Parti af Vesterbrogade med Gæst- 
givergaarden „Sorte Hest“, nu 
Nr. 148, og til højre derfor Udsigt 
ind over Frederiksberg med den 
saakaldte Winstrups Mølle. (Teg
ning ca. 1845 af ubekendt.
Billedet er en god Illustration til 
en Beskrivelse af denne Del af 
Byen for ca. 100 Aar siden. „Den
ne Deel af Broen var næsten ikke 
bebygget. Der laa Mark ved Mark, 
Have ved Have, og Bygningernes 
Antal var næppe en halv Snees. 
Etatsraad Brandes’ Sted, „Sorte 
Hest“, og et Par andre Steder laa 
til høire, og paa den venstre Side 
var der næsten endnu mere øde“.

291



Herover: København set fra Valby Bakke 1759. (Maleri af Zeidler 
Bymuseet). Herunder: Udsigt mod København fra Valby Bakke 
ca. 1850. (Litografi efter Tegning af Wilhelm Petersen).
Det øverste Billede giver en udmærket Forestilling om det 18. 
Aarhundredes Vesterbro med de lave straatækte Bygninger, som 
helt domineredes af Forstadens mange Vejrmøller. Man ser ogsaa 
- i noget overnaturlig Størrelse og til højre for Møllen længst til 
højre - „Papegøjestangen" paa Skydebanen. Vesterbrogade løber 
imellem Husene, mens Trærækken til højre i Billedet betegner Skellet 
mellem Vesterbro og Frederiksberg. Det støder til den ligeledes 
beplantede Frederiksberg Allé, der løber til venstre i Billedet. 
Bag denne Vodroffsgaard med Mølle. I Baggrunden den voldkran
sede By med de forskellige Taarne og det første Christiansborg.

Skønt Billedet herunder ikke er taget helt fra samme Stade, viser 
det dog, at Vesterbro ved Midten af det 19. Aarhundrede stadig 
havde et udtalt landligt Præg. Af Forstadens Bebyggelse ser man 
midt i Billedet Amerika Mølle ved Thaysensvej, senere Vester 
Fælled vej. Amerika Mølle havde haft en Forgænger, der bar sit 
uhyggelige Navn efter Retterstedet, som før laa der i Nærheden. 
Galgemøllen blev den kaldt og dens Indehaver Galgemølleren! 
Havde Retterstedet i ældre Tid gjort denne Del af Vesterbro lidt 
uhyggelig at passere, saa var den øde Vejstrækning endnu for et 
Hundrede Aar tilbage temmelig berygtet. Der gik Sagn om hyppige 
Overfald og Røverier derude. Og endnu før i Tiden, dengang det 
øverste Billede blev malet, havde Skarnsfolk deres Tilflugt i „Re- 
misen“, et Vildtskjul, der laa paa Skellet til Frederiksberg.
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Til de foran gengivne Billeder af Vesterbrogade ved Vester Fælled
vej svarer naturligvis ligesaa landlige Billeder af de endnu fjernere 
Dele af Vesterbro. Billedet herover (Akvarel o. 1875 af V. A. Thal- 
bitzer, Bymuseet) er set fra Enghavevej mod Kalvebodstrand i 

Baggrunden. Bag Poplerne til venstre i Billedet ligger „Belvedere“, 
det tidligere Pesthus, hvis Have stødte op til den gamle Jernbane
vold. Malerens Udsigt dækkes nu af Kvartererne omkring Matthæus- 
gade og Enghave Plads.

Svin paa Lossepladsen. (Maleri 
1881 af Vilhelm Th. Fischer, 
Bymuseet).
Det kan være svært nok nøjere 
at stedsbestemme dette Billede 
fra Byens Overdrev, men det 
synes dog at kunne være de 
saakaldte Vasby Huse, nu min
det i Vasbygade, der skimtes 
i Billedets Baggrund, og det 
rimer godt med, at netop her 
fandtes i Slutningen af forrige 
Aarhundrede udstrakte Losse
pladser, hvor der som altid ved 
saadanne i Fortiden blev holdt 
mange Svin.
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Herover: Enghavevej. (Maleri 1860 af Edv. Petersen, Bymuseet). 
Enghavevej har sit Navn efter Kongens Enghave, som det hed i 
Modsætning til Dronningens Enghave ved Vestervold, hvor nu 
Hovedbanegaarden ligger. Valby Birks Enghave sagde man ogsaa, 
fordi den i sin Tid havde hørt til Gaardene i Valby, ganske vist 
meget langt tilbage i Tiden, den nævnes allerede for 400 Aar 

siden under sit nuværende Navn. Kongens Enghave henlaa ubebyg
get, indtil den i 1795 blev solgt til Staten og de fleste af de syv 
Parceller efterhaandcn bebygget og drevet som Landbrug under for
skellige Gaarde. En enkelt Parcel hørte dog under Valby Kro, og hele 
Arealet iøvrigt under Hvidovre Sogn indtil Indlemmelsen 1901. Man 
har ment, at Enghaven er identisk med det nedlagte Hammerstrup.

Prospekt af Vester 
Fælled med Frede- 
riksholms Fabrikker i 
Baggrunden. (Maleri 
1891 af Stuhr, By
museet) .
Ud mod Skellet til 
Kongens Enghave og 
Valby laa Vester Fæl
led, af hvilken enkelte 
Dele endnu ned mod 
sidste Aarhund red
skifte var bevaret 
ubebygget. Men et 
Varsel om Enghavens 
kommende Indlem
melse var det store 
industrielle Anlæg, 
som i 1871 blev an
lagt herude, Frede- 
riksholms Kalk- og 
Teglværker, der om
kring Aar 1900 be
skæftigede henved 500 
Arbejdere.
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Øverst: Børnenes Leg 
paa Enghave Plads. 
Herunder: Barnepigen 
paa Enghave Plads. 
(Begge Malerier af Pe
ter Hansen, henholds
vis 1907-08 og 1910, 
Kunstmuseet).
Saa trist og graa Ve
sterbro og ikke mindst 
Enghave Plads kan 
forekomme, har Bør
nenes Leg under Lin
denes lyse Pinseløv dog 
inspireret Peter Han
sen til hans yndige 
Billede. Mere vemods
præget er Billedet af 
Barnepigen, men i 
begge Malerier er For- 
aarsolen over Byen 
gengivet paa mesterlig 
Vis.
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Herover, til venstre: Udsigt over Eng
haveparken med Krist Kirken i Bag
grunden. (Fot. 1934). Til højre: Eng
have Plads set imod Krist Kirken. 
(Fot. fra ig2orne). Til venstre: Eng
havevej set imod Vesterbrogade med 
Nr. 14-12-1 o til venstre. (Fot. 1935, By
museet). Nederst: Enghavevej set imod 
Ny Garlsberg Vej. (Fot. ca. 1935).

Den lange Enghavevej, vel en af Byens 
længste Gader, har en ret uensartet 
Karakter, naturligt nok, i Betragtning 
af de omgivende Bygningers vidt for
skellige Opførelsestid. Ældst af Præg 
er Bebyggelsen nærmest Vesterbrogade, 
mens der lidt længere ude ligger mere 
moderne Huse fra de røde Murstens 
Periode.
Langs Engha ve vej laa der i ældre Tid 
ogsaa Villaer, og en af disse blev 1895 
indviet som „Folkets Hus“. Det hastigt 
voksende socialdemokratiske Parti havde 
god Brug for et større Forsamlings
lokale paa det tætbefolkede Vesterbro, 
og det var ved Indsamling af forholds
vis smaa Bidrag lykkedes at indsamle 
den fornødne Startkapital.
Den store Sal i dette „Folkets Hus“ 
var Københavns næststørste Forenings
lokale, og her øvedes gennem Aarene 
megen kulturel Virksomhed. Baade 
„Arbejdernes Teater“ og „Studenter
samfundets Arbejderkoncerter" havde 
en Tid lang til Huse her, ligesom her 
blev holdt store Arbejderkongresser og 
der ikke mindst paa Valgaftenerne 
kunde udfolde sig „et Liv som intet 
andet Sted i København".
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Krist Kirken set fra Enghave Plads. (Fot. 1949, 
København Før og Nu).
Kirken kaldes ogsaa Præsternes Kirke, fordi den 
er opført for Midler, der paa Initiativ af Sjællands 
Biskop blev samlet ind blandt danske Præster. Den 
er bygget efter Tegning af V. Koch og gør med sine 
lyse Kalkstensmure og Baand af grønne glacerede 
Sten et ret egenartet Indtryk, hvortil ogsaa bi
drager den aabne Loggia, samt den dekorative 
Udsmykning i det hele taget. Grundstenen blev 
nedlagt 1898 og Kirken indviet i Aaret 1900.
Vesterbro hørte i kirkelig Henseende i ældre Tid 
under Frederiksberg Kirke. Bydelen fik som før 
nævnt sin første Kirkebygning, Sankt Matthæus 
Kirke, i 1880, da dennes Sogn samtidig blev op
rettet. Af dette er efterhaanden udskilt Gethse- 
mane, Elias, Maria, Krist, Absalons og Apostel 
Sogne, og Enghave Sogn er atter udskilt af Krist 
Kirkes Sogn.

Krist Kirken. Frise med Frem
stilling af Evangelisttegnene paa 
Taarnets Fod. (Fot. 1949, Kø
benhavn Før og Nu).
Det er Billedhuggeren Th. Bæ- 
rentzen, der har staaet for de 
forskellige Skulpturer, som Kir
ken er udsmykket med, saaledes 
den knælende Engel paa Gavl
toppen, andre Engle paa Log- 
giaen og den her afbildede 
Frise.
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Parti fra „Enghaven" set imod Enghave Plads 
med Krist Kirken i Baggrunden. (Fot. 1938, 
Nordisk Presse-Foto).
Parken „Enghaven", omtrent paa Størrelse med 
Kongens Nytorv, blev aabnet for Offentligheden 
i 1929 efter at have været under Udførelse de 
foregaaende to Aar. Hensigten var naturligvis 
at skabe et grønt Tilflugtssted for Vesterbros 
Indbyggere, der i Forvejen næppe nok havde 
Adgang til et eneste af den Slags, naar man 
da ser bort fra selve Enghave Plads med de 
grønne Træer.
Mellem Pladsen og Parken løber Engha vevej, 
nu en bred, stærkt befærdet Gade, meget for
skellig fra den smalle Jordvej, som i fordums 
Tid, ja, endnu ned i sidste Halvdel af det 19. 
Aarhundrede fra Vesterbrogade løb ud mod 
Kongens Enghave.

Parti fra Kolonihave ved Enghavevej. Sammenlign øverste Bil
lede. (Fot. 1912, Bymuseet).
Billedet stammer fra de Kolonihaver, som indtil Anlægget af Eng
haveparken optog dennes Areal og er optaget under nogenlunde 
samme Synsvinkel som Fotografiet øverst paa Siden. Man gen
kender paa begge Krist Kirkens slanke Taarn.
Det blev, under Drøftelserne om Fælledparkens Anlæg, først i 
dette Aarhundrede, af Borgmester Jensen fremhævet, hvor for
fordelt Vesterbro var med Hensyn til Parker, hvilke endda vilde 
være af særlig stor Værdi i den tæt sammenpakkede Bydel med 
de snævre Gade og dybe Karreer. Noget egentligt Friluftsareal 
vilde overhovedet ikke kunne etableres, saa udbygget som Kvar
teret var, og foruden den „lille Plads", som man paa det Tids
punkt, i 1905, havde reserveret Areal til, fandtes der kun et min
dre ubebygget Areal for Enden af daværende „Skolegade", en 
ellers ukendt Betegnelse, der vel maa referere til den Gade, der da 
løb langs Sydsiden af den Legeplads, som siden blev Enghave Plads.

298



Parti fra „Enghaven". (Fot. 1938, Politiken). „Enghaven" blev 
fra første Færd anlagt i regelmæssig Stil omkring et firkantet Vand
bassin, hvori man tænkte sig Springvandsfigurer opstillet, men som 
nu gør Tjeneste som Soppebassin. I det hele taget var Parken ind

rettet med Hensynet til Børnenes Leg for Øje, idet der dog ogsaa 
ved Parkens Projektering var taget Hensyn til en eventuel An
bringelse af Billedhuggerværker, og i 1929 opstilledes Kaj Niel
sens dejlige Figur: Eva med Æblet.

299



En Gadescene fra 
Enghave vej. (Fot. 
1909, Bymuseet). 
Det foran Side 120 
viste Maleri af 
Erik Henningsen: 
Sat ud - gengiver 
en lignende Situa
tion som Fotogra
fiet her. Maleriet 
med de flere Fi
gurer virker maa
ske nok saa dra
matisk, men paa 
sin Vis er Bille
det her ligesaa gri
bende med den 
bastante Ordens- 
haandhæver paa 
Vagt ved den ud
satte Families fat
tige Bohave.

Interiør fra Beværtning, Sønder Boulevard 35. (Fot. 1917, Bymu
seet). Som der i Dag i Byens Udkanter er Hovedstadsbeboere, der 
lever under meget primitive Forhold, i sammenflikkede Skure og 
Hytter, har det været Tilfældet under hele Københavns hastige

Vækst til Storby. Og til den kummerlige Bosættelse svarer skumle 
Beværtninger, som den her afbildede, Værtshuse, hvor Udstyret var 
det mest nødtørftige og Publikum af den forhutlede Kategori, som 
man har betegnet som „Storbyens Bærme”.
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A. C. Meyer taler paa 
Legepladsen i Skolen ved 
Enghaveplads. (Fot. 1909, 
Bymuseet).
Det siger sig selv, at 
Socialdemokraterne hen
tede et stort Kontingent 
af deres Vælgere i saa 
udpræget et „Arbejder
kvarter" som Vesterbro, 
men trods det, Partiet paa 
den Dag, da det her gen
givne Billede blev taget, 
gik frem i Stemmetal fra 
76.000 til 93.000, kunde 
det med den dengang 
uretfærdige Valgordning 
kun hævde sit gamle Man
dattal i Folketinget.

Parti af Kolonihave ved Vester Fælledvej (Fot. 
1912, Bymuseet), en af de Haver, der laa paa det 
Terræn, som nu optages af Enghaveparken.
Der har ligget Haver udenfor Byen, helt tilbage 
i det 16. Aarhundrede, dengang Mur og Grav dan
nede et skarpt Skel for den bymæssige Bebyggelse, 
Haver, der som vore Dages Kolonihaver tjente 
baade som Lyst- og Nyttehaver. Omtalt er ogsaa 
de Havebyer, som omkring 1650 blev anlagt uden
for Hovedstadens Volde, men som gik til Grunde 
ved Svenskernes Belejring. Hverken disse eller de 
ældre Haver havde imidlertid samme Karakter 
som Nutidens Kolonihaver, og det gælder ogsaa 
de forskellige Havekolonier, der efter Midten af 
det 19. Aarhundrede laa baade her og der i Byens 
Udkanter.
Den moderne Kolonihavebevægelse regnes at gaa 
tilbage til Aar 1884, og dens Stifter var Lands
tingsmand Jørgen Berthelsen, der tilrettelagde det 
første Kolonihave-Anlæg i Aalborg. Der gik 7 Aar, 
inden Bevægelsen naaede Hovedstaden, og det 
første organiserede Anlæg af Arten blev etableret 
ved Guldbergsgade paa Nørrebro (Sammenlign 
foran Side 172).
Aaret efter stiftedes „Det københavnske Havesel
skab", et Aktieselskab, som 1892-93 anlagde Have
kolonien Vennelyst ved Christianshavns Vold. Den 
er stadig bevaret, mens andre af Selskabets An
læg, ved Guldbergsgade, Tagensvej, Vigerslev Allé 
og altsaa ogsaa ved Enghavevej, er forsvundet.
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De viste Udsnit af Geddes Perspektivkort fra 1757 (Fot. Falk efter Original i Bymuseet) viser Datidens sparsomt bebyggede Vesterbro 
fra Volden til Værnedamsvej. Man bemærker især Rosenaaen, der dengang mod Syd endnu fulgte Christian IV’s gamle Voldlinie.
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