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Denne	  byvandring	  
…	  begynder	  på	  Kongens	  Nytorv,	  men	  fokuserer	  især	  på	  Frederiksstaden	  med	  Amalienborg	  Slotsplads.	  	  De	  to	  pladser	  
har	  det	  Fl	  fælles,	  at	  de	  er	  skabt	  som	  en	  hyldest	  Fl	  det	  enevældige	  monarki,	  blot	  med	  80	  års	  mellemrum.	  
	  
Ruten	  har	  ialt	  ni	  stop	  plus	  nogle	  observaFoner	  undervejs.	  For	  hvert	  stop	  findes	  en	  beskrivelse	  her	  i	  hæLet,	  der	  udpeger	  
forhold	  ved	  byrum	  og	  bygninger	  af	  betydning	  for	  forståelsen	  af	  området	  og	  dets	  rolle	  i	  Københavns	  historie,	  ikke	  
mindst	  i	  1700-‐tallet.	  Desuden	  sFlles	  der	  opgaver	  undervejs,	  der	  tjener	  Fl	  at	  skærpe	  din	  evne	  Fl	  at	  gøre	  iagPagelser	  og	  
drage	  konklusioner	  om	  det	  sete.	  	  
	  
Turen	  tager	  i	  overkanten	  af	  to	  Fmer.	  Visse	  stop	  handler	  om	  enevælden	  bredt,	  ikke	  kun	  om	  Frederiksstaden.	  Ønsker	  du	  
alene	  at	  fokusere	  på	  denne,	  kan	  du	  nøjes	  med	  at	  besøge	  punkterne	  2,	  3,	  6,	  7	  og	  8.	  	  
	  
Turen	  starter	  og	  sluPer	  ved	  Nyhavns	  Mindeanker	  ved	  begyndelsen	  af	  Nyhavn.	  
	  

Adgang	  
Den	  lePeste	  måde	  at	  komme	  Fl	  Kongens	  Nytorv	  på	  er	  at	  tage	  metroen.	  Fra	  Hovedbanegården	  og	  Østerport	  kan	  man	  
tage	  bus	  1A.	  Frem	  Fl	  2019	  er	  store	  dele	  af	  pladsen	  afspærret	  på	  grund	  af	  metrobyggeriet,	  bl.a.	  kan	  man	  ikke	  se	  statuen	  
af	  ChrisFan	  5.	  Fl	  hest	  eller	  pladsens	  samlede	  form.	  
	  

Forberedelse	  
Du	  kan	  forberede	  dig	  Fl	  turen	  ved	  at	  læse	  Case	  #2:	  Kongens	  Nytorv	  og	  Case	  #4:	  Frederiksstaden	  i	  Kapitel	  2	  i	  online-‐
materialet.	  Det	  er	  ligeledes	  ny]gt	  at	  læse	  de	  generelle	  afsnit	  om	  enevælden	  i	  samme	  kapitel.	  
	  

Fordybelse	  
I	  ChrisFan	  8.s	  Palæ	  –	  et	  af	  de	  fire	  Amalienborgpalæer	  –	  er	  der	  indrePet	  et	  mindre	  museum	  med	  samlinger,	  der	  især	  
fokuserer	  på	  det	  nuværende	  glücksborgske	  kongehus,	  dvs.	  de	  seneste	  	  fem	  monarker.	  Se	  museets	  hjemmeside	  
dkks.dk/amalienborgmuseet/amalienborg.	  
	  

Resumé	  
Kongens	  Nytorv	  blev	  anlagt	  i	  årene	  omkring	  1670	  på	  en	  ubrugt	  plads	  mellem	  det	  gamle,	  middelalderlige	  København	  og	  
ChrisFan	  4.s	  store	  udvidelse	  mod	  nord,	  Ny-‐København.	  Det	  var	  den	  første	  plads	  i	  byen,	  der	  primært	  skulle	  tjene	  som	  en	  
pryd	  for	  enevælden,	  der	  var	  blevet	  indført	  i	  1660.	  Derfor	  blev	  den	  anlagt	  eLer	  de	  nyeste	  franske	  forskriLer,	  der	  
betonede	  rePe	  vinkler,	  ensartede	  pragtbygninger	  og	  en	  statue	  af	  monarken	  i	  centrum.	  Projektet	  lykkedes	  ikke	  helt,	  da	  
vinklerne	  kun	  blev	  rePe	  i	  pladsens	  nordlige	  ende,	  og	  bygningerne	  nok	  blev	  pæne,	  men	  ikke	  ensartede	  og	  symmetrisk	  
anlagt.	  En	  ryPerstatue	  af	  ChrisFan	  5.	  blev	  det	  dog	  Fl.	  Nyhavn	  blev	  udgravet	  som	  en	  del	  af	  projektet.	  
	  
Frederiksstaden	  blev	  anlagt	  i	  1750’erne	  på	  et	  areal	  ud	  mod	  havnen	  lidt	  nord	  for	  Nyhavn.	  Også	  den	  var	  tænkt	  som	  en	  
hyldest	  Fl	  det	  enevældige	  monarki,	  nu	  i	  skikkelse	  af	  Frederik	  5.,	  som	  området	  er	  opkaldt	  eLer.	  Byplanen	  udgøres	  af	  to	  
meget	  brede	  gader,	  der	  krydser	  hinanden	  i	  Amalienborg	  Slotsplads.	  Modsat	  Kongens	  Nytorv	  levede	  denne	  plads	  op	  Fl	  
de	  franske	  forskriLer	  om	  det	  perfekte	  kongetorv	  (place	  royale):	  Streng	  geometri,	  idenFske	  og	  symmetrisk	  placerede	  
palæer,	  og	  en	  statue	  af	  kongen	  i	  centrum.	  For	  enden	  af	  den	  korte	  aksegade	  planlagde	  man	  en	  monumentalkirke,	  
Frederiks	  Kirke,	  der	  dog	  først	  blev	  opført	  i	  årene	  omkring	  1890	  og	  går	  under	  navnet	  Marmorkirken.	  
	  
Frederiksstaden	  blev	  bebygget	  med	  en	  blanding	  af	  gode	  borgerhuse,	  adelspalæer	  og	  offentlige	  insFtuFoner,	  ikke	  
mindst	  det	  store	  Frederiks	  Hospital,	  der	  i	  dag	  huser	  Designmuseum	  Danmark	  (KunsFndustrimuseet).	  På	  Geddes	  kort,	  
der	  er	  tegnet	  et	  årF	  eLer	  anlæggelsen,	  er	  kvarteret	  endnu	  kun	  delvis	  udbygget.	  
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	  Byvandring	  3:	  Frederiksstaden	  med	  Kongens	  Nytorv	  og	  Nyhavn	  	  

3.1	  Kongens	  Nytorv	  	  
SFl	  dig	  foran	  Nyhavns	  Mindeanker,	  således	  at	  du	  kan	  se	  ud	  over	  Kongens	  Nytorv.	  Ignorér	  metrobyggeriet	  og	  fokuser	  på	  
pladsen	  og	  gadernes	  forløb	  direkte	  foran	  og	  skråt	  Fl	  højre	  for	  dig.	  Sammenlign	  med	  udsniPet	  af	  Geddes	  kort	  herunder.	  
Til	  venstre	  på	  kortet	  ses	  middelalderens	  København,	  i	  øverste	  højre	  del	  Ny-‐København,	  der	  blev	  påbegyndt	  o.	  1650.	  Du	  
står	  ved	  den	  gule	  prik.	  	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  
3.1.1)	  

1.  Hvordan	  vil	  du	  karakterisere	  
byplanen	  (gadernes	  forløb)	  i	  Ny-‐
København?	  

2.  Hvilken	  rolle	  spiller	  Nyhavn-‐
Gothersgade-‐linien	  i	  planen?	  

3.  Hvordan	  er	  Kgs.	  Nytorv	  søgt	  
indpasset	  i	  planen?	  

4.  Er	  det	  lykkedes?	  I	  hvor	  høj	  grad?	  

5.  Hvilken	  gade	  nær	  dig	  passer	  slet	  
ikke	  ind	  i	  planen?	  Kan	  du	  gæPe	  
hvorfor?	  (Se	  på	  den	  modstående	  
gade	  i	  kortets	  venstre	  side.	  
Oprindeligt	  lå	  Østerport	  dér,	  
hvor	  den	  munder	  ud	  i	  pladsen).	  

	  

	  
Lige	  omkring	  dig	  ser	  du	  de	  to	  eneste	  overlevende	  pragtbygninger	  fra	  Kongens	  Nytorvs	  allerførste	  Fd:	  
	  
ü  På	  hjørnet	  Fl	  højre	  ligger	  Det	  tho4ske	  Palæ,	  der	  siden	  1930	  har	  været	  Frankrigs	  ambassade.	  Palæet	  stod	  færdigt	  i	  

1686,	  men	  facaden	  blev	  omskabt	  af	  den	  franske	  arkitekt	  Jardin	  i	  	  1763,	  altså	  umiddelbart	  eLer	  at	  Gedde	  havde	  
tegnet	  sit	  eleverede	  kort.	  Jardin,	  der	  kom	  Fl	  Danmark	  for	  at	  bygge	  Frederiks	  Kirke	  (Marmorkirken),	  bragte	  den	  helt	  
nye	  sFlart	  ny-‐klassicismen	  Fl	  Danmark,	  så	  palæets	  facade	  er	  et	  af	  de	  allerførste	  eksempler	  på	  denne	  sFl	  i	  Danmark.	  

	  
ü  Til	  venstre	  for	  dig	  ser	  du	  Charlo4enborg,	  der	  stod	  færdigt	  i	  1677.	  Dengang	  var	  det	  en	  sensaFon.	  Mens	  ChrisFan	  5.	  

boede	  på	  det	  gamle,	  klodsede	  Københavns	  Slot,	  byggede	  hans	  halvbroder	  Ulrik	  Frederik	  Gyldenløve	  her	  et	  palæ	  
eLer	  seneste	  europæiske	  mode.	  Husets	  flade,	  boksagFge	  form	  med	  det	  lave	  tag	  stammede	  fra	  Italien,	  men	  
materialerne	  –	  mørkrøde	  teglsten	  og	  lyse	  sandstensudsmykninger	  –	  havde	  hollandsk	  oprindelse.	  Derfor	  kaldes	  
sFlen	  nederlandsk	  barok.	  Allerede	  i	  1754	  blev	  palæet	  overdraget	  Det	  kongelige	  danske	  Kunstakademi,	  der	  har	  haL	  
Fl	  huse	  i	  det	  lige	  siden.	  

	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  3.1.2)	  

1.  Gå	  hen	  Fl	  CharloPenborg	  og	  sFl	  dig	  foran	  porten.	  Hvilket	  dyr	  er	  anvendt	  som	  dekoraFvt	  element	  på	  facaden?	  Find	  
og	  fotodokumentér	  fem	  eksempler.	  

2.  Gå	  ind	  i	  porten.	  Hvilket	  materiale	  er	  gulvet	  lavet	  af?	  Hvorfor?	  (Tænk	  på	  daFdens	  transporqormer).	  

3.  Gå	  ind	  i	  gården	  og	  nyd	  den	  elegante,	  treleddede	  havefløj	  lige	  foran	  dig.	  Den	  stod	  færdig	  i	  1683.	  Bag	  fløjen	  lå	  i	  
mange	  år	  palæets	  have.	  Giv	  tre	  eksempler	  på,	  hvordan	  det	  midterste	  af	  de	  tre	  led	  adskiller	  sig	  fra	  de	  to	  øvrige,	  evt.	  
med	  fotodokumentaFon.	  
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Mellem	  3.1	  og	  3.2	  
Ø  Gå	  hen	  ad	  Nyhavn	  Fl	  	  
Lille	  Strandstræde,	  hvor	  du	  
drejer	  Fl	  venstre.	  Nyhavn	  
blev	  udgravet	  i	  forbindelse	  
med	  anlæggelsen	  af	  Kgs.	  
Nytorv	  o.	  1670,	  dels	  for	  at	  
øge	  havnens	  kapacitet,	  og	  
dels	  for	  at	  danne	  grundakse	  
for	  gaderne	  i	  Ny-‐København	  
sammen	  med	  Gothersgade.	  
Området	  er	  aldrig	  brændt,	  
så	  mange	  af	  husene	  hører	  Fl	  
de	  ældste	  i	  byen.	  Undervejs	  
gør	  vi	  to	  observaFoner:	  

ü  Nyhavn	  9:	  Hvad	  er	  der	  specielt	  ved	  dePe	  hus?	  Se	  pladen	  på	  facaden.	  

ü  Nyhavn	  11:	  Hvad	  er	  de	  konisk	  formede	  Fng,	  den	  lille	  mand	  over	  indgangsdøren	  står	  med?	  Svaret	  er	  sukkertoppe,	  
som	  man	  støbte	  det	  raffinerede	  sukker	  i,	  når	  man	  fremsFllede	  det	  af	  råsukker	  fra	  De	  dansk-‐vesFndiske	  Øer.	  Der	  
har	  ligget	  et	  sukkerkogeri	  på	  ejendommen.	  Hvis	  porten	  i	  bygningen	  er	  åben,	  kan	  du	  diskret	  gå	  ind	  i	  portrummet	  og	  
finde	  ud	  af,	  hvem	  der	  grundlagde	  fabrikken	  og	  hvornår?	  	  

	  
Ø  Drej	  Fl	  venstre	  ad	  Lille	  Strandstræde	  og	  fortsæt,	  Fl	  du	  kommer	  Fl	  den	  aflange	  Sct.	  Annæ	  Plads.	  Frederiksstaden	  

begynder	  med	  husene	  på	  den	  modsaPe	  side	  af	  pladsen.	  Da	  bebyggelsen	  af	  området	  begyndte	  i	  1750,	  lå	  der	  her	  en	  
stor	  have,	  der	  blev	  afvandet	  af	  en	  bred	  grøL.	  GrøLen	  forklarer,	  hvorfor	  pladsen	  er	  aflang,	  men	  relaFvt	  smal.	  

Ø  Gå	  Fl	  højre	  ad	  pladsen	  og	  derpå	  Fl	  venstre	  ad	  Amaliegade	  frem	  Fl	  nr.	  11.	  Du	  er	  nu	  i	  Frederiksstaden.	  
	  

3.2	  Amaliegade	  
På	  stedet	  her	  kan	  vi	  observere	  en	  række	  forhold,	  der	  er	  karakterisFske	  for	  Frederiksstaden	  som	  helhed.	  
	  
ü  Gaden	  selv	  udgør	  den	  ene	  af	  de	  to	  akser,	  Frederiksstaden	  er	  bygget	  op	  om	  (se	  forsidekortene).	  Det	  ses	  ved,	  at	  den	  

skærer	  Amalienborg	  Slotsplads	  længere	  fremme	  præcis	  hvor	  ryPerstatuen	  af	  Frederik	  5.	  er	  placeret.	  I	  samFden	  var	  
Amaliegade	  uhørt	  lang,	  lige	  og	  navnlig	  bred.	  I	  barokkens	  byplantænkning	  var	  gader	  var	  ikke	  længere	  blot	  trafikårer,	  
men	  skulle	  også	  ved	  deres	  stringente	  form	  tjene	  Fl	  at	  give	  byen	  et	  ophøjet	  udseende.	  De	  skulle	  imponere.	  	  

	  
ü  Læg	  mærke	  Fl	  nr.	  9:	  forhuset	  mangler,	  også	  på	  Geddes	  kort.	  Mange	  af	  de	  personer,	  der	  fik	  grunde	  i	  den	  nye	  

Frederiksstad,	  var	  store	  håndværksmestre	  og	  købmænd,	  der	  oLe	  begyndte	  med	  at	  bygge	  værksteder	  og	  lagerrum	  
inde	  på	  grunden,	  før	  de	  lod	  forhuset	  opføre.	  På	  nr.	  9	  gik	  det	  imidlerFd	  galt.	  Vores	  gode	  borger	  fik	  aldrig	  bygget	  sit	  
forhus,	  og	  ingen	  senere	  ejer	  har	  fundet	  det	  nødvendigt.	  

ü  Se	  på	  dekoraFonen	  over	  porten	  Fl	  nr.	  11	  (den	  hedder	  en	  kartouche	  i	  fagsproget).	  Normalt	  siger	  man,	  at	  barokken	  
har	  symmetri	  som	  ideal	  –	  men	  hvordan	  forholder	  kartouchen	  sig	  Fl	  dePe	  ideal?	  Analysér,	  før	  du	  læser	  videre…	  

OPGAVE	  (BYVANDRING	  3.2.1)	  

DekoraFonen	  er	  tydeligvis	  asymmetrisk	  og	  derved	  typisk	  for	  rokokoen,	  der	  var	  den	  foretrukne	  sFl	  i	  årene	  omkring	  
1750.	  Find	  selv	  mange	  flere	  eksempler	  på	  sådanne	  asymmetriske	  figurer	  på	  facaderne	  rundt	  om	  i	  Frederiksstaden,	  og	  
dokumentér	  med	  fotos. 	   	   	   	   	  	  

	   	   	   	   	   	  Fortsæ2es…	  
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#2:	  Amaliegade	  (fortsat)	  
ü  Mellem	  Amaliegade	  11	  og	  kolonnaden	  henne	  ved	  Amalienborg	  kan	  man	  få	  en	  fornemmelse	  af,	  hvorledes	  bydelens	  

bebyggelse	  oprindeligt	  var	  formgivet	  af	  hosygmester	  Nicolai	  Eigtved,	  der	  var	  blevet	  udset	  Fl	  ikke	  blot	  at	  udarbejde	  
byplanen	  og	  tegne	  palæerne	  og	  kirken,	  men	  også	  Fl	  at	  fremsFlle	  en	  skabelon,	  borgerhusene	  skulle	  bygges	  eLer.	  
Det	  var	  vigFgt,	  at	  hele	  Frederiksstaden	  fik	  et	  ensartet	  udseende,	  der	  kunne	  fremhæve	  dens	  orden	  og	  høje	  klasse.	  

Skabelonen	  fremgår	  af	  billedet	  herunder.	  Grundlæggende	  skulle	  husenes	  tagudhæng	  og	  facadernes	  gesimser	  over	  
stueetagen	  flugte	  med	  hinanden,	  facadens	  midterdel	  skulle	  udgøre	  et	  lille	  fremspring	  kronet	  af	  en	  trekantgavl,	  og	  
antallet	  af	  fag	  –	  vinduer	  tværs	  over	  facaden	  –	  skulle	  være	  ulige	  for	  at	  skabe	  gode	  proporFoner.	  Amaliegade	  8	  er	  et	  
velbevaret	  eksempel	  på	  Eigtveds	  plan.	  Gå	  selv	  hen	  og	  se	  eLer.	  	  
	  
Skabelonen	  kan	  stadig	  genkendes	  på	  facaderne	  af	  nr.	  11	  og	  13	  Fl	  venstre	  og	  nr.	  12,	  14	  og	  16	  Fl	  højre,	  men	  der	  er	  
foretaget	  en	  del	  ombygninger	  gennem	  Fden.	  	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  3.2.2)	  

1.	  Sammenlign	  billedets	  nr.	  12,	  14	  	  og	  
16	  med	  de	  Flsvarende	  bygninger	  i	  
dag	  og	  find	  ud	  af,	  (1)	  hvilke	  træk	  der	  
er	  bevaret,	  og	  (2)	  hvilke	  træk	  der	  er	  
forsvundet	  eller	  ændret.	  Dokumentér	  
med	  fotos.	  Ignorer	  nr.	  18,	  palæet	  
nærmest	  Amalienborg.	  Det	  ser	  vi	  på	  
nedenfor.	  

2.	  I	  hvilket	  år	  er	  nr.	  11	  opført?	  
Hvordan	  passer	  det	  med	  Fdspunktet	  
for	  Frederiksstadens	  anlæggelse?	  	  

ü  Eigtveds	  facader	  var	  nok	  ment	  som	  en	  skabelon,	  der	  skulle	  sikre	  en	  vis	  ensartethed	  i	  bebyggelsen.	  Men	  indenfor	  de	  
overordnede	  rammer	  måPe	  man	  gerne	  bygge	  finere,	  end	  ejerne	  af	  nr.	  12-‐16	  gjorde.	  Det	  er	  dobbelthuset	  nr.	  15-‐17	  
et	  godt	  eksempel	  på.	  SFl	  dig	  foran	  det.	  Det	  er	  tegnet	  af	  Eigtved	  selv	  (nr.	  15	  er	  desværre	  senere	  blevet	  forhøjet).	  Her	  
brugte	  han	  et	  bredt	  arsenal	  af	  barokkens	  og	  rokokoens	  dekoraFve	  træk.	  

OPGAVER	  (BYVANDRING	  3.2.3)	  

1.  Kig	  nærmere	  på	  dobbelthusets	  facade	  og	  udpeg	  mindst	  fem	  dekoraFve	  elementer,	  som	  ikke	  findes	  (fandtes)	  på	  
facaderne	  af	  nr.	  12-‐16.	  	  

2.  Diskutér,	  hvorledes	  disse	  elementer	  giver	  dobbelthuset	  et	  fornemmere	  udtryk	  end	  de	  ‘almindelige’	  borgerhuse.	  
Dokumentér	  dine	  konklusioner	  med	  fotos.	  

ü  Eigtved	  døde	  allerede	  i	  1754.	  På	  det	  Fdspunkt	  var	  arkitekturmoden	  ved	  at	  skiLe	  i	  retning	  af	  ny-‐klassicismen,	  og	  det	  
betød,	  at	  hans	  skabeloner	  ikke	  blev	  overholdt	  ret	  længe.	  Frederiksstaden	  fik	  aldrig	  det	  enhedspræg,	  den	  var	  
Fltænkt.	  Et	  glimrende	  eksempel	  er	  Det	  gule	  Palæ	  på	  Amaliegade	  18,	  der	  er	  opført	  allerede	  i	  1759-‐64	  af	  den	  franske	  
arkitekt	  Nicolas-‐Henri	  Jardin	  (se	  #1)	  på	  besFlling	  af	  en	  københavnsk	  storkøbmand.	  

At	  bygherren	  var	  velhavende	  og	  gerne	  ville	  vise	  det	  ses	  tydeligt	  på	  bygningen.	  Den	  er	  højere	  end	  nabohuset	  og	  
overholder	  således	  ikke	  Eigtveds	  standard-‐hushøjde.	  Den	  har	  mansardtag	  (tag	  i	  to	  etager	  med	  hver	  sin	  hældning),	  
er	  kraLigt	  dekoreret	  med	  guirlander	  og	  vaser,	  er	  med	  balkon	  og	  har	  porten	  placeret	  midt	  på	  facaden.	  Se	  selv	  eLer!	  

	  
	  
	  

Københavns	  Museum	  



	  Byvandring	  3:	  Frederiksstaden	  med	  Kongens	  Nytorv	  og	  Nyhavn	  	  

3.3	  Amalienborg	  Slotsplads	  
Amalienborg	  Slotsplads	  er	  den	  centrale	  plads	  i	  Frederiksstaden.	  Den	  er	  anlagt	  i	  fransk	  sFl	  som	  en	  place	  royale	  –	  et	  
kongetorv	  eller	  torv	  Fl	  kongens	  ære	  –	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  den	  er	  geometrisk	  formet,	  har	  ensartede	  bygninger	  liggende	  
symmetrisk	  omkring	  sig	  og	  en	  statue	  af	  kongen	  i	  midten.	  Pladsen	  er	  Nicolai	  Eigtveds	  mesterværk	  og	  et	  hovedværk	  i	  
europæisk	  byrumsarkitektur.	  	  

Vidste	  du	  det	  om	  Amalienborg?	  

•  Amalienborg	  er	  ikke	  anlagt	  som	  kongeslot.	  I	  1749,	  da	  planerne	  for	  Frederiksstaden	  blev	  lagt,	  boede	  kongefamilien	  på	  
det	  næsten	  nyopførte	  ChrisFansborg	  Slot.	  Amalienborg	  Slotsplads	  var	  tænkt	  som	  arkitektonisk	  centrum	  i	  den	  nye	  
bydel	  og	  som	  pragtramme	  om	  statuen	  af	  den	  enevældige	  konge.	  De	  fire	  palæer	  var	  private	  residenser	  opført	  af	  fire	  
adelige	  godsejere	  eLer	  en	  fælles	  plan	  af	  Eigtved.	  

	  
•  Kongefamilien	  erhvervede	  palæerne	  eLer	  ChrisFansborgs	  brand	  i	  1794	  og	  har	  med	  undtagelse	  af	  Frederik	  7.	  boet	  her	  
lige	  siden.	  Dronningen	  bor	  i	  Schacks	  Palæ	  og	  kronprinsen	  i	  Brockdorffs	  Palæ,	  mens	  andre	  medlemmer	  af	  kongehuset	  
har	  lejligheder	  i	  Levetzaus	  Palæ.	  Her	  er	  der	  også	  et	  lille	  museum	  med	  offentlig	  adgang.	  Moltkes	  Palæ	  bruges	  Fl	  
officielle	  funkFoner	  og	  kongelig	  gæstebolig.	  	  

	  
•  Palæerne	  er	  næsten	  uændrede	  siden	  opførelsen.	  Dog	  indbyggede	  man	  eLer	  kongehusets	  overtagelse	  i	  1794	  
korridorer	  på	  første	  sal	  mellem	  hovedhusene	  og	  hjørnepavillonerne	  for	  at	  lePe	  adgangen	  Fl	  disse	  og	  skaffe	  sig	  mere	  
plads.	  Se	  selv	  eLer.	  Amalienborg	  var	  meget	  lille	  i	  forhold	  Fl	  det	  enorme	  ChrisFansborg!	  	  

	  
•  Kolonnaden	  er	  ikke	  som	  man	  kunne	  tro	  opført	  som	  indgangsportal	  Fl	  Slotspladsen.	  Den	  er	  rejst	  i	  1800	  og	  bærer	  i	  al	  
beskedenhed	  en	  korridor	  mellem	  de	  to	  palæer.	  Ved	  kongehusets	  indflytning	  placerede	  man	  den	  regerende	  kronprins	  
Frederik	  (6.)	  i	  Schacks	  Palæ	  Fl	  venstre	  og	  hans	  sindssyge	  fader	  ChrisFan	  7.	  i	  Moltkes	  Palæ	  Fl	  højre.	  Korridoren	  skulle	  
gøre	  det	  nemt	  at	  kommunikere	  mellem	  de	  to,	  ikke	  mindst	  fordi	  ChrisFan	  7.	  ifølge	  enevældens	  logik	  skulle	  
underskrive	  alle	  nye	  love	  trods	  sin	  sindslidelse.	  

	  
•  Det	  tog	  den	  franske	  billedhugger	  Jacques-‐François-‐Joseph	  Saly	  hele	  18	  år	  at	  modellere,	  støbe	  og	  rejse	  statuen	  af	  
Frederik	  5.,	  hvilket	  bl.a.	  hang	  sammen	  med,	  at	  han	  samFdig	  med	  arbejdet	  var	  direktør	  for	  Kunstakademiet.	  Ved	  
indvielsen	  i	  1771	  var	  kongen	  for	  længst	  død	  og	  det	  store	  handelskompagni	  AsiaFsk	  Kompagni,	  der	  havde	  lovet	  at	  
betale	  regningen,	  en	  halv	  million	  rigsdaler	  fa]gere.	  Til	  gengæld	  regnes	  statuen	  for	  et	  hovedværk	  i	  europæisk	  1700-‐
talskunst.	  	  

•  Frederiksgade	  –	  gaden	  hen	  Fl	  Marmorkirken	  –	  danner	  den	  korte	  akse	  i	  Frederiksstadens	  grundplan.	  Den	  er	  den	  mest	  
symbolladede	  af	  de	  to	  akser,	  fordi	  den	  forbinder	  statuen	  af	  Frederik	  5.	  med	  kirken.	  Blandt	  andet	  vender	  kongen	  jo	  
fronten	  mod	  denne.	  	  

	  
OPGAVE	  (BYVANDRING	  3.3.1)	  

Hvori	  består	  symbolikken	  i	  forhold	  Fl	  enevældens	  teori?	  
	  

Hvad	  hedder	  palæerne?	  

De	  fire	  palæer	  har	  hver	  to	  navne:	  Ét	  eLer	  bygherren	  eller	  en	  Fdlig	  ejer,	  og	  ét	  eLer	  en	  
konge,	  der	  har	  boet	  i	  palæet.	  Her	  er	  navnene	  (Marmorkirken	  ligger	  i	  pilens	  retning	  i	  
øverste	  venstre	  hjørne):	  

1.  ChrisFan	  7.s	  Palæ	  /	  Moltkes	  Palæ	  

2.  ChrisFan	  8.s	  Palæ	  /	  Levetzaus	  Palæ.	  Her	  ligger	  museet	  

3.  Frederik	  8.s	  Palæ	  /	  Brockdorffs	  Palæ.	  	  

4.  ChrisFan	  9.s	  Palæ	  /	  Schacks	  Palæ	  Københavns	  Stadsarkiv	  
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OPGAVER	  (BYVANDRING	  3.3.2)	  

1.  Amalienborg	  Slotsplads	  er	  ovenfor	  beskrevet	  som	  en	  place	  royale	  –	  et	  kongetorv	  –	  eLer	  fransk	  mønster.	  For	  at	  
være	  et	  ægte	  kongetorv	  skulle	  en	  plads	  opfylde	  tre	  kriterier:	  (1)	  Den	  skulle	  være	  strengt	  geometrisk	  af	  form,	  (2)	  
bygningerne	  omkring	  den	  skulle	  være	  idenFske	  og/eller	  symmetrisk	  placeret	  omkring	  pladsen,	  og	  (3)	  der	  skulle	  stå	  
en	  statue	  af	  monarken	  i	  centrum	  af	  pladsen.	  	  

ü  SPØRGSMÅL:	  Opfylder	  Amalienborg	  Slotsplads	  disse	  kriterier?	  Specificér	  hvordan.	  
	  
2.  Frederik	  5.	  var	  personligt	  ude	  af	  stand	  Fl	  at	  regere	  som	  en	  enevældig	  monark.	  Hans	  livsførelse	  var	  uregelmæssig,	  og	  

han	  døde	  allerede	  som	  42-‐årig	  af	  overdreven	  indtagelse	  af	  alkohol.	  

ü  SPØRGSMÅL:	  Hvordan	  er	  Frederik	  5.	  portræPeret	  på	  ryPerstatuen?	  Hvordan	  forholder	  portræPet	  sig	  Fl	  
mennesket	  Frederik	  5.?	  Hvad	  er	  statuens	  poliFske	  budskab?	  Hvordan	  –	  med	  hvilke	  kunstneriske	  midler	  –	  
kommunikeres	  det?	  

	  
	  

Mellem	  3.3	  og	  3.4	  
Ø  Gå	  ud	  Fl	  havnen,	  drej	  Fl	  venstre	  ad	  kajen	  og	  stop	  ved	  bronzestatuen	  lige	  før	  det	  sidste	  af	  de	  tre	  historiske	  pakhuse.	  

DePe	  er	  stop	  #4.	  Undervejs	  gør	  vi	  et	  par	  observaFoner.	  Læs	  næste	  punkt	  nu:	  
	  
§  Gaden,	  du	  krydser	  for	  at	  komme	  over	  Fl	  springvandet,	  er	  Toldbodgade.	  Den	  blev	  anlagt	  på	  en	  dæmning	  Fdligt	  i	  

1700-‐tallet	  for	  at	  rePe	  kystlinien	  ud.	  Før	  da	  lå	  kysten	  inde	  omkring	  Amalienborg	  Slotsplads.	  Vejen	  førte	  ud	  Fl	  
Toldboden,	  der	  var	  blevet	  anlagt	  af	  ChrisFan	  4.	  ved	  indsejlingen	  Fl	  havnen,	  så	  han	  kunne	  opkræve	  told	  af	  de	  
ankommende	  skibes	  ladninger.	  

§  Den	  lille	  park	  Amaliehaven	  med	  springvandet	  er	  anlagt	  i	  1983.	  Før	  da	  var	  den	  sammen	  med	  den	  lange	  kaj	  ude	  ved	  
vandet	  et	  travlt	  havne-‐	  og	  industriområde.	  I	  1700-‐tallet	  havde	  byens	  storkøbmænd	  og	  skibsbyggere	  deres	  tømmer	  
her,	  men	  tømmerpladserne	  blev	  flyPet	  på	  grund	  af	  brandfaren	  for	  flådens	  skibe	  ude	  i	  havnebassinet.	  I	  1802	  blev	  
området	  købt	  af	  skibsbyggeren	  Lars	  Larsen	  og	  har	  derfor	  heddet	  Larsens	  Plads	  lige	  siden.	  Utallige	  danskere	  er	  
emigreret	  Fl	  Amerika	  fra	  denne	  kaj.	  

§  Læg	  mærke	  Fl	  Operaen	  ude	  på	  Dokøen.	  Til	  begge	  sider	  af	  den	  store	  bygning	  kan	  du	  se	  bygninger	  fra	  1700-‐tallets	  
flådebase	  Holmen.	  Umiddelbart	  Fl	  venstre	  og	  højre	  de	  lange	  gule	  magasinbygninger	  Fl	  opbevaring	  af	  sejlskibenes	  
grej;	  videre	  Fl	  højre	  de	  røde	  masteskure	  i	  træ,	  hvor	  masterne	  blev	  placeret,	  når	  skibene	  lå	  opankret	  i	  havnen;	  	  og	  
endelig	  Arsenalets	  bygninger	  i	  gule	  mursten	  med	  sortglaserede	  tage.	  Her	  lå	  flådens	  kanoner,	  når	  de	  ikke	  var	  
ombord	  på	  skibene.	  

3.  Palæernes	  facader	  kan	  inddeles	  i	  fem	  lodrePe	  segmenter	  eLer	  mønstret	  A-‐B-‐C-‐B-‐A.	  
Det	  skyldes,	  at	  arkitekten	  har	  ønsket	  at	  skabe	  liv	  og	  variaFon	  på	  den	  store	  facade.	  

ü  SPØRGSMÅL:	  IdenFficer	  de	  fem	  segmenter	  på	  et	  af	  palæerne.	  Giv	  tre	  eksempler	  
på	  virkemidler,	  som	  arkitekten	  har	  brugt	  Fl	  at	  frembringe	  fornemmelsen	  af,	  at	  
facaden	  er	  femdelt.	  Hvilket	  segment	  er	  det	  fornemste?	  Hvordan	  ses	  det?	  

4.  Fem	  hurFge:	  	  

ü  Er	  de	  fire	  palæer	  nøjagFgt	  ens?	  	  

ü  Er	  søjlerne	  i	  kolonnaden	  af	  sten?	  	  

ü  Hvilket	  palæ	  er	  prydet	  med	  Elefantordenens	  kæde?	  	  

ü  På	  udsniPet	  af	  Geddes	  kort	  på	  foregående	  side	  mangler	  der	  et	  vigFgt	  element	  ved	  pladsen.	  Hvilket?	  	  

ü  Hvad	  hedder	  den	  græske	  søjleorden,	  kolonnaden	  er	  opført	  i?	  Google	  ”søjleorden”	  hvis	  du	  ikke	  ved	  det.	  
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3.4	  1700-‐tallets	  havn	  
Ø  SFl	  dig	  ved	  kopien	  af	  Michelangelos	  	  
statue	  David	  foran	  det	  nordligste	  af	  de	  tre	  
pakhuse	  og	  kig	  ud	  over	  havnen.	  Læg	  
mærke	  Fl,	  at	  der	  står	  en	  række	  pæle	  
forbundet	  med	  trosser	  ned	  gennem	  
havnebassinet.	  De	  markerer	  det	  Fdligere	  
skel	  mellem	  flådens	  havn	  på	  den	  anden	  
side	  af	  pælene	  og	  handelshavnen	  på	  
denne	  side.	  I	  1700-‐tallet	  gik	  der	  her	  en	  
lang	  træbro,	  som	  orlogsskibene	  var	  
fortøjet	  Fl,	  når	  de	  var	  i	  havn.	  Det	  ses	  
tydeligt	  på	  Geddes	  eleverede	  kort	  fra	  
1761.	  Du	  står	  ved	  den	  gule	  prik.	  Helt	  i	  
baggrunden	  ligger	  Holmen,	  den	  danske	  
flådes	  hovedbase	  frem	  Fl	  1993.	  
	  
	  I	  1826	  skildrede	  maleren	  C.	  W.	  
Eckersberg	  din	  udsigt	  på	  billedet	  Fl	  
højre.	  	  IdenFficer	  den	  store	  mastekran	  Fl	  
venstre	  i	  billedet.	  Den	  blev	  rejst	  i	  1749	  
og	  brugtes	  Fl	  at	  sæPe	  topmaster	  på	  
skibene,	  når	  de	  skulle	  i	  søen.	  
Mastekranen	  står	  på	  Nyholm,	  der	  blev	  
anlagt	  som	  flådeværL	  i	  1690.	  Bemærk	  
de	  to	  skibe,	  der	  står	  skråt	  på	  værLets	  
beddinger.	  Alt	  hvad	  du	  ser	  på	  den	  anden	  
side	  af	  havnen	  ligger	  på	  øer,	  der	  blev	  
kunsFgt	  skabt	  i	  1700-‐	  og	  1800-‐tallet.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Ø  Vend	  dig	  om	  mod	  pakhusene.	  De	  blev	  opført	  	  mellem	  1777	  og	  1783,	  hvor	  Danmark	  oplevede	  et	  vældigt	  opsving	  i	  	  
sin	  internaFonale	  handel.	  For	  at	  udnyPe	  opsvinget	  dannede	  staten	  nogle	  store	  handelskompagnier,	  der	  så	  opførte	  
pakhusene.	  	  Størrelsen	  alene	  siger	  noget	  om	  handelens	  betydelige	  omfang	  i	  perioden.	  
	  
Pakhuse	  er	  selvfølgelig	  brugsbyggeri,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  valgte	  man	  at	  lade	  Fdens	  førende	  arkitekt,	  C.	  F.	  Harsdorff,	  
tegne	  de	  to	  røde	  murstensbygninger,	  da	  man	  gerne	  ville	  give	  havnen	  en	  vis	  monumentalitet.	  
	  
‘Det	  blå	  Pakhus’	  mod	  syd	  (opkaldt	  eLer	  stenenes	  mørke	  farve)	  og	  Det	  gule	  Pakhus	  i	  midten	  er	  begge	  indrePet	  med	  
moderne	  lejligheder	  –	  derfor	  de	  mange	  vinduer.	  VesFndisk	  Pakhus	  mod	  nord	  huser	  i	  dag	  en	  stor	  samling	  afstøbninger	  
af	  berømte	  skulpturer	  fra	  rundt	  omkring	  i	  Europa.	  Det	  er	  derfor	  Michelangelos	  David	  er	  opsFllet	  foran	  bygningen.	  
Statuerne	  blev	  Fdligere	  brugt	  i	  tegneundervisningen	  på	  Det	  kongelige	  danske	  Kunstakademi.	  
	  
Ø  Kig	  udad	  langs	  kajen	  og	  bemærk	  de	  hvide	  kontorbygninger	  lidt	  længere	  fremme.	  DePe	  er	  A.	  P.	  Møller-‐-‐Mærsks	  	  
hovedkvarter.	  For	  enden	  af	  bygningerne	  lå	  i	  gamle	  dage	  Toldboden,	  som	  vi	  indirekte	  skal	  møde	  ved	  næste	  stop.	  
	  
OPGAVE	  (BYVANDRING	  3.4.1)	  

1.  Det	  er	  ikke	  kun	  størrelsen,	  der	  gør	  VesFndisk	  Pakhus	  monumentalt.	  Hvad	  har	  arkitekten	  yderligere	  gjort	  for	  at	  give	  
bygningen	  et	  klassisk	  anstrøg?	  Se	  bl.a.	  op	  mod	  tårnets	  tagudhæng!	  

	  

Københavns	  Stadsarkiv	  

C.	  W.	  Eckersberg:	  ParF	  af	  Nyholm	  med	  kranen	  og	  nogle	  krigsskibe,	  1826.	  
Den	  hirschsprungske	  Samling	  
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3.5	  Toldboden	  (sådan	  da)	  
Ø  Gå	  ind	  mellem	  de	  to	  pakhuse	  ved	  David-‐statuen	  og	  frem	  Fl	  Toldbodgade.	  I	  gamle	  dage	  fortsaPe	  gaden	  direkte	  ud	  Fl	  	  
Toldboden,	  men	  i	  dag	  knækker	  den	  90	  grader	  Fl	  venstre.	  	  Lige	  i	  knækket	  finder	  du	  en	  lille	  sensaFon,	  som	  kun	  de	  
færreste	  kender.	  Der	  er	  tale	  om	  den	  originale	  skulpturgruppe	  fra	  segmentgavlen	  –	  den	  buede	  gavl	  –	  på	  ChrisFan	  6.s	  
toldbod	  fra	  1735.	  Herunder	  ses	  	  tv.	  skulpturgruppen	  med	  ChrisFan	  6.	  i	  midten,	  th.	  Toldboden	  med	  gavlen.	  

Figurgruppen	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  enevældens	  og	  Fdens	  måde	  at	  kommunikere	  på.	  Budskabet	  er	  så	  at	  sige	  skrevet	  i	  
kode,	  som	  man	  skal	  kende	  for	  at	  forstå	  det:	  Man	  skal	  vide,	  hvem	  de	  portræPerede	  figurer	  er	  og	  hvad	  de	  symboliserer.	  
Symbolikken	  ligger	  på	  to	  planer.	  For	  det	  første	  har	  hver	  af	  figurerne	  en	  umiddelbar	  allegorisk	  betydning	  i	  kraL	  af,	  hvem	  
de	  foresFller.	  For	  det	  andet	  Flhører	  de	  den	  græsk-‐romerske	  gudeverden,	  hvorved	  de	  i	  bred	  forstand	  knyPer	  monarkiet	  
sammen	  med	  anFkkens	  storhed	  og	  løLer	  den	  enevældige	  konge	  op	  i	  en	  gudelignende	  sfære.	  
	  
OPGAVE	  (BYVANDRING	  3.5)	  

Formålet	  med	  skulpturgruppen	  er	  således	  at	  ophøje	  den	  enevældige	  konge.	  Men	  hvad	  er	  det,	  man	  lige	  præcis	  giver	  
ham	  æren	  for	  her?	  Hvad	  har	  han	  og	  hans	  regering	  fremmet	  Fl	  gavn	  for	  landet?	  Find	  ud	  af,	  hvem	  figurerne	  foresFller	  og	  
kig	  grundigt	  på	  de	  rekvisiPer,	  de	  er	  omgivet	  af.	  Du	  kan	  skyde	  dig	  ind	  på	  svaret	  ved	  at	  google	  ”græske	  guder,”	  ”de	  tolv	  
olympiske	  guder”	  eller	  lign.	  og	  lige	  huske,	  hvor	  figurerne	  oprindelig	  var	  placeret.	  

3.6	  Frederiks	  Hospital	  
Ø  Passér	  skulpturgruppen	  og	  gå	  videre	  hen	  Fl	  Amaliegade,	  drej	  Fl	  	  
venstre	  i	  retning	  af	  Amalienborg	  og	  sFl	  dig	  foran	  indgangen	  Fl	  Dansk	  
Designmuseum.	  Museet	  ligger	  i	  det	  gamle	  Frederiks	  Hospital,	  der	  
hører	  Fl	  de	  Fdligste	  bygninger	  i	  Frederiksstaden.	  Du	  står	  egentlig	  ved	  
bagindgangen,	  men	  den	  er	  idenFsk	  med	  hovedindgangen,	  blot	  
dårligere	  vedligeholdt.	  Du	  står	  ved	  den	  gule	  prik	  på	  kortet	  Fl	  højre.	  
	  
Kortet	  er	  fra	  1757	  og	  viser,	  at	  det	  indledningsvis	  gik	  trægt	  med	  at	  få	  
afsat	  byggegrundene	  i	  Frederiksstadens	  nordlige	  ende.	  Derfor	  valgte	  
man	  at	  placere	  det	  nye	  hospital	  her	  og	  lægge	  det	  på	  en	  dobbeltgrund	  
mellem	  Bredgade	  t.v.	  og	  Amaliegade	  t.h.	  
	  
Hospitalet	  var	  en	  nyskabelse	  i	  samFden,	  fordi	  det	  var	  det	  første	  civile	  
hospital	  i	  Danmark,	  der	  havde	  Fl	  formål	  at	  kurere	  de	  syge,	  ikke	  blot	  
give	  dem	  et	  sted	  at	  dø	  under	  omsorg	  og	  pleje.	  DePe	  gik	  godt	  i	  spænd	  
med	  enevældens	  ideologi,	  der	  Fllagde	  staten	  en	  hovedrolle	  i	  
samfundets	  almindelige	  forbedring	  og	  portræPerede	  monarken	  som	  
undersåPernes	  omsorgsfulde	  faderskikkelse.	  Hospitalet	  havde	  300	  
senge,	  og	  der	  var	  adgang	  for	  almindelige	  mennesker.	  Den	  berømte	  
danske	  filosof	  Søren	  Kierkegaard	  døde	  her	  i	  	  1855.	  

Carsten	  Pape	   Lauritz	  de	  Thurah:	  Danske	  Vitruvius.	  1746.	  

Københavns	  Stadsarkiv	  
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#6:	  Frederiks	  Hospital	  (fortsat)	  
Som	  man	  ser	  på	  Geddes	  kort,	  bestod	  selve	  hospitalet	  af	  en	  firfløjet	  
bygning	  omkring	  en	  indre	  gård,	  der	  Fl	  glæde	  for	  paFenterne	  var	  beplantet	  
med	  træer	  og	  buske	  og	  derfor	  hedder	  Grønnegården.	  Det	  er	  her,	  
Grønnegårdsteatret	  om	  sommeren	  spiller	  udendørs	  teater.	  Denne	  del	  af	  
anlægget	  var	  tegnet	  af	  Nicolai	  Eigtved.	  Eigtved	  døde	  imidlerFd	  i	  1754,	  så	  
de	  to	  gange	  to	  bygninger	  ud	  mod	  gaderne	  blev	  opført	  af	  hans	  eLerfølger	  
Laurids	  de	  Thurah.	  De	  to	  regnes	  for	  samFdens	  største	  danske	  arkitekter.	  
	  
	  OPGAVER	  (BYVANDRING	  3.6)	  

1.  Vælg	  en	  af	  de	  to	  pavilloner	  langs	  gaden	  og	  kig	  på	  facaden.	  Som	  andre	  
af	  Fdens	  arkitekter	  ville	  Thurah	  gerne	  give	  sine	  bygninger	  et	  klassisk	  
præg,	  der	  forbandt	  dem	  med	  den	  græsk-‐romerske	  civilisaFon.	  Her	  gør	  
han	  det	  bl.a.	  ved	  at	  antyde	  en	  græsk	  tempelfront	  (den	  korte	  side	  af	  et	  
tempel).	  IdenFficér	  tempelfronten	  og	  gør	  rede	  for,	  hvordan	  han	  opnår	  
denne	  effekt.	  

Mellem	  3.6	  og	  3.7	  
Ø  Gå	  videre	  frem	  ad	  Amaliegade	  mod	  Amalienborg.	  Undervejs	  Fl	  punkt	  #7	  gør	  vi	  et	  par	  observaFoner:	  
	  
§  Bygningen	  Amaliegade	  25	  er	  opført	  af	  Laurids	  de	  Thurah	  som	  bolig	  Fl	  sig	  selv	  og	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  hans	  lidt	  

tunge	  baroksFl.	  I	  1787	  donerede	  enkedronning	  Juliane	  Marie	  huset	  Fl	  Den	  kongelige	  FødselssFLelse,	  der	  var	  blevet	  
oprePet	  i	  1750.	  SFLelsen	  var	  endnu	  et	  af	  enevældens	  iniFaFver	  Fl	  at	  skabe	  ordnede	  forhold	  og	  mere	  humane	  kår	  
for	  folket.	  Blandt	  andet	  ønskede	  man	  at	  forebygge	  de	  mange	  barnemord,	  der	  fandt	  sted	  som	  følge	  af	  uønskede	  
graviditeter.	  På	  sFLelsen	  kunne	  ugiLe	  kvinder	  føde	  uden	  at	  skulle	  opgive	  deres	  eget	  eller	  faderens	  navn,	  og	  
insFtuFonen	  overtog	  og	  opfostrede	  bageLer	  børnene.	  	  

	  
Ø  Gå	  Fl	  højre	  ad	  Fredericiagade.	  
	  
§  Lige	  når	  du	  drejer	  om	  hjørnet	  har	  du	  Fl	  venstre	  bagsiden	  af	  og	  haven	  Fl	  det	  ene	  af	  de	  fire	  Amalienborgpalæer,	  

ChrisFan	  8.s	  eller	  Levetzaus	  Palæ.	  

Ø  Fortsæt	  hen	  Fl	  næste	  kryds	  ved	  Bredgade.	  	  

§  Den	  store	  bygning	  i	  gule	  og	  røde	  mursten	  på	  den	  modsaPe	  side	  af	  gaden	  stammer	  fra	  1702	  og	  er	  altså	  halvtreds	  år	  
ældre	  end	  Frederiksstaden.	  Den	  blev	  opført	  som	  Københavns	  første	  operahus,	  men	  fungerede	  kun	  som	  sådan	  i	  seks	  
år.	  I	  1720	  blev	  den	  omdannet	  Fl	  officersskole	  for	  hæren	  (Landkadetakademiet).	  Siden	  1919	  har	  den	  huset	  Østre	  
Landsret.	  

	  
Ø  Fortsæt	  Fl	  venstre	  ad	  Bredgade	  Fl	  du	  kommer	  Fl	  punkt	  #7,	  Marmorkirken.	  
	  

2.  Hvem	  var	  konge,	  da	  Eigtved	  opførte	  indgangspavillonen	  midt	  inde	  i	  
forgården?	  Du	  finder	  svaret	  på	  facaden.	   Københavns	  Stadsarkiv	  
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3.7	  Marmorkirken	  og	  Frederiksgade	  
Ø  SFl	  dig	  foran	  Marmorkirken	  med	  ryggen	  Fl	  bygningen.	  På	  afstand	  ser	  du	  Amalienborg	  Slotsplads	  med	  ryPerstatuen	  

af	  Frederik	  5.	  	  
	  
ü  Som	  du	  sikkert	  vil	  huske,	  står	  du	  i	  den	  korte	  og	  mest	  symbolladede	  af	  de	  to	  akser,	  som	  Frederiksstaden	  er	  bygget	  op	  

over.	  Symbolikken	  består	  i,	  at	  aksen	  forener	  Gud	  (kirken)	  og	  den	  enevældige	  monark	  (statuen)	  og	  således	  berePer,	  
at	  enevælden	  er	  indsFLet	  af	  Vorherre,	  og	  at	  monarken	  har	  sin	  magt	  fra	  ham.	  	  

ü  Den	  oprindelige	  plan	  for	  Frederiksstaden	  indeholdt	  en	  monumental	  kirke	  på	  dePe	  sted,	  som	  imidlerFd	  aldrig	  blev	  
fuldført.	  Først	  i	  1894	  stod	  den	  nuværende	  kirke	  færdig,	  og	  selvom	  den	  langqra	  passer	  Fl	  Amalienborg	  i	  sFlmæssig	  
henseende,	  markerer	  den	  udmærket	  den	  oprindelige	  kirkes	  funkFon	  som	  bagtæppe	  for	  Amalienborg	  Slotsplads	  og	  
ene	  ende	  af	  Gud-‐konge-‐aksen.	  	  

	  
ü  Bemærk,	  hvorledes	  aksen	  –	  den	  hedder	  Frederiksgade,	  hvad	  ellers	  –	  indrammes	  af	  to	  idenFske	  palæer.	  De	  blev	  i	  

1750’erne	  opført	  af	  to	  af	  	  rigets	  højeste	  embedsmænd,	  gehejmeråderne	  J.	  H.	  E.	  Bernstorff	  (t.h.)	  og	  F.	  L.	  von	  Dehn	  
(t.v.).	  Heri	  ligger	  to	  vigFge	  pointer	  vedrørende	  Frederiksstaden:	  	  

• Ved	  planlægningen	  af	  området	  var	  det	  vigFgt	  for	  styret,	  at	  grundene	  ikke	  blot	  blev	  givet	  Fl	  det	  velhavende	  
borgerskab,	  men	  også	  Fl	  medlemmer	  af	  samfundets	  absoluPe	  elite,	  fordi	  disse	  kunne	  påregnes	  at	  ville	  bygge	  
store	  palæer	  Fl	  pryd	  for	  bydelen	  og	  dermed	  kongen.	  	  

• Palæerne	  kunne,	  når	  de	  først	  var	  besluPet,	  placeres	  på	  strategisk	  vigFge	  	  steder	  i	  byplanen	  –	  altså	  på	  steder,	  hvor	  
de	  kunne	  tjene	  Fl	  at	  indramme	  og	  fremhæve	  akser,	  sigtelinier	  og	  andre	  monumentale	  træk	  ved	  kvarteret.	  Dehns	  
og	  Bernstorffs	  palæer	  er	  fremtrædende	  eksempler	  herpå.	  Længere	  fremme	  på	  turen	  skal	  vi	  møde	  endnu	  to.	  	  

	  

	  
OPGAVER	  (BYVANDRING	  3.7)	  

1.  Beskriv	  effekten	  af	  de	  to	  palæers	  placering	  ved	  indgangen	  Fl	  Frederiksgade.	  Hvad	  gør	  de	  ved	  gaden?	  Se	  sFkket	  
herunder.	  

2.  På	  sFkket	  ses	  de	  to	  palæers	  staldbygninger	  yderst	  Fl	  højre	  og	  venstre.	  Hvordan	  er	  det	  gået	  dem?	  

3.  Kig	  ned	  ad	  Frederiksgade	  mod	  slotspladsen.	  De	  to	  sider	  af	  gaden	  er	  meget	  forskellige.	  Hvilken	  side	  er	  tæPest	  på	  
den	  originale?	  Hvordan	  bedømmer	  du	  det?	  Hvad	  er	  der	  sket	  med	  den	  anden	  side?	  

Ø  Fortsæt	  videre	  ad	  Bredgade	  Fl	  du	  kommer	  Fl	  stop	  #8,	  Odd	  Fellow-‐palæet.	  
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3.8	  Odd	  Fellow-‐Palæet	  
Denne	  statelige	  bygning	  blev	  opført	  	  i	  1751-‐55,	  altså	  i	  den	  første	  fase	  af	  Frederiksstadens	  udbygning.	  Også	  her	  Flhørte	  
bygherren,	  gehejmeråd	  	  C.	  A.	  von	  BerckenFn,	  den	  øverste	  embedsstand.	  Som	  Dehns	  og	  Bernstorffs	  palæer	  siger	  også	  
BerckenFns	  Palæ	  flere	  væsentlige	  Fng	  om	  planlægningen	  af	  Frederiksstaden,	  om	  enevælden	  og	  om	  Fdens	  sFl.	  

ü  Palæet	  er	  ikke	  placeret	  et	  Flfældigt	  sted	  i	  det	  nye	  
kvarter.	  Det	  er	  indpasset	  i	  den	  overordnede	  byplan	  
for	  Ny-‐København,	  der	  var	  blevet	  udformet	  i	  
1660’erne.	  Som	  du	  selv	  kan	  se,	  står	  det	  lige	  for	  
enden	  af	  Dronningens	  Tværgade,	  der	  var	  hele	  
byplanens	  centrale	  øst-‐vest	  akse.	  Derved	  fungerer	  
det	  som	  bagtæppe	  eller	  sigtepunkt	  for	  aksen	  og	  
gør	  den	  Fl	  at	  et	  fornemt	  element	  	  i	  byrummet.	  
Kortet	  Fl	  højre	  viser	  den	  oprindelige	  byplan	  og	  
godtgør,	  at	  palæet	  (rød	  boks)	  blev	  lagt	  udfra	  det	  
eksisterende	  gadeforløb	  (røde	  linier).	  Øst	  er	  opad.	  
Den	  grønne	  boks	  er	  operahuset	  fra	  før.	  

ü  Palæet	  blev	  udformet	  eLer	  højeste	  parisiske	  mode.	  
Hovedbygningen	  er	  trukket	  Flbage	  fra	  gadelinien,	  
således	  at	  	  den	  med	  sidebygninger,	  pavilloner	  og	  
giPer	  danner	  en	  lukket	  gård,	  på	  fransk	  en	  cour	  
d’honneur,	  en	  æres-‐	  eller	  paradegård.	  I	  København	  
kendes	  modellen	  kun	  fra	  ChrisFansborgs	  Ridebane	  
og	  Prinsens	  Palæ	  (NaFonalmuseet),	  så	  BerckenFns	  
Palæ	  var	  i	  en	  liga	  for	  sig	  –	  hvilket	  han	  formentlig	  var	  
godt	  Flfreds	  med.	  

Palæet	  omtaltes	  i	  begyndelsen	  som	  BerckenFns	  Palæ,	  dereLer	  som	  Schimmelmanns	  Palæ	  eLer	  en	  senere	  ejer.	  I	  1900	  
blev	  det	  købt	  af	  Odd	  Fellow	  Ordenen	  og	  har	  siden	  båret	  dennes	  navn.	  Læg	  mærke	  Fl,	  at	  facaden	  ligesom	  palæerne	  på	  
Amalienborg	  er	  femdelt	  i	  rytmen	  A-‐B-‐C-‐B-‐A.	  DePe	  var	  meget	  typisk	  for	  barokken	  og	  dens	  sene	  variant,	  rokokoen,	  fordi	  
det	  var	  en	  måde	  at	  skabe	  liv	  og	  variaFon	  på	  en	  meget	  stor	  flade,	  der	  ellers	  kunne	  gå	  hen	  og	  blive	  kedelig.	  
	  
OPGAVE	  (BYVANDRING	  3.8)	  

1.  Sammenlign	  sFkket	  herover	  med	  situaFonen	  i	  dag.	  Hvad	  er	  blevet	  ændret	  ved	  anlægget?	  Hvilken	  virkning	  har	  
ændringerne	  haL	  på	  palæets	  fremtræden?	  

	  
Mellem	  3.8	  og	  3.9	  
Ø  Fortsæt	  ad	  Bredgade	  hen	  Fl	  Sct.	  Annæ	  Plads.	  Her	  sluPer	  Frederiksstaden.	  Det	  hvide	  palæ	  på	  hjørnet	  af	  gaden	  og	  	  
pladsen	  hedder	  Lindencrones	  Palæ	  og	  er	  endnu	  et	  af	  de	  fem	  fine	  adelspalæer,	  der	  blev	  opført	  på	  strategisk	  vigFge	  
steder	  i	  bydelen.	  Når	  man	  kommer	  fra	  indre	  by	  og	  Kongens	  Nytorv,	  markerer	  palæet	  den	  nye	  fine	  bydels	  begyndelse	  –	  
næsten	  som	  en	  hovedhjørnesten.	  
	  
Ø  Gå	  skråt	  over	  pladsen	  og	  ind	  i	  Garnisons	  Kirke.	  
	  

Københavns	  Stadsarkiv	  
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3.9	  Garnisons	  Kirke	  
Garnisons	  Kirke	  siger,	  så	  beskeden	  den	  end	  ser	  ud,	  noget	  væsentligt	  om	  enevælden:	  Guds	  eksistens	  blev	  taget	  for	  givet,	  
og	  den	  kristne	  tro	  	  blev	  set	  som	  fundament	  for	  hele	  den	  bestående	  orden,	  både	  i	  samfundsmoralsk	  forstand	  og	  som	  
religiøs	  begrundelse	  af	  enevælden.	  Af	  begge	  årsager	  var	  det	  magtpåliggende	  for	  styret,	  at	  folket	  kom	  i	  kirke.	  
	  
”Folket”	  inkluderede	  de	  mange	  soldater,	  der	  var	  indkvarteret	  i	  København,	  og	  her	  var	  der	  et	  problem:	  Kastellets	  
kirkesal	  var	  alt	  for	  lille.	  Derfor	  besluPede	  Frederik	  4.	  (1699-‐1730)	  Fdligt	  i	  sin	  regeringsFd	  at	  bygge	  dels	  en	  rigFg	  kirke	  i	  
Kastellet,	  dels	  en	  kirke	  Fl	  resten	  af	  byens	  garnison.	  Resultatet	  var	  Garnisons	  Kirke,	  der	  stod	  færdig	  i	  1706.	  
	  
OPGAVER	  (BYVANDRING	  3.9)	  

Du	  kan	  finde	  flere	  af	  svarene	  på	  tavlerne	  under	  orgelpulpituret.	  

1.  Hvordan	  kan	  man	  af	  kirkerummets	  indretning	  se,	  at	  kirken	  er	  beregnet	  Fl	  en	  garnison	  –	  eller	  ihverqald	  Fl	  et	  meget	  
stort	  antal	  mennesker,	  større	  end	  en	  typisk	  lokal	  menighed?	  

2.  Hvad	  hed	  kirken	  oprindeligt,	  og	  hvorfor	  er	  lige	  præcis	  dePe	  navn	  brugt	  Fl	  denne	  kirke?	  

3.  Nyd	  det	  smukke	  orgel.	  Hvornår	  er	  facaden	  bygget?	  

4.  Hvis	  man	  ikke	  vidste	  det,	  hvordan	  kunne	  man	  så	  konkludere,	  at	  kirken	  er	  bygget	  af	  Frederik	  4.?	  Se	  dig	  omkring.	  

	  

Bemærk	  en	  interessant	  detalje	  ved	  altertavlen:	  Helligåndens	  symbol,	  duen,	  er	  placeret	  lige	  over	  Frederik	  4.s	  monogram.	  Her	  har	  
”folket”	  kunnet	  lære,	  at	  kongens	  magt	  stammede	  direkte	  fra	  Gud,	  og	  at	  kongens	  tale	  var	  idenGsk	  med	  Guds	  tale.	  
Carsten	  Pape	  

	  
	  
Tilbage	  Fl	  Nyhavn	  
Ø  Gå	  fra	  kirken	  Fl	  højre	  hen	  Fl	  den	  lille	  plads,	  hvor	  Store	  og	  Lille	  Strandstræde	  løber	  sammen.	  Følg	  Store	  Strandstræde	  	  
Flbage	  Fl	  Nyhavns	  Mindeanker.	  Læg	  mærke	  Fl	  de	  tre	  sukkertoppe	  ved	  begyndelsen	  af	  gaden.	  Sådan	  skiltede	  man	  med	  
et	  sukkerudsalg	  i	  1700-‐tallet.	  
	  


