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Denne	  byvandring	  
…	  er	  en	  generel	  introduk@on	  @l	  1700-‐tallets	  København.	  Den	  udpeger	  og	  forklarer	  først	  og	  fremmest	  bygninger,	  byrum	  
og	  anlæg,	  der	  fremkom	  i	  løbet	  af	  århundredet,	  men	  medtager	  også	  vig@ge	  emner	  fra	  1600-‐tallet	  og	  @dligere.	  Turen	  
begynder	  på	  Rådhuspladsen	  og	  sluJer	  på	  Kongens	  Nytorv	  og	  kan	  gøres	  på	  en	  formiddag	  eller	  en	  eLermiddag.	  Den	  er	  
især	  velegnet	  @l	  en	  samlet	  klassetur	  med	  lærer.	  
	  
Rute	  
ü  Hovedruten	  er	  markeret	  med	  blåt	  på	  forsidekortene.	  En	  del	  af	  turen	  gøres	  med	  havnebussen	  ml.	  stoppestederne	  

Det	  kongelige	  Bibliotek	  og	  Nyhavn.	  Bussen	  afgår	  på	  hverdage	  fra	  biblioteket	  på	  minuJallene	  10	  og	  40	  og	  koster	  det	  
samme	  som	  en	  normal	  bybus	  i	  Zone	  1.	  Søg	  Linje	  992	  på	  	  www.moviatrafik.dk.	  

ü  Hvis	  du	  ikke	  ønsker	  at	  bruge	  havnebussen,	  kan	  du	  gå	  strækningen	  @l	  fods	  ved	  at	  følge	  den	  grønne	  rute	  @l	  Nyhavn.	  

ü  Du	  kan	  udvide	  byvandringen	  med	  to	  stop	  på	  Chris@anshavn.	  I	  så	  fald	  følger	  du	  eLer	  stop	  #8	  den	  røde	  rute,	  der	  er	  
beskrevet	  bagerst	  i	  deJe	  materiale.	  ELer	  besøget	  i	  Vor	  Frelsers	  Kirke	  går	  du	  hen	  på	  Chris@anshavns	  Torv	  og	  tager	  
Metroen	  @l	  Kongens	  Nytorv,	  hvor	  turen	  fortsæJer	  @l	  fods.	  Se	  forsidekortet.	  

	  
Undervejs	  på	  ruten	  gøres	  der	  holdt	  på	  udvalgte	  steder,	  der	  beskrives	  nøjere	  her	  i	  hæLet.	  Desuden	  s@lles	  der	  en	  eller	  to	  
opgaver	  pr.	  stop	  for	  at	  skærpe	  elevernes	  evne	  @l	  at	  gøre	  iagJagelser.	  Det	  anbefales	  at	  printe	  denne	  pdf-‐fil	  ud	  på	  begge	  
sider	  af	  papiret	  og	  hæLe	  den	  med	  to	  hæLeklammer	  langs	  venstre	  kant,	  eller	  at	  downloade	  den	  på	  en	  tablet.	  
	  
Baggrund:	  Læs	  her	  før	  du	  begynder	  turen	  
På	  denne	  byvandring	  skal	  vi	  prøve	  at	  indfange	  to	  @ng:	  Københavns	  udvikling	  i	  1700-‐tallet	  (med	  rødder	  @lbage	  @l	  1600-‐
tallet),	  og	  byens	  udseende	  i	  samme	  periode.	  Sam@dig	  skal	  vi	  prøve	  at	  forstå,	  hvorfor	  byen	  udviklede	  sig	  og	  så	  ud	  som	  
den	  gjorde	  dengang	  og	  stadig	  i	  betydeligt	  omfang	  gør.	  
	  
Ø  Udviklingen	  i	  byens	  plan	  var	  ganske	  drama@sk.	  Omkring	  1600	  var	  København	  stadig	  en	  mindre	  kystby	  lukket	  inde	  	  
bag	  middelalderens	  bymur.	  Omkring	  1800	  var	  dens	  areal	  mere	  end	  fordoblet	  mod	  nord,	  og	  der	  var	  opstået	  helt	  nye	  
bydele	  på	  kuns@gt	  skabte	  øer	  i	  det	  lave	  vand	  udfor	  kysten.	  København	  lignede	  nu	  mest	  af	  alt	  en	  by	  beliggende	  ved	  en	  
flod	  eller	  flodmunding.	  
	  
Udviklingen	  skyldtes	  mange	  faktorer,	  hvoraf	  vi	  i	  særlig	  grad	  kan	  observere	  to	  på	  denne	  byvandring.	  For	  det	  første	  blev	  
København	  i	  1700-‐tallet	  centrum	  for	  Danmarks	  udenrigshandel,	  der	  oplevede	  et	  sandt	  boom	  i	  århundredets	  anden	  del.	  
Handel	  kræver	  infrastruktur	  i	  form	  af	  havneanlæg,	  skibsværLer,	  pakhuse	  og	  andre	  faciliteter,	  der	  alle	  er	  meget	  
pladskrævende,	  og	  derfor	  måJe	  havnen	  flere	  gange	  udvides,	  som	  regel	  på	  inddæmmede	  arealer	  ude	  i	  vandet.	  
	  
For	  det	  andet	  var	  København	  hovedbase	  for	  den	  dansk-‐norske	  flåde.	  Også	  flådebaser	  kræver	  plads	  @l	  de	  mange	  anlæg,	  
der	  er	  nødvendige	  @l	  flådens	  udrustning	  og	  vedligeholdelse,	  og	  igen	  måJe	  udvidelserne	  ske	  på	  øer	  anlagt	  ude	  i	  vandet.	  
	  
Ø  Byens	  udseende	  havde	  ligeledes	  mange	  årsager.	  Byer	  er	  i	  deres	  oprindelse	  naturgroede,	  men	  de	  er	  også	  genstand	  	  
for	  myndighedernes	  konstante,	  omformende	  indgriben.	  Gader	  reJes	  ud,	  volde	  moderniseres,	  kanaler	  udgraves	  o.m.a.,	  
altsammen	  for	  at	  ordne	  og	  kontrollere	  byens	  mange	  funk@oner	  som	  ramme	  om	  indbyggernes	  liv	  og	  virksomhed.	  	  
	  
Dernæst	  var	  København	  påvirket	  af	  europæiske	  modestrømninger	  hvad	  angår	  husenes	  udseende	  	  og	  pladsernes	  form.	  
Vi	  skal	  især	  opleve	  tre	  på	  hinanden	  følgende	  s@larter:	  Renæssance	  (ca.	  1550-‐1650),	  barok	  afsluJet	  af	  rokoko	  (ca.	  
1650-‐1750)	  og	  klassicisme	  (ca.	  1750-‐1850).	  
	  
Endelig	  prægede	  det	  København,	  at	  den	  var	  hovedstad	  i	  et	  enevældigt	  monarki.	  Enevælden	  måJe	  som	  andre	  poli@ske	  
systemer	  begrunde	  og	  regærdiggøre	  sin	  eksistens,	  og	  det	  gjorde	  den	  ved	  at	  indsæJe	  monarken	  i	  en	  ramme	  af	  pomp	  
og	  pragt,	  der	  ophøjede	  ham	  og	  gjorde	  ham	  uantastelig	  som	  landets	  suveræne	  hersker.	  En	  del	  af	  denne	  ramme	  var	  
hovedstaden,	  der	  i	  byplan	  og	  bygninger	  måJe	  bibringes	  en	  aura	  af	  storladenhed	  og	  fornem	  elegance.	  
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1.1	  Vesterport	  (Rådhuspladsen)	  og	  Strøget	  
Turen	  begynder	  på	  Rådhuspladsen.	  Pladsen	  er	  ikke	  meget	  mere	  end	  hundrede	  år	  
gammel,	  og	  vi	  skal	  prøve	  at	  fores@lle	  os,	  hvordan	  der	  så	  ud	  i	  1700-‐tallet.	  Det	  var	  
nemlig	  her,	  de	  fleste	  rejsende	  ankom	  @l	  København.	  
	  
Ø  Find	  nul-‐kilometerstenen	  (kortet)	  tæt	  på	  fodgængerovergangen	  @l	  Industriens	  	  
Hus	  og	  vend	  dig	  mod	  indgangen	  @l	  Strøget	  mellem	  Seven-‐11	  og	  Burger	  King.	  
Facaderne	  @l	  højre	  og	  venstre	  for	  Strøget	  viser,	  hvor	  bymuren	  gik	  i	  middelalderen.	  
Dengang	  lå	  Vesterport	  ovre	  ved	  Vestergade	  ved	  Poli@kens	  Hus.	  I	  1660’erne	  blev	  
volden	  imidler@d	  moderniseret	  og	  rykket	  udad	  og	  Vesterport	  sam@dig	  flyJet.	  
	  
Kilometerstenen,	  hvorfra	  man	  målte	  afstandene	  @l	  Sjællands	  byer,	  stod	  på	  
ydersiden	  af	  den	  nye	  Vesterport.	  Porten,	  der	  var	  25	  meter	  lang,	  lå	  altså	  mellem	  dig	  
og	  Strøget,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  Vestervold	  gik	  tværs	  hen	  over	  den	  moderne	  
Rådhusplads	  og	  ‘ind	  under’	  rådhuset.	  Se	  kortene	  @l	  venstre.	  Til	  højre	  og	  venstre	  for	  
dig	  lå	  to	  store	  bas@oner	  (vinklede	  voldfremspring)	  med	  hver	  sin	  mølle	  på	  toppen.	  
Den	  smalle	  plads,	  der	  blev	  @lbage	  indenfor	  volden,	  hed	  Høtorvet.	  Prøv	  at	  fores@lle	  
dig	  alt	  deJe,	  inden	  du	  går	  over	  @l	  Strøget	  og	  videre	  @l	  Gammeltorv	  og	  Nytorv.	  
	  
Strøget	  er	  en	  forholdsvis	  ny	  gade,	  hvilket	  fremgår	  af,	  at	  den	  er	  snorlige.	  I	  for@den	  
lå	  her	  et	  kvarter	  med	  mange	  små,	  krogede	  gader,	  men	  eLer	  den	  store	  bybrand	  i	  
1728	  besluJede	  man	  at	  lave	  et	  gadegennembrud,	  der	  kunne	  forbinde	  Vesterport	  
direkte	  med	  Gammeltorv-‐Nytorv	  og	  sam@dig	  leve	  op	  @l	  1700-‐tallets	  ideer	  om	  den	  
storladne	  by	  –	  ideer,	  der	  bl.a.	  foreskrev	  brugen	  af	  reJe	  gader	  i	  bybilledet.	  
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OPGAVER	  (BYVANDRING	  1.2)	  

1.	  Find	  markeringen	  af	  de	  gamle	  
rådhuses	  placering	  mellem	  torvene.	  
Hvilken	  virkning	  har	  pladserne	  med	  
og	  uden	  bygningen?	  

2.	  Hvordan	  er	  næstekærligheden	  
symboliseret	  på	  springvandet?	  

1.2	  Gammeltorv	  og	  Nytorv	  
Den	  store	  plads,	  du	  kommer	  @l	  for	  enden	  af	  første	  del	  af	  Strøget,	  består	  egentlig	  af	  
to	  torve,	  Gammeltorv	  @l	  venstre	  og	  Nytorv	  @l	  højre.	  Gammeltorv	  er	  byens	  ældste	  
plads	  med	  rødder	  i	  1200-‐tallet.	  Fra	  1479	  stod	  byens	  rådhus	  	  i	  pladsens	  sydlige	  ende	  
langs	  vore	  dages	  Strøget.	  
	  
Chris@an	  4.	  udvidede	  pladsen	  med	  Nytorv	  og	  ombyggede	  sam@dig	  rådhuset	  i	  
renæssances@l	  med	  svungne	  gavle.	  Bygningen	  gik	  @l	  ved	  bybranden	  i	  1728,	  men	  
blev	  genopført	  i	  baroks@l	  (billedet).	  Denne	  bygning	  nedbrændte	  ved	  den	  anden	  
bybrand	  i	  1795,	  hvoreLer	  de	  to	  torve	  blev	  slået	  sammen	  og	  rådhuset	  flyJet	  over	  @l	  
siden	  af	  Nytorv.	  I	  dag	  huser	  denne	  statelige	  bygning	  fra	  1808,	  nu	  kaldet	  Domhuset,	  
Københavns	  byret.	  Det	  gamle	  rådhus’	  beliggenhed	  er	  dog	  markeret	  midt	  mellem	  
de	  to	  torve.	  	  
	  
Foran	  domhuset	  står	  en	  muret	  forhøjning.	  Her	  stod	  byens	  kag,	  en	  skampæl,	  hvor	  
forbrydere	  og	  pros@tuerede	  blev	  kagstrøget,	  dvs.	  pisket,	  eller	  brændemærket.	  
Mellem	  1627	  og	  1758	  foretog	  man	  også	  henreJelser	  på	  et	  skafot	  på	  Nytorv.	  Siden	  
blev	  torvet	  byens	  vig@gste	  kødmarked	  helt	  frem	  @l	  1850.	  
	  
På	  Gammeltorv	  står	  det	  store	  springvand	  Caritasbrønden	  fra	  Chris@an	  4.s	  @d.	  Det	  
er	  et	  eksempel	  på	  renæssancens	  forkærlighed	  for	  figurer,	  der	  repræsenterer	  de	  
klassiske	  dyder.	  Caritas	  er	  næstekærligheden.	  Brønden	  indgik	  oprindeligt	  i	  byens	  
vandforsyning.	  I	  1781	  blev	  kummen	  monteret	  på	  sin	  høje	  sokkel	  af	  norsk	  marmor.	  
Det	  er	  her,	  guldæblerne	  springer	  på	  dronningens	  fødselsdag.	  
	  
	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  1.1)	  

Hvilke	  forskelle	  er	  der	  i	  bybilledet	  
mellem	  den	  gamle	  del	  af	  byen	  foran	  
dig	  og	  den	  nyere	  del	  bag	  dig?	  

Rådhuset	  fra	  1730’erne	  set	  fra	  
Gammeltorv	  med	  Caritasbrønden	  i	  
forgrunden.	  Man	  ser	  hvorledes	  
bygningen	  deler	  pladsen	  i	  to.	  

Rådhuset	  Industriens	  Hus	  

Strøge
t	  

Nul-‐kilometerstenen.	  

Københavns	  Kommune	  

Københavns	  Stadsarkiv	  

Carsten	  Pape	  

Lauritz	  de	  Thurah:	  Danske	  Vitruvius.	  1746.	  
Bd.	  1,	  Tab.	  XCIV.	  



1.3	  Frue	  Plads	  
Ø  Gå	  fra	  Gammeltorv	  op	  ad	  Nørregade	  og	  s@l	  dig	  overfor	  Københavns	  Domkirke,	  	  
Vor	  Frue	  Kirke.	  Der	  har	  stået	  en	  kirke	  her	  siden	  1200-‐tallet,	  men	  den	  nuværende	  
bygning	  stammer	  kun	  fra	  1829,	  fordi	  den	  foregående	  blev	  skudt	  i	  grus	  under	  det	  
engelske	  bombardement	  af	  København	  i	  1807.	  Forgængeren	  var	  en	  go@sk	  bygning	  
med	  et	  meget	  højt	  barokspir,	  men	  der	  er	  hverken	  go@k	  eller	  barok	  at	  spore	  i	  kirken	  
i	  dag.	  Den	  er	  opført	  i	  @dens	  foretrukne	  s@lart	  i	  Europa,	  klassicismen,	  hvis	  forbillede	  
var	  old@dens	  Grækenland.	  Se	  spørgsmål	  1.	  
	  
Ø  Gå	  over	  på	  Frue	  Plads	  og	  s@l	  dig	  midt	  på	  pladsen.	  Lige	  overfor	  domkirken	  ligger	  	  
Københavns	  Universitets	  hovedbygning.	  Bygningen	  er	  fra	  1836,	  men	  universitetet	  
har	  ligget	  på	  deJe	  sted	  siden	  1537.	  	  
	  
For	  den	  qerne	  ende	  af	  pladsen	  ligger	  Metropolitanskolen	  fra	  1816,	  ligeledes	  i	  
klassicis@sk	  s@l.	  Skolens	  historie	  går	  @lbage	  @l	  1200-‐tallet	  og	  er	  snævert	  knyJet	  @l	  
kirken,	  for	  hvem	  den	  var	  domskole	  eller	  la@nskole,	  dvs.	  da@dens	  ‘gymnasium’.	  
	  
I	  den	  modsaJe	  ende	  af	  pladsen,	  over	  Nørregade,	  ligger	  bispegården.	  Den	  er	  opført	  
i	  gammeldags	  baroks@l	  med	  gavlkvist	  midt	  på	  facaden.	  Huset	  @l	  højre	  fra	  1734	  er	  
derimod	  et	  godt	  eksempel	  på	  højbarokken.	  Sammenlign	  og	  udpeg	  nogle	  forskelle.	  
	  
LøL	  blikket	  over	  barokhuset.	  Her	  ser	  du	  spiret	  på	  Sct.	  Petri	  Kirke,	  en	  af	  byens	  fire	  
middelalderkirker.	  Med	  sine	  mange	  lag	  og	  svungne	  former	  er	  det	  et	  typisk	  barok-‐
spir,	  der	  blev	  opsat	  i	  1757	  for	  at	  tjene	  @l	  byens	  forskønnelse	  i	  enevældens	  ånd.	  

	  Byvandring	  1:	  København	  i	  1700-‐tallet	  

1.4	  Trinita@s	  Kirke	  med	  Rundetårn.	  
Ø  Gå	  fra	  Frue	  Plads	  ad	  Store	  Kannikestræde	  @l	  Trinita@s	  Kirke.	  Store	  Kannike-‐	  
stræde	  er	  en	  af	  de	  bedst	  bevarede	  gader	  fra	  1700-‐tallets	  København.	  Midtvejs	  
finder	  du	  byens	  ældste	  restaurant,	  Det	  lille	  Apotek,	  der	  går	  @lbage	  @l	  1720’erne,	  og	  
flere	  af	  bygningerne	  langs	  gaden	  er	  @dligere	  professorboliger	  eller	  kollegier	  @l	  de	  
studerende	  ved	  universitetet.	  I	  middelalderen	  havde	  Vor	  Frue	  Kirkes	  præsteskab,	  
kannikerne,	  deres	  boliger	  her.	  Se	  nærmere	  på	  nr.	  12,	  9	  og	  7.	  Du	  er	  i	  byens	  gamle	  
la@nerkvarter.	  
	  
Trinita@s	  Kirke	  er	  påbegyndt	  af	  Chris@an	  4.	  og	  blev	  indviet	  i	  1656.	  Den	  havde	  fra	  
begyndelsen	  et	  trefoldigt	  formål,	  af	  hvilken	  grund	  den	  har	  fået	  sit	  navn	  (trinitaHs	  
betyder	  treenighedens).	  Kirkerummet	  skulle	  tjene	  som	  kirke	  for	  universitetet,	  det	  
store	  loL	  som	  universitetsbibliotek,	  og	  Rundetårn	  som	  plagorm	  for	  universitetets	  
observatorium.	  Det	  er	  renæssancens	  lærdoms-‐	  og	  fromhedsidealer,	  der	  her	  styrer	  
projektets	  udformning.	  Det	  samme	  gælder	  kollegiet	  Regensen	  overfor	  Rundetårn.	  
	  
Gå	  indenfor	  i	  kirken.	  Den	  udbrændte	  i	  1728	  og	  fik	  helt	  nyt	  inventar	  på	  blot	  tre	  år,	  
hvilket	  giver	  kirkerummet	  et	  fornemt	  enhedspræg.	  Vi	  er	  i	  højbarokken,	  hvilket	  bl.a.	  
kan	  ses	  på	  altret	  og	  prædikestolen	  med	  deres	  anvendelse	  af	  drama@ske	  effekter	  
og	  brug	  af	  allegoriske	  figurer	  symboliserende	  tro,	  håb,	  fromhed,	  osv.	  	  
	  
Sam@dig	  brugte	  Chris@an	  6.	  (1730-‐46)	  kirkens	  nye	  indretning	  @l	  at	  kommunikere	  
enevældens	  glans	  og	  oprindelse	  i	  Gud	  ved	  at	  placere	  såvel	  sit	  monogram	  C6	  som	  
rigsvåbnet	  og	  enevældens	  krone	  rundtom	  i	  kirkerummet	  og	  på	  inventaret.	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  1.4)	  

1.	  Find	  ud	  af,	  hvad	  figurerne	  over	  
prædikestolen	  symboliserer.	  Brug	  
evt.	  hæLet	  om	  kirken,	  der	  ligger	  
fremme.	  

2.	  Iden@ficér	  to	  eksempler	  hver	  på	  
Chris@an	  6.s	  monogram,	  rigsvåbnet	  
og	  enevoldskronen.	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  1.3)	  

1.	  Hvordan	  kan	  man	  på	  domkirkens	  
indgangspar@	  se,	  at	  den	  @lhører	  
klassicismen?	  

2.	  Hvad	  siger	  det	  om	  byen	  og	  
området	  her,	  at	  kirke,	  universitet,	  
la@nskole	  og	  bispegård	  alle	  ligger	  
omkring	  samme	  plads?	  

Domkirkens	  portal	  er	  formet	  som	  et	  
græsk	  tempel,	  udover	  at	  figurerne	  
er	  kristne,	  ikke	  mytologiske.	  

Læg	  mærke	  Hl	  altrets	  dramaHske	  
topstykke	  med	  Guds	  stråleglans,	  der	  
spreder	  de	  mørke	  skyer.	  Gud	  er	  den	  
lille	  inderste	  trekant	  (treenigheden)	  
og	  som	  sådan	  alHngs	  centrum.	  Men	  
samHden	  forstod	  godt,	  at	  det	  hele	  
også	  var	  et	  symbol	  for	  	  enevælden,	  
hvor	  kongen	  jo	  var	  statens	  centrum.	  

Carsten	  Pape	  

Carsten	  Pape	  

	  



1.5	  Gråbrødretorv	  
Ø  Brug	  kortet	  @l	  venstre	  @l	  at	  finde	  Gråbrødretorv.	  Læg	  undervejs	  mærke	  @l	  flere	  	  
fine	  bindingsværkshuse,	  der	  alle	  stammer	  fra	  @den	  eLer	  branden	  i	  1728,	  fx	  
Skindergade	  nr.	  8.	  Egentlig	  var	  det	  eLer	  branden	  forbudt	  at	  bygge	  forhusene	  langs	  
gaderne	  i	  bindingsværk,	  men	  da	  folk	  alligevel	  gjorde	  det,	  blev	  forbudet	  ophævet.	  
	  
Gråbrødretorv	  har	  navn	  eLer	  et	  franciskaner-‐	  eller	  gråbrødrekloster,	  der	  blev	  
anlagt	  her	  i	  1200-‐tallet	  og	  nedrevet	  endnu	  før	  reforma@onen	  i	  1536.	  Gråbrødrene	  
var	  såkaldte	  @ggermunke,	  der	  modsat	  andre	  munkeordner	  slog	  sig	  ned	  i	  byerne,	  
hvor	  de	  prædikede	  for	  og	  tog	  sig	  af	  de	  fauge.	  Klostrets	  kælderhvælvinger	  findes	  
stadig	  under	  visse	  af	  husene	  omkring	  torvet.	  
	  
Se	  nærmere	  på	  de	  fem	  røde	  huse	  på	  torvets	  østside.	  De	  er	  typiske	  ildebrandshuse.	  
Således	  kaldte	  man	  de	  mange	  bygninger,	  der	  blev	  opført	  i	  København	  i	  årene	  eLer	  
den	  store	  brand	  i	  1728,	  der	  lagde	  over	  en	  qerdedel	  af	  byen	  i	  aske.	  Husene,	  der	  
stadig	  kan	  ses	  rundt	  om	  i	  byen,	  er	  bygget	  over	  nogenlunde	  samme	  læst:	  De	  er	  høje	  
og	  smalle	  –	  oLe	  blot	  fire	  vinduer	  hen	  over	  facaden	  –	  og	  har	  øverst	  en	  trekantgavl,	  
der	  enten	  følger	  facadens	  bredde	  eller	  hviler	  på	  en	  smallere	  kvist.	  Se	  spørgsmålet	  
@l	  venstre.	  Farverne	  kan	  være	  forskellige,	  men	  er	  hyppigt	  ganske	  kraLige.	  
	  
I	  det	  meste	  af	  1700-‐tallet	  så	  København	  ud	  som	  bygningerne	  her,	  dog	  således	  at	  
de	  enkelte	  huse	  kunne	  variere	  i	  højde,	  bredde	  og	  farvesætning.	  Prøv	  at	  fores@lle	  
dig	  hele	  pladsen	  og	  alle	  gaderne	  omkring	  den	  omkranset	  af	  ildebrandshuse,	  og	  du	  
vil	  have	  et	  godt	  indtryk	  af	  byens	  udseende	  for	  små	  trehundrede	  år	  siden.	  

	  Byvandring	  1:	  København	  i	  1700-‐tallet	  

1.6	  Helligåndskirken,	  Amagertorv	  og	  Højbro	  Plads	  
Ø  Forlad	  Gråbrødretorv	  gennem	  ‘Kringlegangen’	  (se	  kortet	  forover)	  og	  fortsæt	  	  
hen	  @l	  hjørnet	  af	  Strøget.	  Her	  ser	  du	  på	  venstre	  hånd	  Helligåndskirken,	  der	  går	  
@lbage	  @l	  1400-‐tallet,	  men	  brændte	  i	  1728.	  Den	  blev	  genopbygget	  og	  siden	  hårdt	  
restaureret	  i	  1878-‐79.	  Tilbage	  står	  dog	  to	  originale	  bygningsdele:	  
	  
Helligåndshuset	  @l	  venstre	  for	  kirken	  er	  en	  af	  Københavns	  få	  bevarede	  bygninger	  
fra	  senmiddelalderen.	  Dengang	  tjente	  den	  som	  hospital.	  S@len	  er	  go@sk,	  der	  først	  
og	  fremmest	  kendes	  på	  sine	  spidsbuer	  og	  trappegavle.	  Prøv	  at	  idenficiere	  disse.	  
Indgangsportalen	  mod	  Strøget	  stammer	  fra	  1620	  og	  er	  egentlig	  opført	  @l	  Børsen,	  
men	  blev	  flyJet	  @l	  Helligåndskirken	  o.	  1640.	  Se	  spørgsmål	  1.	  

Ø  Fortsæt	  @l	  venstre	  ad	  Støget	  @l	  Storkespringvandet	  på	  Amagertorv.	  Torvet	  er	  	  
mere	  en	  udvidelse	  af	  gaden	  end	  en	  regulær	  plads,	  hvilket	  er	  typisk	  for	  mange	  
middelalderlige	  markedspladser	  i	  Europas	  byer.	  Her	  omsaJe	  Amagerbønderne	  
deres	  afgrøder	  @l	  byens	  borgere,	  ligesom	  der	  også	  var	  fisketorv.	  Amagertorv	  6	  er	  
en	  købmandsgård	  fra	  Chris@an	  4.s	  @d	  opført	  i	  da@dens	  foretrukne	  s@l,	  nederlandsk	  
renæssance,	  med	  svungne	  gavle,	  sandstensornamenter	  og	  tydelig	  horisontalitet.	  
Dengang	  lå	  der	  mange	  flere	  huse	  i	  samme	  s@l	  omkring	  pladsen.	  
	  
Fra	  springvandet	  kan	  du	  se	  tværs	  over	  Højbro	  Plads	  @l	  Chris@ansborg.	  I	  gamle	  dage	  
lå	  der	  huse	  på	  pladsen	  (se	  kortet	  tv.),	  men	  de	  nedbrændte	  i	  1795,	  hvoreLer	  man	  
undlod	  at	  genopføre	  dem.	  Husene	  omkring	  pladsen,	  især	  på	  din	  venstre	  hånd,	  er	  
fine	  eksempler	  på	  klassicismen	  i	  København.	  Se	  spørgsmål	  2.	  
	  
	  
	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  1.5)	  

Find	  eksempler	  på	  begge	  typer	  
trekantgavle	  nævnt	  i	  teksten.	  

Geddes	  kvarterkort	  fra	  1757	  viser	  
tydeligt,	  at	  Højbro	  Plads	  var	  
bebygget	  før	  branden	  i	  1795.	  Den	  
gule	  prik	  vise	  Storkespringvandets	  
placering.	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  1.6)	  

1.	  Hvem	  var	  konge,	  da	  kirkens	  
portal	  mod	  Strøget	  	  blev	  opført?	  Du	  
finder	  svaret	  på	  selve	  portalen.	  

2.	  Find	  tre	  former	  for	  ornamenter,	  
der	  pryder	  husene	  langs	  Højbro	  
Plads’	  venstre	  side,	  og	  som	  du	  synes	  
gør	  dem	  ‘klassiske.’	  

Københavns	  Stadsarkiv	  

Københavnerkortet/Københavns	  Kommune	  



1.7	  Chris@ansborg	  Slotsplads	  
Ø  Gå	  hen	  over	  Højbro	  Plads	  @l	  ryJerstatuen	  af	  biskop	  Absalon	  og	  s@l	  dig,	  så	  du	  	  
kan	  se	  Chris@ansborg.	  Absalon	  var	  biskop	  af	  Roskilde	  og	  byens	  overherre	  i	  1100-‐
tallets	  sidste	  fire	  år@er.	  
	  
På	  den	  anden	  side	  af	  kanalen	  foran	  dig	  ligger	  Slotsholmen,	  der	  oprindeligt	  var	  en	  
mindre	  ø	  i	  farvandet	  udfor	  det	  @dligste	  København.	  Her	  opførte	  Absalon	  i	  1167	  en	  
cirkulær	  borg	  af	  kridtsten.	  Borgen	  udviklede	  sig	  eLerhånden	  @l	  Københavns	  Slot,	  
der	  i	  1400-‐tallet	  blev	  kongens	  residens	  og	  dermed	  magtens	  centrum	  i	  Danmark.	  Af	  
samme	  grund	  huser	  sloJet	  i	  dag	  både	  folke@ng,	  statsministerium	  og	  højesteret.	  
	  
SloJet	  var	  dog	  noget	  af	  et	  skrummel,	  der	  i	  1600-‐	  og	  1700-‐tallet	  slet	  ikke	  levede	  op	  
@l	  sam@dens	  fores@llinger	  om	  et	  kongeslot.	  Derfor	  besluJede	  Chris@an	  6.	  eLer	  sin	  
tronbes@gelse	  i	  1730	  at	  rive	  middelaldersloJet	  ned	  og	  istedet	  opføre	  et	  af	  Europas	  
præg@gste	  kongesloJe.	  DeJe	  første	  Chris@ansborg	  brændte	  dog	  i	  1794,	  hvoreLer	  
man	  opførte	  det	  andet	  Chris@ansborg,	  der	  selv	  brændte	  i	  1884.	  Det	  moderne	  
Chris@ansborg	  fra	  1928	  er	  således	  det	  tredje	  i	  rækken.	  Dog	  er	  Ridebanen	  på	  den	  
anden	  side	  af	  sloJet	  bevaret	  fra	  det	  første	  anlæg	  (næste	  stop).	  
	  
Fra	  din	  posi@on	  kan	  du	  dog	  danne	  dig	  et	  indtryk	  af	  det	  første	  Chris@ansborgs	  uhyre	  
størrelse.	  Det	  nuværende	  slots	  dimensioner	  er	  nemlig	  stort	  set	  de	  samme	  bortset	  
fra	  taget,	  der	  er	  en	  del	  højere.	  Desuden	  var	  den	  røde	  bygning	  længst	  borte	  opført,	  
da	  sloJet	  blev	  bygget,	  mens	  slotskirken	  lige	  foran	  dig	  (med	  tempelgavlen),	  der	  
stammer	  fra	  det	  andet	  Chris@ansborg,	  har	  samme	  dimensioner	  som	  den	  første	  
kirke.	  Alt	  i	  alt	  var	  der	  tale	  om	  et	  anlæg,	  der	  i	  sam@den	  har	  virket	  overvældende.	  
	  
Ø  Gå	  @l	  venstre	  langs	  kanalen	  og	  læg	  undervejs	  mærke	  @l	  slotsanlæggets	  enorme	  	  
bredde.	  Kryds	  næste	  bro	  og	  s@l	  dig	  ved	  rampen	  op	  @l	  Børsen.	  Se	  dig	  godt	  omkring:	  

Over	  kanalen	  ligger	  Holmens	  Kirke	  med	  sine	  italienske	  renæssancegavle.	  Kirken	  
var	  oprindeligt	  smedie	  på	  flådens	  skibsværL	  Bremerholm	  og	  bestod	  af	  en	  lav	  fløj	  
med	  ovne	  og	  skorstene	  samt	  et	  tårn	  mod	  kanalen,	  som	  Frederik	  2.	  lod	  smykke	  med	  
den	  fine	  gavl.	  Chris@an	  4.	  omdannede	  smedien	  @l	  kirke	  for	  flådens	  og	  værLets	  folk	  
i	  1619	  og	  opførte	  den	  nuværende	  korsformede	  bygning	  i	  1640’erne	  uden	  dog	  at	  
ændre	  på	  faderens	  s@l,	  der	  kendetegner	  alle	  fire	  gavle.	  

Hvor	  du	  står,	  ligger	  en	  anden	  af	  Chris@an	  4.s	  pragtbygninger,	  Børsen	  fra	  o.	  1620.	  
Bygningen	  var	  en	  varebørs	  opført	  eLer	  hollandsk	  forbillede	  for	  at	  fremme	  byens	  
interna@onale	  handel.	  Desuden	  skulle	  den	  i	  høj	  grad	  tjene	  @l	  at	  forskønne	  kongens	  
stad	  og	  tjene	  ham	  selv	  og	  landet	  @l	  ære.	  I	  modsætning	  @l	  Holmens	  Kirkes	  fine	  
italienske	  udtryk	  er	  den	  holdt	  i	  den	  noget	  voldsommere	  dekorerede	  nederlandske	  
renæssance,	  som	  var	  Chris@an	  4.s	  foretrukne	  s@l.	  Prøv	  selv	  at	  sammenligne	  de	  to.	  

Mellem	  Børsen	  og	  Chris@ansborg	  ligger	  Kancellibygningen,	  også	  kaldet	  Den	  røde	  
Bygning.	  Den	  er	  opført	  o.	  1720	  som	  hjemsted	  for	  den	  samlede	  dansk-‐norske	  
centraladministra@on.	  I	  dag	  bor	  her	  kun	  (dele	  af)	  Finansministeriet!	  Sammenlignet	  
med	  Børsens	  renæssance	  er	  vi	  nu	  nået	  ind	  i	  barokken,	  der	  på	  den	  ene	  side	  udviser	  
en	  stram,	  harmonisk	  orden,	  på	  den	  anden	  så	  at	  sige	  går	  @l	  makronerne	  med	  den	  
overdimensionerede,	  centrale	  fron@spice	  (buegavl).	  Her	  viser	  Frederik	  4.,	  at	  han	  
netop	  har	  vundet	  Den	  store	  nordiske	  Krig	  1709-‐20.	  Det	  havde	  han	  ganske	  vist	  ikke	  
helt,	  men	  det	  var	  vig@gt	  for	  enevældens	  konger	  at	  fremstå	  som	  store	  feltherrer.	  

	  Byvandring	  1:	  København	  i	  1700-‐tallet	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  1.7)	  

Hvilke	  to	  græsk-‐romerske	  guder	  står	  
ved	  foden	  af	  Børsrampen?	  Hvorfor?	  

Herover:	  Københavns	  Slot	  og	  det	  
første	  ChrisHansborg.	  

	  

Herunder:	  Holmens	  Kirke,	  Børsen	  og	  
Kancellibygningen.	  

Lauritz	  de	  Thurah:	  Danske	  
Vitruvius.	  bd.	  1,	  tab.	  XXIII,	  1746.	  

Na@onalmuseet,	  Danmark	  

Carsten	  Pape	  

Carsten	  Pape	  

Carsten	  Pape	  



1.8	  Ridebaneanlægget	  og	  Marmorbroen	  
Ø  Gå	  tværs	  gennem	  Chris@ansborgs	  hovedport	  i	  facadens	  midte	  og	  ud	  i	  gården	  	  
på	  den	  anden	  side.	  Du	  står	  nu	  på	  Ridebanen.	  Anlægget,	  der	  blev	  opført	  i	  1738-‐45,	  
er	  den	  eneste	  del	  af	  det	  første	  Chris@ansborg,	  der	  er	  bevaret	  @l	  i	  dag.	  	  
	  
Dengang	  var	  slotsgården	  bag	  dig	  lukket	  med	  en	  fuld	  fløj,	  hvor	  Kongeporten	  sad	  (se	  
billedet),	  så	  Ridebanen	  var	  sloJets	  hovedadgangsvej.	  Derfor	  blev	  den	  i	  pagt	  med	  
@dens	  idealer	  udformet	  som	  en	  paradegård,	  der	  skulle	  indramme	  slotsfacaden	  og	  
skabe	  et	  velordnet	  rum,	  der	  gjorde	  adgangen	  @l	  kongen	  @l	  en	  ærefryg@ndgydende	  
oplevelse.	  	  
	  
Anlægget	  er	  anlagt	  symmetrisk	  omkring	  en	  akse,	  der	  går	  mellem	  portpavillonerne	  i	  
forgrunden	  af	  billedet	  og	  Kongeporten,	  der	  sad	  bag	  dig.	  Sidefløjene	  husede	  de	  
kongelige	  stalde	  og	  Ridehuset.	  De	  to	  høje	  bygninger	  midt	  i	  fløjene	  danner	  et	  flot	  
tyngdepunkt	  i	  anlægget,	  der	  har	  en	  betydelig	  karakter	  af	  ophøjethed.	  
	  
Ø  Gå	  rundt	  om	  Ridebanen	  og	  ud	  på	  Marmorbroen,	  der	  s.m.	  portpavillonerne	  	  
danner	  indgangsportal	  @l	  hele	  anlægget.	  I	  symbolsk	  forstand	  krydsede	  man	  her	  fra	  
byens	  kaos	  @l	  enevældens	  perfekte	  orden.	  Broen	  er	  et	  lille	  mesterværk	  i	  rokokos@l	  
med	  udsvungne	  ender,	  smukt	  formede	  ellip@ske	  brobuer,	  slyngbåndsgelænder	  og	  
asymmetriske	  dekora@oner	  på	  ydersiden.	  På	  pavillonernes	  ses	  mod	  kanalen	  havets	  
guder	  samt	  (uden	  skæg)	  kunsternes	  gud	  Apollon,	  mod	  ridebanen	  Danmark	  og	  
Norge	  samt	  Athene	  (Minerva)	  og	  Herkules	  –	  altsammen	  symboler	  på	  kongens	  
riger,	  hans	  visdom	  og	  styrke,	  og	  hans	  fremme	  af	  kunsterne.	  Altså	  poli@sk	  spin!	  
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1.9	  Chris@anshavn	  set	  fra	  havnen	  
VALG	  AF	  RUTE:	  Fra	  Marmorbroen	  kan	  du	  enten	  følge	  den	  blå	  rute	  ned	  @l	  havnen	  
og	  tage	  havnebussen	  op	  @l	  Nyhavn,	  eller	  gøre	  turen	  @l	  fods	  ad	  den	  grønne	  rute.	  Du	  
kan	  også	  vælge	  at	  gøre	  en	  afs@kker	  @l	  Chris@anshavn	  ad	  den	  røde	  rute.	  Teksten	  @l	  
de	  to	  stop	  på	  Chris@anshavn	  finder	  du	  bagerst	  i	  deJe	  materiale.	  
	  
Hvadenten	  du	  sejler	  eller	  går	  ad	  den	  grønne	  rute,	  vil	  du	  @l	  højre	  se	  Chris@anshavn.	  
Denne	  bydel	  blev	  anlagt	  på	  lavt	  vand	  i	  1618-‐23	  af	  Chris@an	  4.,	  der	  ønskede	  at	  
fremme	  Danmarks	  udenrigshandel,	  men	  manglede	  plads	  @l	  store	  købmandsgårde,	  
pakhuse	  og	  kajanlæg	  i	  den	  gamle	  del	  af	  byen.	  På	  kortet	  @l	  venstre	  kan	  du	  se,	  at	  
gaderne	  på	  Chris@anshavn	  krydser	  hinanden	  i	  reJe	  vinkler,	  at	  kanalen	  er	  snorlige,	  
og	  at	  der	  ligger	  en	  rektangulær	  plads	  i	  midten	  af	  byen.	  Denne	  byplan	  er	  inspireret	  
af	  den	  italienske	  renæssances	  tanker	  om	  ‘den	  ideale	  by’	  fra1400-‐tallet.	  Kun	  få	  ved	  
det,	  men	  Chris@anshavn	  er	  fak@sk	  en	  lille	  renæssance-‐idealby	  midt	  i	  København.	  
	  
Lige	  når	  du	  passerer	  Knippelsbro,	  ser	  du	  på	  din	  højre	  side	  Udenrigsministeriet	  med	  
moderne	  gule	  bygninger	  og	  flere	  gamle	  pakhuse	  omkring	  en	  lille	  havn.	  I	  1700-‐tallet	  
lå	  her	  Asia@sk	  Kompagni,	  der	  drev	  handel	  på	  Indien	  og	  Kina	  og	  tjente	  stort	  på	  at	  
sejle	  krydderier,	  bomuld,	  porcelæn	  og	  svovl	  (@l	  krudt)	  @l	  København.	  Det	  store	  lyse	  
pakhus	  hedder	  Eigtveds	  Pakhus	  eLer	  arkitekten,	  der	  også	  tegnede	  Amalienborg.	  
	  
Til	  venstre,	  fra	  broen	  og	  helt	  op	  @l	  Nyhavn,	  lå	  Bremerholm,	  den	  danske	  flådes	  base	  
med	  skibsværL	  og	  administra@on,	  helt	  frem	  @l	  1850’erne.	  Bemærk	  Holmens	  Kirke,	  
der	  var	  en	  del	  af	  flådebasen.	  
	  

.	  

AsiaHsk	  Plads	  med	  Eigtveds	  Pakhus	  
Hl	  venstre,	  ministeriet	  Hl	  højre	  	  og	  
tvillingebygningerne	  bagerst.	  

ChrisHanshavns	  oprindelige	  byplan.	  
Øst	  er	  opad.	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  1.8)	  

1.	  Ridebanens	  bygninger	  (med	  undt.	  
af	  det	  nuværende	  slot)	  er	  temmelig	  
uens	  af	  form	  og	  størrelse.	  Hvad	  har	  
arkitekten	  gjort	  for	  at	  binde	  dem	  
sammen	  @l	  en	  helhed?	  

2.	  Find	  figurerne,	  der	  symboliserer	  
Danmark	  og	  Norge.	  Hvilken	  af	  dem	  
tror	  du	  er	  Danmark?	  Hvorfor?	  Se	  på,	  
hvad	  de	  holder	  i	  hænderne.	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  1.9)	  

Hvordan	  ligger	  de	  mange	  pakhuse	  
(og	  deres	  moderne	  afløsere)	  i	  
forhold	  @l	  havnen?	  Hvorfor	  mon?	  

Carsten	  Pape	  

fra	  København	  Fra	  bispe@d	  @l	  borger@d	  -‐	  Byplanmæssig	  
udvikling	  @l	  1840.	  Stadsingeniørens	  Direktorat/J.	  H.	  
Schultz	  Forlag,	  1947.	  s.	  68.	  Bearbejdet	  af	  forfaJeren.	  

Ukendt	  kunstner:	  Chris@ansborg	  Slot.	  Chris@an	  VI's	  
fra	  1732	  ff.,	  eLer	  1732.	  
Ridebanen	  med	  Marmorbroen	  og	  portpavillonerne	  
forrest	  og	  det	  første	  Chris@ansborg	  bagerst.	  Du	  står	  
først	  ved	  den	  gule	  prik,	  derpå	  ved	  den	  blå.	  
Statens	  Museum	  for	  Kunst	  



1.10	  Nyhavn	  
Ø  Stå	  af	  havnebussen	  ved	  Nyhavn	  (blå	  rute),	  eller	  gå	  ud	  @l	  enden	  af	  Nyhavn	  (grøn	  	  
og	  rød	  rute).	  S@l	  dig	  ved	  den	  gule	  prik	  på	  kortet	  @l	  venstre.	  
	  
Nyhavn	  er	  en	  kuns@gt	  skabt	  kanal,	  der	  blev	  udgravet	  i	  1671-‐73	  i	  forbindelse	  med	  
anlæggelsen	  af	  Kongens	  Nytorv.	  Meningen	  var	  både	  at	  foretage	  en	  udvidelse	  af	  
den	  eksisterende	  havn	  og	  at	  skabe	  et	  stateligt	  by-‐element	  i	  samspil	  med	  torvet.	  I	  
@lgiL	  dannede	  Nyhavn	  s.m.	  Gothersgade	  grundlinie	  for	  det	  kvadra@ske	  gadenet	  i	  
den	  nye	  bydel	  Ny-‐København,	  der	  blev	  anlagt	  mellem	  denne	  linie	  og	  Østerport	  i	  
1650-‐erne.	  Geometri	  var	  vig@g	  for	  enevælden,	  fordi	  den	  symboliserede	  systemets	  
orden	  og	  magt.	  
	  
Husene	  på	  ‘din’	  side	  af	  Nyhavn	  er	  aldrig	  brændt,	  og	  en	  del	  af	  dem	  hører	  derfor	  @l	  
byens	  ældste,	  selvom	  mange	  er	  ombyggede	  eller	  har	  fået	  deres	  facader	  fornyet	  i	  
1700-‐tallet.	  De	  fleste	  var	  oprindeligt	  købmandsgårde	  med	  værksteder	  og	  lagerrum	  
i	  baggårdene	  og	  lejligheder	  i	  forhusene.	  Det	  ses	  flere	  steder	  på	  deres	  dekora@ve	  
friser	  eller	  bemalede	  dørpar@er.	  Se	  fx	  frisen	  på	  nr.	  63	  og	  porten	  i	  nr.	  65.	  Yderst	  
mod	  havnen	  står	  et	  pakhus	  fra	  1804.	  Det	  er	  i	  dag	  omdannet	  @l	  hotel.	  
	  
Ø  Kig	  over	  på	  den	  anden	  side	  af	  havnen.	  Her	  ser	  du	  Den	  kongelige	  grønlandske	  	  
Handels	  store	  pakhus	  	  samt	  længere	  @l	  højre	  Krøyers	  Pakhus,	  der	  begge	  er	  opført	  i	  
1770’erne	  og	  vidner	  om	  Danmarks	  betydelige	  udenrigshandel	  i	  deJe	  århundrede.	  
De	  står	  på	  en	  kuns@g	  ø,	  der	  blev	  anlagt	  af	  den	  driLige	  storkøbmand	  Andreas	  Bjørn	  
i	  1730’erne	  for	  at	  skaffe	  plads	  @l	  hans	  pakhuse	  og	  skibsværLer.	  
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1.11	  Larsens	  Plads	  og	  Holmen	  
Ø  Gå	  ad	  Toldbodgade	  hen	  @l	  Sct.	  Annæ	  Plads,	  drej	  skråt	  @l	  højre	  og	  fortsæt	  @l	  	  
venstre	  ud	  ad	  havnekajen	  @l	  du	  når	  springvandet	  udfor	  Amalienborg.	  Lige	  når	  du	  
kommer	  ud	  på	  kajen,	  passerer	  du	  to	  store	  sammenbyggede	  pakhuse	  i	  gule	  sten,	  
der	  i	  dag	  er	  hotel.	  Længere	  ude	  af	  kajen	  ligger	  der	  endnu	  tre	  store	  pakhuse.	  Som	  
de	  ovenfor	  nævnte	  pakhuse	  er	  de	  alle	  opført	  	  i	  storhandelens	  @d	  o.	  1770-‐80.	  
	  
Den	  lange	  lige	  kaj	  blev	  anlagt	  @dligt	  i	  1700-‐tallet,	  da	  man	  reJede	  kystlinien	  ud	  og	  
anlagde	  Toldbodgade	  ud	  @l	  Chris@an	  4.s	  toldbod	  ved	  indsejlingen	  @l	  havnen.	  En	  @d	  
lang	  var	  der	  tømmerpladser	  på	  kajen,	  senere	  værLer	  og	  pakhuse.	  I	  1802	  købte	  
storkøbmanden	  Lars	  Larsen	  hele	  kajen,	  der	  siden	  har	  heddet	  Larsens	  Plads.	  
	  
S@l	  dig	  på	  kajen	  foran	  springvandet	  og	  kig	  over	  mod	  den	  anden	  side	  af	  havnen.	  
Området	  kaldes	  Holmen	  og	  var	  sammen	  med	  Bremerholm,	  som	  du	  passerede	  
@dligere,	  den	  danske	  flådes	  hovedbase	  mellem	  1690	  og	  1993.	  Hele	  arealet	  består	  
af	  øer,	  der	  blev	  inddæmmet	  i	  det	  lave	  vand	  op	  gennem	  1700-‐	  og	  1800-‐tallet.	  	  
	  
Yderst	  mod	  nord	  (@l	  venstre)	  ligger	  Nyholm,	  der	  blev	  anlagt	  som	  den	  første	  ø	  i	  
1690.	  Her	  er	  et	  flertal	  af	  flådens	  skibe	  bygget	  mellem	  1692	  og	  det	  @dlige	  1900-‐tal.	  
Du	  kan	  kende	  Nyholm	  på	  den	  karakteris@ske	  mastekran	  dra	  1749,	  der	  blev	  brugt	  @l	  
at	  løLe	  master	  ombord	  på	  skibene,	  når	  de	  blev	  udrustet.	  
	  
Bag	  Operaen,	  der	  står	  på	  Dokøen	  fra	  1800-‐tallet,	  kan	  du	  @l	  højre	  og	  venstre	  se	  
flådens	  lange	  gule	  magasinbygninger	  og	  røde	  masteskure	  fra	  1700-‐tallet.	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  1.10)	  

Hvilken	  kendt	  person	  har	  boet	  i	  
Nyhavn	  67?	  

Nyholms	  karakterisHske	  mastekran.	  
I	  baggrunden	  Nyholms	  Hovedvagt	  
med	  det	  høje	  spir	  kronet	  af	  
enevældens	  kongekrone.	  Spiret	  
skulle	  fortælle	  ankommende	  søfolk	  
og	  rejsende,	  at	  Danmark	  var	  et	  
enevældigt	  monarki.	  

Nyhavn	  i	  1757.	  Vest	  er	  opad.	  
	  

Carsten	  Pape	  

Københavns	  Stadsarkiv	  



1.12	  Amalienborg	  og	  Marmorkirken	  
Gå	  ind	  på	  Amalienborg	  Slotsplads	  og	  s@l	  dig	  midt	  på	  pladsen,	  således	  at	  du	  kan	  se	  
Marmorkirken	  med	  den	  store	  kuppel.	  
	  
Lad	  os	  med	  det	  samme	  slå	  fast,	  at	  Amalienborg	  ikke	  er	  bygget	  som	  kongeresidens.	  
Pladsen	  og	  de	  fire	  palæer	  er	  opført	  som	  centrum	  i	  en	  helt	  ny,	  elegant	  bydel,	  der	  
blev	  påbegyndt	  i	  1749,	  da	  hoffet	  boede	  på	  det	  nyopførte	  Chris@ansborg.	  Først	  da	  
sloJet	  brændte	  i	  1794,	  flyJede	  kongefamilien	  @l	  Amalienborg.	  
	  
Bydelen,	  der	  fik	  navnet	  Frederiksstaden	  eLer	  Frederik	  5.	  (1746-‐66),	  skulle	  være	  en	  
hyldest	  @l	  det	  enevældige	  monarki	  og	  derfor	  opføres	  eLer	  de	  seneste	  udenlandske	  
forbilleder,	  dvs.	  som	  en	  stort	  anlagt	  barokby.	  Grundplanen	  var	  to	  akser	  –	  to	  lige	  og	  
dengang	  meget	  brede	  gader	  –	  der	  krydsede	  hinanden	  i	  den	  centrale	  plads.	  
	  
Pladsen	  selv	  blev	  anlagt	  som	  en	  fransk	  place	  royale,	  et	  kongetorv,	  der	  dengang	  
opfaJedes	  som	  toppen	  af	  fornem	  byplanlægning.	  En	  place	  royale	  skulle	  udformes	  
strengt	  geometrisk,	  omgives	  af	  ensartede	  og	  symmetrisk	  placerede	  bygninger,	  og	  
have	  en	  statue	  af	  kongen	  i	  centrum.	  Som	  du	  kan	  se,	  lever	  Amalienborg	  Slotsplads	  
op	  @l	  alle	  tre	  kriterier.	  Den	  enevældige	  konge	  vises	  symbolsk	  som	  al@ngs	  centrum.	  
Omkring	  sig	  har	  han	  først	  adelen	  (de	  fire	  palæer)	  og	  dernæst	  det	  solide	  borgerskab	  
i	  borgerhusene	  længere	  nede	  af	  gaderne.	  Stat	  og	  samfund	  er	  hierarkisk	  opbygget!	  
	  
Videre	  rummer	  anlægget	  en	  symbolik,	  der	  ligeledes	  var	  gængs	  i	  enevældens	  
Europa.	  For	  enden	  af	  den	  korte	  akse	  står	  en	  monumentalkirke,	  som	  kongestatuen	  
vender	  front	  mod.	  Her	  vises	  det,	  at	  enevælden	  stammer	  fra	  Gud	  og	  at	  kongen	  kun	  
er	  ansvarlig	  for	  sin	  gerning	  overfor	  ham,	  ikke	  for	  noget	  menneske.	  	  
	  
Marmorkirken,	  der	  officielt	  hedder	  Frederiks	  Kirke	  eLer	  kongen,	  er	  ikke	  særligt	  
gammel	  	  –	  den	  er	  indviet	  i	  1894	  –	  men	  de	  oprindelige	  planer	  for	  Frederiksstaden	  
inkluderede	  færdige	  tegninger	  @l	  en	  pragtkirke,	  der	  dog	  aldrig	  blev	  opført.	  
	  
De	  fire	  palæer	  blev	  opført	  af	  fire	  velhavende	  adelsfamilier.	  De	  er	  elegant	  placeret	  i	  
en	  45-‐graders	  vinkel	  på	  de	  to	  akser	  og	  sam@dig	  udformet	  således,	  at	  de	  hver	  især	  
‘omfavner’	  tre	  af	  pladsens	  oJe	  sider,	  endda	  således,	  at	  deres	  pavilloner	  to	  og	  to	  
danner	  indgangsporte	  @l	  pladsen.	  Sidefløjene	  ud	  @l	  pavillonerne	  var	  oprindeligt	  
kun	  i	  én	  etage	  (se	  selv	  eLer),	  så	  portvirkningen	  var	  dengang	  tydeligere.	  
	  
RyRerstatuen	  af	  Frederik	  5.	  fra	  1771	  hører	  @l	  Europas	  ypperste	  i	  1700-‐tallet.	  
Kongen	  var	  personligt	  uegnet	  @l	  at	  regere	  og	  døde	  rela@vt	  ung	  af	  alkohol	  –	  men	  
dét	  fremgår	  mildt	  sagt	  ikke	  af	  statuen.	  Her	  er	  det	  den	  enevældige	  konge	  som	  idé,	  
ikke	  som	  person,	  der	  frems@lles.	  
	  
Kolonnaden	  mellem	  to	  af	  palæerne	  er	  ikke	  som	  man	  skulle	  tro	  opført	  som	  port	  @l	  
slotspladsen.	  Den	  er	  først	  @lføjet	  i	  år	  1800,	  hvor	  man	  ønskede	  at	  bygge	  en	  lukket	  
korridor	  mellem	  den	  regerende	  kronprins	  Frederik	  (6.s)	  palæ	  @l	  venstre	  og	  hans	  
sindssyge	  fader	  Chris@an	  7.s	  palæ	  @l	  højre.	  Korridoren	  ligger	  oven	  over	  søjlerne.	  
	  
v  Amalienborg	  Slotsplads	  hører	  @l	  de	  allerfornemste	  byrum	  i	  1700-‐tallets	  Europa.	  	  
Palæer,	  byplan,	  borgerhuse	  og	  kirke	  var	  alle	  tegnet	  af	  @dens	  fremmeste	  danske	  
arkitekt,	  N.	  Eigtved,	  der	  desværre	  døde	  i	  1754,	  længe	  før	  projektet	  var	  færdigt.	  

	  Byvandring	  1:	  København	  i	  1700-‐tallet	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  1.12)	  

1.	  Hvordan	  (som	  hvem)	  skildres	  
Frederik	  5.	  på	  ryJerstatuen?	  
Hvorfor	  mon?	  

2.	  Er	  de	  fire	  palæer	  helt	  ens?	  

Frederiksstadens	  grundplan	  med	  de	  
to	  store	  aksegader	  og	  Amalienborg	  
Slotsplads	  i	  midten.	  Den	  smalle	  gade	  
lige	  nord	  for	  pladsen	  kom	  Hl	  senere.	  
Nederst	  på	  kortet	  ses	  Kgs.	  Nytorv	  tv.	  
og	  Nyhavn.	  

Den	  o\ekantede	  slotsplads	  med	  de	  
skråtsHllede	  palæer	  og	  pavillonerne,	  der	  
fungerer	  som	  porte	  Hl	  pladsen.	  I	  
baggrunden	  Marmorkirken,	  der	  er	  
endepunkt	  i	  den	  korte	  akse	  	  mellem	  Gud	  
og	  kongen	  (ry\erstatuen).	  	  

	  

	  

Københavnsk	  Stadsarkiv	  

Chris@an	  Ringbæk/Scanpix	  



1.13	  Kongens	  Nytorv	  
Ø  Forlad	  Amalienborg	  gennem	  kolonnaden	  og	  følg	  kortet	  @l	  Nyhavns	  Mindeanker	  	  
ved	  Kongens	  Nytorv.	  Frem	  @l	  2019	  er	  det	  meste	  af	  pladsen	  desværre	  skjult	  bag	  
metrobyggeriets	  grønne	  stakit.	  Vend	  dig	  mod	  pladsen.	  
	  
Kongens	  Nytorv	  er	  i	  virkeligheden	  Chris@an	  5.s	  (1670-‐99)	  forsøg	  på	  at	  skabe	  en	  
place	  royale	  (et	  kongetorv)	  i	  København	  80	  år	  før	  anlæggelsen	  af	  Amalienborg	  
Slotsplads.	  Det	  er	  derfor,	  den	  har	  sit	  navn,	  der	  oprindeligt	  var	  Det	  nye	  Kongetorv.	  
	  
Forsøget	  var	  ikke	  ganske	  vellykket.	  Som	  du	  kan	  se	  lige	  fremme	  og	  skråt	  @l	  højre,	  
blev	  pladsen	  @lpasset	  de	  reJe	  gader	  (inkl.	  Nyhavn),	  der	  udmunder	  i	  den	  i	  denne	  
ende,	  hvilket	  var	  en	  del	  af	  idealet.	  Men	  ovre	  mod	  Det	  kongelige	  Teater	  og	  Hotel	  
d’Angleterre	  bag	  metroestakiJet	  lod	  det	  sig	  ikke	  gøre	  at	  skabe	  reJe	  vinkler,	  fordi	  
middelalderbyen	  og	  flådens	  værL	  Bremerholm	  lå	  i	  vejen.	  
	  
For	  at	  skjule	  misèren	  anlagde	  man	  en	  mæg@g	  oval	  barokhave	  midt	  på	  torvet	  og	  
rejste	  en	  ryJerstatue	  af	  Chris@an	  5.	  i	  centrum	  af	  denne.	  Statuen	  står	  bag	  stakiJet	  
og	  kan	  ses	  fra	  udsigtsplagormen	  over	  gaden.	  Det	  er	  Danmarks	  første	  ryJerstatue.	  
	  
Det	  lykkedes	  at	  få	  anlagt	  en	  række	  fine	  palæer	  rundt	  om	  pladsen.	  Det	  første	  og	  
fineste	  var	  CharloRenborg	  lige	  @l	  venstre	  for	  dig.	  Da	  det	  blev	  opført	  i	  1670’erne,	  
var	  den	  en	  sensa@on,	  fordi	  det	  var	  det	  først	  moderne,	  udenlandsk	  inspirerede	  
palæ	  i	  Danmark.	  Det	  er	  bygget	  i	  @dlig	  baroks@l.	  Siden	  1753	  har	  Kunstakademiet	  
haL	  hjemsted	  her.	  Gå	  evt.	  ind	  i	  palæets	  gård	  og	  tag	  det	  i	  øjesyn.	  
	  
	  
1.14	  Andre	  monumenter	  fra	  1600-‐	  og	  1700-‐tallet	  
Denne	  byvandring	  er	  @lreJelagt,	  så	  den	  kan	  gennemføres	  på	  en	  formiddag	  eller	  
eLermiddag.	  Af	  samme	  grund	  udelader	  den	  tre	  vig@ge	  byelementer	  fra	  perioden,	  
som	  med	  rimelighed	  kan	  nås	  @l	  fods	  fra	  Amalienborg,	  men	  som	  vil	  gøre	  turen	  
længere.	  Overvej,	  om	  du	  alligevel	  vil	  tage	  dem	  med	  eller	  besøge	  dem	  på	  et	  andet	  
@dspunkt.	  Der	  er	  tale	  om:	  
	  
1.   Nyboder.	  Denne	  i	  europæisk	  byhistorie	  enestående	  bebyggelse	  blev	  opført	  af	  	  
Chris@an	  4.	  i	  1630’erne	  som	  boliger	  for	  flådens	  mandskab	  og	  håndværkere	  med	  
familier.	  Oprindeligt	  var	  længerne	  på	  én	  etage,	  men	  fra	  og	  med	  1750’erne	  
opførte	  flåden	  ny	  længer	  i	  to	  etager.	  Det	  er	  disse,	  vi	  i	  dag	  kender	  som	  Nyboder,	  
selvom	  der	  er	  bevaret	  en	  enkelt	  længe	  fra	  Chris@an	  4.s	  @d.	  Der	  henvises	  @l	  
Byvandring	  5:	  Nyboder	  for	  ruteforslag	  og	  informa@on.	  

2.   Kastellet.	  Denne	  fæstning	  blev	  opført	  i	  1660’erne	  og	  er	  blandt	  de	  bedst	  	  
bevarede	  af	  sin	  art	  i	  Europa.	  Anlæggets	  forsvarsværker	  er	  et	  glimrende	  eksempel	  
på	  1600-‐	  og	  1700-‐tallets	  	  bas@onære	  befæstning	  (volde	  med	  bas@oner).	  Der	  
henvises	  @l	  Byvandring	  4:	  Kastellet	  for	  ruteforslag	  og	  informa@on.	  
	  
3.   Rosenborg	  og	  Kongens	  Have.	  Rosenborg	  er	  opført	  af	  Chris@an	  4.,	  men	  sloJet	  	  
indeholder	  mange	  rum	  og	  utallige	  genstande,	  der	  belyser	  enevældens	  ‘poli@ske	  
kommunika@on’	  under	  de	  første	  fire	  enevældige	  konger.	  Parken	  er	  en	  blanding	  af	  
barokhave	  med	  stramme	  linier	  og	  roman@sk	  park	  med	  fritstående	  træer	  og	  
buske.	  Der	  er	  ikke	  udarbejdet	  en	  byvandring	  	  @l	  Rosenborg	  og	  haven.	  

	  Byvandring	  1:	  København	  i	  1700-‐tallet	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  1.13)	  

Hvilket	  dyr	  er	  brugt	  @l	  at	  smykke	  
CharloJenborgs	  facade?	  Påvis	  
fem	  eksempler.	  	  

Kongens	  Nytorv	  i	  1757.	  På	  dét	  
Hdspunkt	  var	  det	  store	  haveanlæg	  i	  
midten	  blevet	  sløjfet.	  Du	  står	  ved	  
den	  gule	  prik.	  Læg	  mærke	  Hl,	  
hvordan	  torvet	  mod	  nord	  (th.)	  følger	  
gadernes	  skakternmønster,	  mens	  
det	  samme	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  
mod	  syd.	  Huset	  på	  den	  skrå	  linie	  
blev	  opført	  for	  at	  skabe	  en	  
femkantet	  plads,	  men	  heller	  ikke	  det	  
lykkedes.	  
Københavnsk	  Stadsarkiv	  

Københavnerkortet/Københavns	  
Kommune	  



1.15.X	  Asia@sk	  Plads	  (Udenrigsministeriet)	  
Ø  Gå	  over	  Knippelsbro	  på	  venstre	  fortov	  og	  ned	  ad	  trappen	  på	  den	  anden	  side/stå	  	  
af	  havnebussen	  på	  første	  stoppested	  og	  gå	  ind	  under	  Knippelsbro.	  Fortsæt	  ad	  
kajkanten	  ind	  på	  Udenrigsministeriets	  område	  og	  s@l	  dig	  ved	  den	  lille	  havn.	  
	  
Området,	  du	  befinder	  dig	  i,	  var	  Danmarks	  økonomiske	  kraLcenter	  i	  det	  meste	  af	  
1700-‐tallet.	  Det	  @lhørte	  nemlig	  det	  store	  handelsfirma	  Asia@sk	  Kompagni,	  der	  her	  
havde	  sit	  hovedkontor,	  sit	  skibsværL,	  sine	  pakhuse	  og	  sin	  egen	  havn.	  
	  
Asia@sk	  Kompagni	  blev	  opreJet	  i	  1732	  med	  det	  formål	  at	  drive	  handel	  på	  Indien	  og	  
Kina.	  Kapitalen	  kom	  fra	  en	  lang	  række	  andelshavere	  med	  Chris@an	  6.	  i	  spidsen,	  og	  
selskabet	  fik	  kongeligt	  monopol	  på	  handelen	  for	  at	  hindre	  konkurrence	  og	  dermed	  
sikre	  profit.	  Desuden	  optrådte	  kompagniet	  som	  den	  danske	  statsmagt	  øst	  for	  Kap	  
det	  gode	  Håb,	  bl.a.	  administrerede	  det	  Danmarks	  to	  kolonier	  i	  Indien.	  	  
	  
Kompagniet	  sendte	  årligt	  et	  eller	  to	  skibe	  @l	  hhv.	  Indien	  og	  Kina	  og	  hjemsejlede	  
helt	  ind	  i	  1800-‐tallet	  enorme	  summer.	  Ladningerne	  blev	  solgt	  på	  auk@on	  i	  det	  lyse	  
pakhus	  over	  den	  lille	  havn	  og	  oLest	  eksporteret	  @l	  det	  europæiske	  marked.	  
	  
Pakhuset	  er	  tegnet	  af	  Nicolaj	  Eigtved,	  som	  du	  vil	  møde	  igen	  på	  Amalienborg.	  Det	  
er	  særligt	  fint,	  fordi	  det	  kunne	  ses	  fra	  kongens	  gemakker	  på	  Chris@ansborg.	  Oppe	  
ved	  gaden	  ses	  hovedbygningen	  fra	  1730’erne.	  Bemærk	  tvillingebygningen	  @l	  
venstre,	  der	  tydeligvis	  er	  et	  pakhus.	  Når	  du	  går	  videre,	  vil	  du	  opdage,	  at	  det	  mod	  
gaden	  er	  dekoreret	  ligesom	  hovedbygningen	  for	  at	  skabe	  symmetri	  i	  anlægget.	  
	  
	  

	  Byvandring	  1:	  København	  i	  1700-‐tallet	  (alterna@v	  rute)	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  	  1.X)	  

Hvordan	  kan	  man	  se,	  at	  Eigtveds	  
pakhus	  virkelig	  var	  et	  pakhus?	  
Hvordan	  kan	  man	  se,	  at	  det	  er	  
blevet	  forkortet?	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  1.Y)	  

Hvad	  er	  symbolikken	  i	  de	  to	  
store	  elefanter,	  der	  bærer	  hele	  
orgelfacaden?	  

1.15.Y	  Vor	  Frelsers	  Kirke	  
Ø  Gå	  ud	  af	  porten	  mellem	  tvillingbygningerne	  og	  husk	  at	  vende	  dig	  om	  og	  se	  på	  	  
disse.	  Fortsæt	  ligeud	  @l	  Vor	  Frelsers	  Kirke.	  Det	  første	  du	  ser	  er	  kirkens	  elegante	  
spir,	  der	  med	  reJe	  er	  berømt	  og	  næppe	  har	  sin	  lige	  i	  Europa.	  Det	  er	  dog	  først	  
opsat	  i	  1749,	  over	  50	  år	  eLer	  kirkens	  indvielse,	  og	  @lhører	  dermed	  den	  sene	  barok;	  
kirken	  selv	  repræsenterer	  en	  @dligere,	  nederlandsk	  inspireret	  variant.	  
	  
Vor	  Frelsers	  Kirke	  var	  det	  første	  store	  byggeprojekt	  i	  København	  eLer	  enevældens	  
indførelse	  i	  1660.	  Derfor	  blev	  kirkerummet	  brugt	  som	  en	  slags	  reklamesøjle	  for	  det	  
nye	  poli@ske	  system,	  der	  her	  ønskede	  at	  vise	  den	  snævre	  forbindelse	  mellem	  Gud	  
og	  den	  enevældige	  kongemagt.	  Gå	  ind	  i	  kirken	  og	  få	  syn	  for	  sagn:	  
	  
Først	  orgelfacaden.	  Her	  finder	  du	  Chris@an	  5.s	  buste	  med	  to	  små	  englebørn,	  der	  
udbasunerer	  hans	  berømmelse.	  Ude	  @l	  siderne	  står	  de	  symbolske	  skikkelser	  for	  
fromhed	  og	  regærdighed,	  der	  henviser	  @l	  kongens	  valgsprog	  ‘ved	  fromhed	  og	  
regærdighed,’	  hvilket	  sam@den	  udmærket	  forstod.	  De	  store	  orgelpiber	  bærer	  
påskriLen	  Deo	  &	  C5	  Gloria,	  dvs.	  ‘@l	  Guds	  og	  Chris@an	  5.s	  ære‘.	  Kirken	  er	  altså	  ikke	  
kun	  bygget	  @l	  Guds	  ære,	  men	  også	  @l	  kongens.	  Det	  hele	  bæres	  af	  to	  mæg@ge	  
elefanter	  med	  den	  danske	  elefantordens	  blå	  farve	  på	  dækkenerne.	  	  
	  
Altret	  er	  et	  andet	  poli@sk	  udsagn.	  Her	  flankeres	  den	  centrale	  figurgruppe	  igen	  af	  
Fromheden	  og	  Regærdigheden,	  og	  den	  mæg@ge	  strålekrans	  omkring	  trekanten	  
øverst	  oppe	  er	  nok	  et	  symbol	  på	  Guds	  almagt	  –	  lyset	  spreder	  Satans	  mørke	  skyer	  –	  
men	  @llige	  symbol	  på	  den	  enevældige	  konge	  som	  statens	  absoluJe	  midtpunkt.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kirkens	  grundplan	  er	  i	  princippet	  et	  
græsk,	  ligesidet	  kors.	  Med	  den	  klare	  
symmetri	  og	  tydelige	  centrum	  er	  
rummet	  i	  sig	  selv	  et	  symbol	  på	  
enevælden.	  

AsiaHsk	  Kompagnis	  plads	  i	  1757.	  
Det	  grønne	  felt	  er	  beddingen.	  Gaden	  
lige	  syd	  for	  anlægget	  er	  nedlagt	  og	  
bebygget	  af	  Udenrigsministeriet.	  
Lige	  mod	  nord	  ses	  flådens	  tørdok.	  
Københavnsk	  Stadsarkiv	  


