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SJÆLLANDSPORTEN
I KASTE LLET
TEGN I NG AF KR. KONGSTAD

FORSKØNNELSEN. VII Aarg. 1 9 1 7 Nr. l .

Kjøbenhavn, set fra Søen 1 75 9 (i Billedets l

KA S T E L L E T
Af BERING LIISBERG.

OLD E N E omkring Kjøbenhavn er faldne,
og Stads graven er
kastet til. De skyggefulde Boulevarder, der,
som det saa smukt 'hed, skulde give Erstat
ning for Voldenes Tab - man dristede sig
dog ikke til at sige, at de ogsaa skulde erstatte
Ødelæggelsen af Stads graven og al dens idyl
liske Skønhed - er nu ogsaa forsvundet. I
deres Sted faar vi en trøsteløs Stenbro, som
man vil søge at pynte paa med nogle Blom
sterrabatter. Og nu kan vi spasere paa den
og tænke over, hvad der engang har været og
hvad det er blevet til, medens vore Nerver for
nærmes og irriteres af de underjordiske Togs
Rysten og Stønnen og svovlet Røg stiger op
dernede fra og fylder vore Lunger.
Hvad der er borte, er borte og kommer al
drig mer igen. Men endnu har vi Ka s t e l l e t
tilbage, den skønneste Del af hele det gamle
Fæstningsanlæg, saa vist som det forener Vol
denes og Kastelgravens landskabelige , ka
rakteristiske Skønhed med historiske Minder
og med den pragtfulde Udsigt over Kjøben
havns Havn og Red.
Men Fremskridtet har allerede hu gget sin
gridske Klo i det skønne Billede. Frihavnsba
nen har skaaret Gab ind i Voldene baade
mod Nord og mod Syd, og Togene hvæser paa
en ganske upassende M aade gennem den gam
meldags Soldaterby: De virker forstyrrende, de
hører ikke til i det smukke, engang saa hele

Vjævnede med Jorden ,
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og harmoniske Billede af den lille Fæstning.
De to Gab i Voldene bryder baade dens
Idee og dens Skønhed. Men en stor Del af
Kastellet er endnu uberørt. Det er vel værd at
slaa et Slag for at bevare, hvad der er tilbage.
Af den Ensomhed og Stilhed, Smedelinien
og Kastelsvolden henligger i, tør man vistnok
drage den Slutning, at Kjøbenhavnerne , en
meget stor Del af dem i alt Fald, ikke aner,
hvilken Perle de ejer i Kastellet. Men hvis de
'
en Morgenstund læste i deres Avis, at . Kastel
let var overgaaet til et eller andet Selskab, at
Voldene skulde sløjfes, væltes ned i Kastels
graven, » Smedelinien« raseres o g moderne Be
boelseshuse samt Fabriker med røgspyende
Skorstene rej se sig paa dets Grund, saa vilde
de maaske blive forfærdede , men saa vilde
det være for sent.
Men det vilde ikke være første Gang og bli
ver sikkert heller ikke sidste Gang, at Hr. Sø
rensen vaagner for sent.
Livskiiden for vor B y er og har alle Dage
fra dens allerældste T i d været dens Havn. Fra
det Øjeblik Absalon byggede dens første Ka
stel B o r ge n paa Holmen foran Byen, »tinge
- som Saxo siger - Borgerne Tryghed til Sej 
ling og H avn". Borgen laa ved I ndløbet til
Havnen - den nuværende Kanal mellem Slots
holmen og Byen - og umiddelbart ved den

et). Efter » Danmarks gamle Hovedstad " .

laa T o l d b o d e n og B o m m e n , m e d hvilken
Borgens Herre efter Behag kunde aabne eller
lukke for sin H avn.
Men Byen voksede frem fra dem, oprinde
lige Plads b ag Borgen, og Skibene voksede 'i '
Antal og Størrelse og kunde ikke længer finde
Plads eller Vanddybde nok i den gamle Havn
inden for' Bommen. D a Christian IV i 1 606 af
Byens Borgere købte det store Terrain, der i
Korthed kan betegnes som den Del af Kjøben
havn, der ligger mellem Gotersgade , Søerne
og Kastellet, var det ikke, som det ofte hedder
sig, for -at faa Plads til at anlægge en ny Have,
men det var for at sikre sig Plads til en haardt
tiltrængt Udvidelse af Byen med dens Værn
og dens H avn. Det var denne sidste , han
tænkte mest paa. Thi ikke blot laa Indløbet til
selve Købmandshavnen "Ved Stranden" aaben
og uden Forsvar, men det samme gj aldt hele
Skibsværftet paa Bremerholm og selve Orlogs
flaaden, der laa fortøjet mellem Pæle omtrent
fra nuværende Nyhavns Hoved ud ad Told
boden til.
Det første Skridt Christian IV tog for at
værne H avnen og Flaaden var Anlæget af
C h r i s t i a n s h a v n i 1 6 1 8, i Virkeligheden det
Kastel eller Citadel, som sammen med L ø n 
g a n g e n , der var anlagt af den samme altid
aarvaagne Konge, frelste Kj øbenhavn i 1 659,
ligesom hans Plan om at rykke Byens Befæst
ning ud til Søerne vilde have frelst Kjøben
havn fra Bombardementet i 1 807, om den var
bleven udført.
M e n Christianshavn kunde ikke beskytte
F l a a d e n s Skibe. N aar de klinde ligge som

de laa p a a en aaben Kyst, skyldtes det R æ v s 
h a l e n , den lange smalle Grund eller Stenrev,
der som en Svans strakte sig, snart lige under,
snart lige over Vandet, fra Amagers Nordspids
ud i Højde med Toldboden, hvor den delte
sig i to Grene : den ene løb ud mod N ord og
paa den blev senere R æ v s h al e ø e n og L y n e t 
t e n anlagt ; den anden bøjede af i ret Vinkel
mod Vest over mod Toldboden. Her stoppede
den pludselig op med et brat Fald mod Dybet.
Og her, yderst p a a Grunden, byggede Chri
stian IV . et B l o k h u s , d. v. s, et lille Søfort,
og et ganske lignende ligeoverfor, paa Land
grunden, paa den anden Side' af det omtrent
65 Meter brede I ndløb til Havnen. Og endnu
staar der to Vagthuse paa Blokhusenes Grund
som Mærkepæle for den fortrinlige H avn, Chri
stian IV ved denne Udvi delse skaffede sin Ho·
vedstad, B o m m e n s V a g t og T o l d b o d v a g 
t e n ; fra den første blev B o m m e n draget for
eller draget fra for at lukke eller aabne for
H avnen, og inden for den anden blev Told·
boden lagt. Og s a mtidig blev der bag den ar·
bejdet paa en stor Skanse til yderligere For·
svar for Havnen og Flaaden ; efter et gammelt
Landingssted inden for Toldboden fik det N av
net V æ r k e t v e d S t. A n n e B r o ; efter Chri
stian IV.s Død blev det udvidet og forbedret
og fik N avnet F r e d e r i k s K a s t e l. Fra nu af
tjente Kastellet ikke længer alene som Værn
ved I ndløbet til H avnen, men tillige som Støtte
punkt for Byens Landbefæstning, der - paa
begyndt af Christian IV og fortsat af Frede·
rik I I I - nu fra L ø n g a n g e n ved Vand
kunsten strakte sig i en Bue uden om Byen til
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Udsigt fra Kastelsvolden over Langelinje og Orlogsværftet. Efter ))Danmarks gamle Hovedstad«.

Værket Nord for St. Annebro eller Frederiks
Kastel.
Kastellet kom ikke til at spille nogen virk
som Rolle i den Nat, der blev afgørende for
Byens og Rigets Skæbne, Stormnatten 10-1 1 .
Februar 1 659. At dette ikke skete , skyldes som saa mange skæbnesvangre Begivenheder
i Verden - en Tilfældighed. Fortroppen af den
svenske Styrke, der under B a n e r skulde an
gribe østerport og Kastellet, hvor N iels Juel
stod med sine Søfolk, rede til at give dem en
varm Modtagelse, tog i Nattens Mørke Fejl af
Vejen og kom ind mod Volden længere mod
Vest mellem Peuchlers og Quitzow's Bastioner,
omtrent ud for Stokhuset. Og Kastellet fik den
gang lige saa l i dt som senere nogen egentlig
Ilddaab.
Værket ved Sf. Anne - og ved denne Be
tegnelse maa man ikke blot tænke paa det en
kelte Punkt, det gamle Landingssted ved St.
Anne Kapel, men paa hele Strækningen op til
Volden med Sømandsbyen N y b o d e r , der
skulde hedde S f. A n n e b y - var bygget mere
paa Opfyldning end paa fast Grund. Det frem
gaar allerede af den første Beskrivelse vi har
af det, idet Baron de Courmesvin, der var her
i 1 629, fortæller i sin Rejsebeskrivelse :

4

"Nær ved det Sted , hvor Kongens Skibe
ligger« - altsaa hvor nu Kvæsthusbroen er
og i dens Forlængelse - )J er der et Sted i H a 
vet mærket m e d Pæle, 4 0 Favne i Firkant, h vor
det var Kongens Øjemed før Krigen (altsaa
før 1 625) at bygge et Kastel ved Havnens Mun
ding og indelukke Holmen (d. v. s. Bremer
holm med Værftet) i Byen. Det er ikke ube
kvemt at bygge der, thi Havet er stille og der
er ingen Ebbe o g Flod. I ndgangen til denne
H avn er vanskeli g , nemlig et snævert Løb
mellem to Sandbanker (Landgrunden og Rævs
halen), der er betegnet ved to Tønder. Dersom
.
m an ikke er kendt, er det vanskeligt at komme
ind. De store Skibe sætte sædvanlig deres An
ker uden for Tønderne og losse deres Varer i
Baade, som derefter oplosse dem igen ved By
ens Skibsbro. Herude have de tillige Tilladelse
til at have Ild u n der Kabyssen, hvilket er for
budt ombord i Skibe, der l igger mellem Tøn
derne og Byen, da man frygter, der kunde
komme Ild i Kongens Orlogsskibe « .
De t o Tønder; s o m Franskmanden omtaler,
laa altsaa som Mærker for at betegne I ndløbet.
Blokhusene selv kunde i øvrigt nok tage sig
ud som et Par Baaker eller Sømærker.
Af F r e d e r i k s K a s t e l har man en Tegning
u dført af en Officer ombord i et af Skibene af

Prospekt af Langelinje c. 1 8 40. Efter ))Danmarks gamle Hovedstad".

den hollandske Hjælpeflaade, som i Efteraa
ret 1 658 slog sig igennem ved Kronborg og
. Hveen og ankrede paa Kjøbenhavns Red. Af
den fremgaar det, at Voldene, der ikke havde
nogen synderlig Højde. var indrammet, eller
bedre afstivet ved Hjælp af Rækker af ned
rammede Planker med en Bræddebeklædning,
der skulde hindre Jorden i at skride ud i
Søen. Det var saaledes et ret primitivt For�
svarsværk , og man forstaar, at Frederik I I I
med d e n nylig afsluttede lange o g haarde Be
lej ring i Minde , ikke kunde h ave stor Tillid
til det.
Men Frederik III havde efter Fredsslutnin
gen o g efter Regeringsforandringen i 1 660 an
dre Grunde, som kunde gøre det ønskeligt for
ham, at have en særlig Reduite, en lille Fæst
ning i den befæstede Hovedstad, som han kunde
trække sig tilbage til, om den stærke M isfor
nøjelse i Byen efter Enevældens I n dførelse
skulde bryde ud i Oprør. Hvad ingenlunde
vilde kommet ham fremmed for, og hvad han
i Virkeligheden i en vis Periode har frygtet
mere end een Gang.
Det nye Kastel skulde da ikke blot være et
Værn for Hovedstaden mod ydre Fjender men
tillige et Værn for Kongefamilien og den nylig
oprettede Regeringsform mod i n dre M odstan
dere, i første Række mod Kjøbenhavns Borgere.

Og at det straks opfattedes som et saadant af
disse. fremgaar klart af den Forbitrelse det
vakte og som særlig vendte sig mod dets In
geniør og Bygmester, der endog troede sig
truet paa Livet.
I sit Ønske om at gøre Kastellet til et Værk,
der som et U dtryk for den moderne Fortifika
tions Videnskab fuldstændig stod paa Højde
med Tidens Fordringer, indkaldte Kongen den
hollandske Ingeniørofficer HENRIK R O SE , der
ikke blot havde 'udgivet et videnskabeligt Ar
bejde om den moderne Krigsbygningskunst,
men som havde ført sine Ideer u d i Livet og
bygget en Række Fæstninger for forskellige
Fyrster i Nord-Tyskland. Han kom hertil i
1 6 6 1 og indgav allerede i Juli M aaned en Plan
til Ombygning af Frededks Kastel. Samtidig
overdroges det ham - ved Siden af at gøre
en Tegning til UHelds Skamstøtte - at indsende
en Plan til Bebyggelsen af N y Kjøbenhavn,
d. e. Kongens Nytorv og Byen uden for denne
Plads og Gothersgade. Her var. alt en Del
Grunde afstukket efter en tidligere Plan. og en
.
Del Bygninger rejst. De maatte nu rives ned,
hvad der allerede vakte stor Forbitrelse mod
Ruse ; men det er sandsynligvis nans Stilling
som Fader ikke blot til det fra første Øjeblik
med M istro betragtede Kastel , men tillige til
det nye Byanlæg med de lange lige Gader der
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førte ud mod Kastellet eller i Retning af Ka
stellet, der gav Anledning til den ret menings
løse Paastand, at Kastellet blev lagt saaledes,
at Kanonerne fra dets Volde kunde bestryge
de nye Gader.
C i t a d e 1 1 e t F r e d e r i k s h a v n , som det
nye Kastels officielle N avn lyder, blev anlagt
paa Frederik Kastellets Plads. ·Dets Grund
plan er e n ligesidet Femkant med en_ Bastion
paa hver Vinkelspids. Den ene K u r t i n e , d. e.
Voldstykket mellem to Bastioner, laa parallel
med Stranden, hvorved de to Bastioner, G r e 
v e n s mod Nordøst o g P r i n s e s s e n s mod Syd
øst, kom til at vende mod Søen, de tre - Ko n 
g e n s Bastion i Midten, D r o n n i n g e n s mod
Sydvest og P r i n s e n s mod Nordvest - mod
Land.
Kastelsgraven var mod Søen dæmmet af
med et Jordværk, en Contrescarpe, den n uvæ
rende L a n g e l i n i e med et Udenværk , en
Ravelin eller lille Skanse u d for Midten af
Kurtinen mellem de to Søbastioner. Paa denne
Ravelin ligger nu Langelinies Pavillon.
Mod Landsiden nøj ede3 man ikke med
een Grav ; et Jordværk, en Contregarde, der
under Volden mod Landsiden strakte sig fra
Ravelinen foran K o n g e n s P o rt til Ravelinen
foran D i g e - P o r t e n , skilte den indre Grav

fra den ydre. Denne sidste er delvis bleven
ødelagt ved Anlæget af de nye Gader Søndre
Frihavnsvej og Grønningen , men den indre
Grav er endnu urørt, og inden for Contregar
dens Raveliner og Lynetter løber endnu som
før den idylliske S m e d e l i n i e, saaledes kaldet
efter Kastellets Smedie i et af Udenværkerne.
Disse fik med U ndtagelse af den sidste mod
Nord N avn efter de større Danske øer. Rave
linen foran K o n g e n s P o r t - Porten mod
Byen - ad hvilken Færdslen til Kastellet før
tes over den indre og den ydre Bro, hed Sjæl
land, hvilket N avn i Tidens Løb gik over paa
Porten, der fra at hedde Kongens Port kom til
at hedde S j æ l l a n d s p o r t e n. Porten mod
N ord, D i g e p o r t e n , hvis N a vn m inder om
Kastellets første Tid, da det nærmeste Terrain
mod Nord kun var Dæmninger og Diger, paa
begyndt Opfyldning, skiftede ligeledes N avn,
o g kom efter Ravelinen foran den til at hedde
N o r g e s P o r t.
Da Riises Virksomhed først begyndte i 1 662,
og en Del af det var sin Fuldendelse nær i
1 663 - Sjællandsporten bærer Aarstallet 1 663
paa Muren, og da Oberst Mikkel Skov fortæller,
at han 27. Juli d. A. var den allerførste, der paa
en Rej se til Helsingør med en Vogn og to Ride
heste kom over Kastellets ny anlagte, men ikke
helt færdige Broer -, tør man sikkert slutte, at

C. K ø b k e : Udsigt fra Flagbatteriet. Efter "Danmarks Malerkunst".

6

C. K ø b k e : Broen ved Norgesporten. Efter ))Danmarks M alerkunst « .

d e r ikke s a a meget h a r været Tale om en N y 
bygni n g s o m om en Ombygning a f det ældre
Frederiks Kastel , hvoraf større Dele , og da
uden Tvivl især Volden mod Landsiden, maa
antages at være gaaet ind som Dele i det nye
Kastel. Arbejdet har, særl i g Opførelsen af Vold
og Bastioner mod Søsiden, der foregik fuld
stændig paa Opfyldning, voldet �tore Vanske
l i gheder. Ruse fortæller selv, at han fire Gange
maatte begynde forfra, idet Dæmningerne, der
skulde holde Vandet ude , styrtede sammen
u nder dets Tryk.
Det var dog ikke alene Vandet fra Søen,
der kunde volde Afbræk i Arbejdet , ogsaa
H imlens Vande kunde gøre Fortræd. Det gi
ver maaske bedre end noget 'andet e n Fore
stilling om Besværlighederne ved at faa J orden
til at sætte sig og gøre Værkerne faste, at e n
Pladskregn i Foraaret 1 664 anrettede stor Skade
p aa Jordarbejderne, uagtet man - ganske vist
kun kort Tid i Forvejen - havde plantet baade
en Mængde unge Træer og Buske for at søge
at faa H old paa den opdæmmede Jord.
N aar det derfor hedder sig, at Frederik I I I
i 1 663 fra det n y e Kastel iagttog e n svensk
Orlogsmands Manøvrer i Sundet, har det sik
kert været paa et af de endnu ret u anselige,

men i Søen stærkt fremskudte Jordværker, at
Kongen har haft sin Plads.
Endnu i 1 665 blev der arbejdet paa Opfyld·
ning i Kastellet, men Aaret derefter synes det
i alt væsentligt at være færdigt. Krudtet fra det
gamle ))Vandmølletaarn« paa Vandkunsten,
en Rest af Byens Befæstning fra Middelalde
ren, der en Tid havde gjort Tjeneste som Krudt
taarn, blev ført ud i Kastellet, og dermed m a a
man vel antage, at Voldene samtidig eller for
inden er bleven forsynet med Kanoner.
I Efteraaret 1 666 blev der nedsat e n K o m 
m i s s i o n , der skulde tage Syn over Kastellet
og skønne over, om Ruse havde holdt sig de
med ham til forskellig Tid afsluttede Kontrak
ter efterrettelig. Af dette Syns Erklæring frem
gaar det, at Kastellet er færdigt, o g i Kontrak
terne genfinder man alle de Bygninger, som
er anførte paa Ruses Grundtegning af Kastel
let i 1 666, og som vi i alt væsentligt fi nder
endnu den Dag i Dag.
Af flere gamle Grundplaner o g Kort over
de ældre Værker ved St. Anne ser man, at der
har været anbragt eller i alt Fald paatænkt en
Havn med I ndløb i mellem de ' to' Sø.bastioner.
Af Kastellets Navn F r e d e r i k s h a v n kunde
man mene sig berettiget til at slutte, at det nye
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stammer fra Kastellets -æld
ste Tid ; de betegner Græn
sen for det faste Land. Hvad
der ,ligger øst for dem, er
bygget paa Opfyldning. Ho
vedgaden dannes endnu
som dengang af de fire
Bygninger, der har bevaret
deres gamleNavne. De to,Ar
t i l l e r i s t a k k e n og S tj e r
n e s t a k k e n, nærmest Sjæl
landsporten og G e n e r a I' s t a k k e n og F o r t u n s t o k
k e n nærmest N orgesporten ;
ligeløbende med dem og i
.
nogen Afstand ligger E l e
p h a n t s t o k k e n modSyd og
S v a n e s t a k k e n mod N ord.
Alle disse Længer (Stok
ke) er paa Ruses Grund
plan betegnet som S o l d a
t e n b a r a q u e n og mærkede
med AB (se Planen Side
Sjællandsporten, set indvendig fra. Efter lITuristtidende IC .
1 1 ) ; i nuvær. Artilleristoks
Kastel ogsaa håvde rummet en Havn, men en
nordlige Ende skulde Kommandanten h ave
saadan har sikkert aldrig ' været projekteret · i
haft sin Bolig (Z), men det synes, som om
Ruses Anlæg. Derimod finder vi i Kontrakten
der blev indrettet en Kirke her. Lige over
for i Generalstakkens sydlige Ende fandtes
af 1664, at lidet kongelige H u s " , hvortil Funda
menterne var lagt, skulde være færdigt til St.
Officershuset(Æ).Kommandantens oprindelige
H ansdag 1 665. Det blev det imidlertid ikke.
Bolig var bygget af Christian IV.s gamle Told
PaaResensFu gleperspektiv- Plan afKj øbenhavn
bod og h ar saaledes vist været et Træhus
fra 1 675 ser man ganske vist inde i Kastellet
der maaske er bleven benyttet, lige til den nye
et kongeligt Slot med Taarne og Tinder, men
Kommandantbolig blev opført. Kastellets før
det var en Forudgriben af Begivenhederne, thi
ste Kommandant , Oberstløjtnant VOGT, blev
udnævnt i 1 664.
Slottet blev aldrig rejst. Det synes j o dog imid
lertid at antyde, at man endnu paa den Tid
Helt mod Vest , u n der hver af Kurtinerne
ikke havde skrinlagt Planen om et lIkongeligt
mellem de tre Bastioner mod Landsiden laa
H u s " i E nevældens faste Borg.
endelig et af to Fløje i ret Vinkel sammenbyg
Det havde man derimod i 1 704. Da blev Ka
get Hus, hvis Fa9ader laa i Flugt med det pro
s t e l s k i r k e n rej st u nder Kongens Bastion og
j ekterede Slots Fa9ade. Den tofløjede Bygning
paa den vestlige Del af de omtalte Fundamen
mod Nord var P r o v i a n t h u s (W) ; i Østfløjen
ter. Men M indet om Slottet var ikke dermed
paa den sydlige var ' der T ø j h u s (y) og i N ord
begravet ; det levede videre i Kastelskirkens
fløjen var der som til de sidste Tider B a g e r i
Betegnelse S l o t s k i r k e n , som man af og til
og B r y g g e r s (X).
kan træffe paa.
Qen store aabne Plads i M idten, fra det
U nder Frederik I V blev ligeledes K o m m a n
planlagte Slot i Vest til Kurtinen i øst var den
d a n t b o l i g e n opført lige over for Kirken, samt
lille Fæstnings Alarmplads. Besætningen be
et eller flere af Krudt- o g M aterialmagasinerne,
stod i 1 672 af 400 M and, men Barakkerne kunde,
men med U n dtagelse af disse Bygninger og
om det skulde være, huse 2000 Mand. U nder
de ganske moderne fra Slutningen af forrige
Kastellets Opførelse hørte Tyveri, og Voldsom
Aarhundrede, H o v e d v a g t e n og et Par Kon
hed til D agens Begivenheder ; der skulde en
torbygninger, er den første Bebyggelse ved
fast Haand til for at skaffe Orden, og Ruse har
ligehQldt uforandret i alt væsentligt til vore
sikkert maattet tage h aardt fat for at faa Fol
Dage.
kene til at makke ret. Selv i 1 668, da Kastellet
De to maleriske dobbelte Portbygninger
var færdigt,. og Be�ætningen kommet ind under
med den lange lave Hvælving og de ejendom
den strenge militære D iscipli n , var det dog
melige Vagthuse (corps de gardes) ved Siderne
nødvendigt at have en Galge ved Haanden.

8

Det var den røde Galge,
som Ruse sel � havde ladet
sætte op paa H allandsaas
for at ave Folkene deroppe,
der nu blev flyttet ud til Ka
stellet og sat op paa G r ø n
l a n d , den aabne Plads
mellem Kastellet og Nybo
der. Den h ar imidlertid
ikke kunnet besørge de
mange Afstraffelser, der
fandtes nødvendige i Sol
daterbyen, th i i 1 676 fik
Byf?geden Befaling til at
opsætte e n h a l v G a l g e
mellem Kastellet og Told
b o den. Hvor meget der .
hørte til en halv Galge er
vanskeligt at sige, men med
e n halv, kunde man lade
sig nøj e ; allerede fire Da
ge efter at Ordren var givet
til dens Opsættelse, blev
Kastelskirken. Efter ))Turisttidend e " .
di:m taget i Brug, idet en
tysk Fændrik blev hængt i den for Forde ellers havde Lyst, tage Del i Gudstj eneræderi.
sten.
M en paa den aabne Plads, inde i Kastellet,
Det nye Fængsel blev 1 727 indviet af den,
sandsynligvis midt imellem Artilleristok og
for sine dristige U n dvigelser berømte Joh n
Generalstok, en tidlig Juni Morgen i det Her
Norcross, der i 1 5 Aar var i n despærret som et
rens Aar 1 676, knælede en Mand i sort Dragt
vildt Dyr i et Tre m mebur og betragtedes som
i en B unke Sand ved Siden af sin Ligkiste for
en af Hovedstadens mærkeligste Seværdig
heder.
at modtage det dræbende Hug af Mesterman
dens blinkende Sværd. Men Kongens Gene
Den nordlige Del .af Fængslet synes at have
raladjutant Schack standsede ham i sidste øje
været benyttet alene af Slaverne. I den syd
blik med Kommandoen : )) H oldt, der erPardo n ! "
lige Del sad Statsfangerne, af hvilke de be
og da Peder Schumacher fortumlet blev ført
rømteste var Struensee o g Brandt.
tilbage til Fængslet paa ny, kørte Ligkisten
MilitæreForseelser, der straffedes medFæng
sel, blev afsonet i Fængslerne i Portbygnin
bort med Peder Griffenfelds, af Bøddelen søn
derbrudte adelige Vaaben.
gernes øverste Del. Var det Forbrydelser, der
Den styrtede Statsmands Fængsel synes
skulde sones m e d D øden, fandt Exekutionen,
naar det gjaldt H æ n gning , Sted i e n af Gal
i n den Domfældelsen at have været i Stjerne
stokkens eller i Artilleristokkens nordre E nde.
gerne uden for Kastellet. Men D ødsstraffe, der
Det sidste husede i alt Fald 40 Aar senere den
fuldbyrdedes ved Skydning, foregik i selve
fangne svenske General Stenbock. Fængslet
Kastellet. Saaledes blev en borgerlig Artille
har mulig været i 2. Stokværk , over Kirken.
rist, der havde forgrebet sig paa en Officer h an havde i Fuldskab fl ænset h a m i Ansigtet
Efter Domfældelsen , da han blev behandlet
med langt større H a ardhed end før, synes
med en Kniv - skudt- 1 807 i en af Bastionerne,
Schumacher at have siddet i Provianthuset,
sandsynligvis i Prinsens Bastion. Der kommer
et eget Skær af Kom i k ind i Tragedien, naar
indtil han i 1 680 blev ført til Trondhjem.
man hører Mandens N avn. Han hed Høne.
I Begyndelsen af, 1 720-erne blev der paa
Vestsiden af Kastelskirken, lige op til dens
Kastellet har i Virkeligheden ikke nogen Hi
storie u d over dets Bygningshistorie. Fra det
Fac;ade og imellem de to fremspringende Pa
Øjeblik det bliver færdigt, bliver der stille om
villonbygninger ved Nord- og Sydgavlen,
det. Det ble� e n Garnisonsby, e n lille aflukket
bygget et nyt Fængsel, der var saaledes· ind
rettet, at Fangerne gennem Huller højt oppe i
Verden, hvor Livet gik som efter e n Snor, den
ene Dag saa lig den anden, som vel næppe
Væggen ind til Kirken kunde høre Prækenen,
noget andet Sted i Hovedstaden.
Messen og Salmesangen og saaledes, om
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frisk Smag af Saltvand i
Luften, som stryger ind fra
Søen. Og her er endnu
Fuglesang og Fugleliv, 
alt tilsammen Balsam og
Lægedom for Bymenne
skers sitrende Nerver.
Enhver Kjøbenhavner,
der har Hjærte for sin By
o g sine Bysbørn, maa øn
ske - ikke mindst for dem,
der ikke har Midler til
om S'ommeren at flytte paa
Landet eller til hver anden
D ag at tage i Skoven - at
dette skønne Stykke N atur
m aa blive bevaret som en
Sundheds- og Skønheds
kilde for Byen og dens Be
folkning.
Af de forskellige Planer
om Kastellets Fremtid, der
har været fremme, er �er
Smedelinjen. Efter lJTuristtidende«.
e n , - forekommer det os,
- der yder en saa heldig Løsning, at den maa
Nogen Ilddaab fik Kastellet aldrig, hverken
siges at være den heldigste Løsning af Spørgs
i 1 700, i 1 80 I eller i 1807 saa lidt som i 1 658maalet. Det er at benytte Kastellet til M u 
60. Men det var den statelige og alvorlige
seumspark.
Skildvagt ved Hovedvejen i n d til Kj øbenhavn
Naar engang Verden kommer i Lave igen,
fra Søsiden. Det høje træbevoksede Kastel paa
maa en tidssvarende Ordning af vore M u 
den ene Side, med Voldenes skarpe Linier un
seumsforhold finde Sted. De store Skatte N a
der Træerne, Kanonernes truende Mundinger
tionen ejer, kan ikke vedblivende være anbragt
ud over Brystværnet og Flaget paa Flagbatte
riet med s i ne skønne Farver mod Træer
nes Kroner og med Dugen bølgende ro
ligt majestætisk for den svage Brise. 
Batteriet S ixtus fine Silhouet med Hoved
vagtens kronede Taarn og Mastekranen
paa den anden Side, og m i dt i Billedet
Estakaderne omkring Flaadens Leje og
Havnens blanke brede Løb med sine Sej 
lere og s i n Masteskov, indrammet a f gamle
Bygninger med stejle røde Tage og ende
lig langt nede i Soldisen, Frelserskirkens
guldglitrende Kniplingsværk ! Det er et
Billede af Skønhed o g roli g H armoni, paa
engang yndefuldt og alvorligt, - det er
vor gamle By set fra sin allerskønneste
Side.
Kastellet danner et Stykke N atur inde i
Byen, med sine h øj e , grønne Skrænter
og med de pragtfulde gamle Elme- og
Kastanietræer ludende ud over det kølig
mørke Vand. H er er endnu Skygge og
Fred, her lukker Volde og Træer endnu
ude fra Byens Larm og Støj og her er
endnu U dsigt over det blaa Hav og en
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Det gamle Salutbatteri. Efter "Turisttidende « .

Grundplan af Kastellet 1 666. Efter "Danmarks Riges Historie IV " .

i Bygninger, hvor der findes Boliger med Ild
og Lys under samme Tag. Har vi ikke dyre
købte Erfar�nger nok !
Alene det gamle Oldnordiske Museum med
den hele Rigdom af Genstande fra vor tidlig
ste 9ld til de nye Tider tør vel anslaas til saa
stor en Værdi, at den sikkert betydelige Sum
som Kastellets Terrain vil kunne anslaas til
,

som Byggegrun d , ikke kan være for stor i
Forhold til den Sikkerhed, som der vilde
bfive ydet vore M useer ved deres Anbringelse
her.
Og hos de Mænd, der fik med denne Sag
at gøre, vilde Kastellets Be varelse saa vidt m u 
ligt i s i n gamle Skikkelse j o sikkert være i d e
bedste Hænder.
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E N TIDLI GERE PLAN
TIL KASTELLETS O M DAN N ELSE

D

E R har tidligere været Planer fremme om
at omdanne Kastellet - naar dette op
hører at være et militært Etablissement - til
en Park for paa denne M aade at bevare det og
hindre dets U dnyttelse til Bebyggelse.
Omkring Aar 1 900 Jremsattes saaledes den
Plan til Kastellets U dn yttelse, som vi her brin
ger, en Plan som rummer mange gode og vel
gennemtænkte Enkeltheder, og som - skønt
ikke længer tidssvarende pa-a Grund af Forhol
denes Udvikli n g - dog fortj ener at fremdrages,
naar Talen er om Kastellets Bevarelse. Planen
. skyldes daværende Stadsingeniør -den senere
Generaldirektør for Statsbanerne - AMBT, nu
afdøde Architekt EUGEN JØRGENSEN og nu lige
ledes afdøde Lan dskabsgartner E. GLÆSEL. Pla
nens Fremkomst sattes i Forbindelse med den
da nys nedlagte H u s arkasernes og Nyboders
Fremtid.
Hvor Kasernens gamle Bygninger, Ridebane
m. m . nu ligger, vilde der, regnede man med,
ret naturligt rej s e sig et Kvarter med herskabe
lige Ejendomme, og da en bedre Forbindelse
mellem den gamle By og Østerbro stadig mere
og mere tiltrængte s, vilde det da blive rimeligt
eller endog nødvendigt at anlægge en bred
Boulevard i lige Linie fra Østbanegaarden til
Bredgade. Dette vilde medføre, at nogle at Grøn
ningens gamle Træer m aatte falde, og at en
Del af den ydre Kastelsgrav maaUe tilkastes,
men hvad der kunde opnaas ved hele Planen,
formentes at ville opveje dette.
"Ved det Punkt, hvor den nye Boulevard
rammer Bredgade, og hvorfra e ndvidere Espla
naden og Toldbodgade udgaar«, hedder det i
en Planen ledsagende Beskrivelse, »vil da kunne
skabes en smuk Plads, og her skulde ogsaa
være en af Hovedindgangene til Parken, om
trent paa det Sted, der nu i n dtages af Bastionen
Falsters Kontregarde ; her anbringes en Dæm
ning over Kastelsgraven, o g I ndgangen mar
keres yderligere ved et Par monumentale Byg
ningertil Foreningsbrug eller lignende. Mellem
Bygningerne og Dæmningen dannes et Forparti
med Siddepladser og Fontæner ; selve Indgan
gen bliver e n bred Tunnel gennem Bastionen.
Til højre for dette Parti (regnet inde fra Byen
af) vilde der være Plads for et Monumen t ; i
Esplanaden luftes og lyses u d, og Pavillonen
forsvinder. Mod øst og Nordøst begrænses Par
ken' af Kastelsgraven i dens nuværende Skik
kelse, Langelin � og Anlæget Syd for Frihavns
terrænet.
:
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For at skaffe en I n dgang i Nærheden af øst
banegaarden lægges her en Dæmning over
.G raven, og der dannes et Trappeparti op ad
Voldskrænten ; endnu to Indgange har man
gennem de gamle Portbygninger » N orgespor
ten « og "Sjællandsporte n « , der bevares, lige
som Fæstningsmuren ved sidstnævnte Port,
den karakteristiske Kommandantbolig og den
maleriske Mølle bør blive staaende. Kirken
derimod m aa vige tilligemed Arresten, Gymna
stikhuset, Kasernebygningerne o. s. v.
Det saaledes raserede Terræn paa ca. 8 Tdr.
Lands Fladeindhold skal vedblivende omslut
tes af Voldene, der dog faar e n jævn Overgang
til den flade Plads. Denne gennemskæres af .
en bred Kørevej fra den ene Port til den anden.
Paa venstre Side af Kørevejen (stadig regnet
inde fra Byen) bliver Anlæg til Brug for Sport,
med amfiteatralske Tilskuerpladser op ad Vold
skrænten, passende Bygninger, Restauration
m. m. Paa høj re Side af Vejen bliver Parkan
læget af friere Karakter med Plæner, Buskad
ser etc. De Tuneller, som fra Kastellets I ndre
føres ud til Graven, bevares og omdannes til
Spadseregange, udmundende i Plateauer med
Loggiaer u d mod Gravens bevoksede Skrænter.
Som nævnt skal Voldene berøres saa lidt
som muligt, man vil blot læmpeligt betage dem
Præget af Fæstningsværker. Derimod vil Sme
delinien blive forandret;-det er et Led i Planen,
at hele den ydr � Kastelsgrav tilkastes, saa at
der bliver fast J ord lige ind til den indre Grav ;
de lave Bastioner ved Smedelinien afrundes,
og der gives dens Bredder e n anden Kontur,
saa at d.er dannes smaa Bugter og Holme. Dette
Areal, som saaledes kommer til at ligge mellem
den indre Grav paa den ene S ide og Grønnin
gen og Søndre Frihavnsvej paa den ariden Side,
udlægges til et herskabeligt Villakvarter. Disse
Villaer, der faar en ypperlig Beliggenhed, vil,
omgivne af H aver, frembyde et smukt Skue
oppe fra deres Genboskab Voldene.
Endnu skal blot nævnes, at der over lærn
banen til Frihavnen anlægges en Spadserebro
lige ud for Kommandantboligen for at knytte
de to adskilte Dele sammen«.

Den her omtalte Plan var j o bl. a. ba seret paa
den Tanke at omdanne Kastellet til e n � Slags
I drætspark, hvortil der havde vist sig en stedse
stigende Trang indenfor Hovedstadens Sports
liv. Da der imidlertid senere er blevet anlagt en

efter vore Forhold vistnok særdeles rummelig
Idrætspark paa Fælleden ved Sct. ] acobskirken
paa Østerbro, vi! en saadan Anvendelse af Ka
stelsterrænet formentlig skønnes overflødig.
M useumsinspektør BERING LUSBERG rører der
imod i den foregaaende Artikel ved et Punkt,
paa hvilket det sikkert vil være formaalstjen
ligt at have Opmærksomheden henvendt, nem
lig Kastellets Omdannelse til e n Museumspark
med Sæde for bl. a. vort verdensberømte Old
nordiske Museum. Ikke alene vil · der i de be
staaende Bygninger - den fornødne indre Om
bygning forudsat - kunne skaffes Plads for

nævnte Museums Samlinger u n der Forhold,
der frembyder adskillig større Tryghed i H en
seende til Brandfare, end Tilfældet" er i Prinsens
Palæ, sammenbygget som dette er med Byg
ningskarree n ved Frederiksholms Kanal, men
der vilde kunne tilvejeskaffes Muligheder for
at indrette et lille Stykke Friluftsmuseum i Til
knytning til Oldsagsmuseet u nder Forhold, som
maa betegnes paa det nærmeste ideelle. Hvor
ganske anderledes o g langt virkningsfuldere
vilde ikke Runesten eller en Stendysse her
kunne gøre sig gældende end i oftnævnte M u 
seums Gaard i Frederiksholms Kanal. Vi hen-
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stiller dette Spørgsmaal til rette Vedkommen
des Overvej else.
Den nævnte Plan til Kastellets Bevarelse
indeholder imidlertid ogsaa et Moment, som
ikke bør lades u de af Betragtning, og som vi
gærne her vilde tage Afstan d fra : det er Udlæg
ning af Dele af Smedelinien og den ydre Ka
stelsgrav til Bebyggelse. Selv om denne Bebyg
gelse kun. er tænkt at skulle omfatte Villaer,
rummer allerede Tan ken i sig selv den Fare,
at denne Form for Bebyggelse med Tiden skulde
kunne blive afløst af ·høj Bebyggelse, og en
saadan vilde saa atter involvere e n Trusel mod
Kastelsparken, hvis Udlevering helt og holden

til Byggegrunde da kun vilde være et Tids
spørgsmaal.
Lad os længst mulig bevare det nuværende
Kastelsterræn ubeskaaret, og naar Tiden en
gang er inde, da de militære Myndigheder ikke
længere har Brug for de paa Grunden værende
Bygninger, faa de værdifuldeste af disse om
dannede til at tjene som Ramme om vort old
nordiske Museu m , hvis Verdensry ikke vil
mindskes ved at anbringes i denne byhistori
ske Ramme - og lad saa vedkommende først
se at faa bygget færdig paa de Grunde i Grøn
ningen og Kristianiagade Kvarteret, der endnu
staar tomme og græsgroede.

U D D RA G AF AARSBERET N I N GE N
K r i s t i a n s h a v n s V o l d. Fra Ingeniør Nobel
og Arkitekt Holger Rasmussen har vi modtaget det
Forslag til Voldterrænets Regulering, der vil være
Medlemmerne bekel1dt fra » Forskønnelsen " . Af
Hensyn til de foreliggende urolige Forhold maa
Arbejdet for Planens Gennemførelse hvile, men For
eningen er beredt til - naar Forholdene forhaabent
lig i en ikke altfor fjærn Fremtid atter maatte til
lade det - i Samarbejde med Komiteen for kjøben
havnske Voldes Bevarelse at tage Sagen op.
B r ø n d e n v e d K l a m p e n b o rg b a n e s t a t i o 
n e n . Som Følge a f Reguleringen af det gamle Bane
gaardsterræn skal Brønden, der i sin Tid er opsat
- og stadig vedligeholdes - af vor Forening, fjær
nes. Foreningen ligger i Underhandling med Ma
gistraten om Stedet for Brøndens fremtidige Anbrin
gelse. Foreningen ser den gerne anbragt ude paa
den nye Legeplads paa den istandsatte Del af Kri
stianshavns Vold og haaber ogsaa at kunne faa
denne Løsning af Spørgsmaalet gennemført.
F r e d e r i k s H o s p i t a l. Angaaende dette gamle
Bygningskomplexes Bevarelse har Foreningen til
lige med en Del andre kjøbenhavnske Foreninger
til Finansministeriet indgivet et Andragende, til hvil
ket vi haaber, der vil blive taget skyldigt Hensyn.
S ø e r n e s R e g u l e r i n g. Dette Spørgsmaal har
før i Tiden ( 1 9 0 8 ) været paa Bestyrelsens Program,
og Bestyrelsen har overvejet forskellige Projekter
til Sagens Løsning. Paa Grund af forskellige den
gang ' tilstedeværende Forhold i Stat og Kommune
ansaas Tidspunktet for en Drøftelse af Sagen ikke
belejlig, og Sagen blev derfor henlagt. Bestyrelsen
har imidlertid paany taget Sagen op og haaber i en
nær Fremtid at kunne forelægge Medlemmerne og
Offentligheden en Plan, som Arkitekt Ulrik Plesner
udarbejder for Foreningen, en Plan, som man er
berettiget til at vente sig meget af.
O m b y g n i n g a f D e l e a f d e n i n d r e By. For
eningen har sammen med en Del andre kjøbenhavn
ske Foreninger deltaget i Forhandlinger angaaende
Ombygning af Prinsensgadekvarteret og tilgræn
sende Gader. Der er angaaende Sagen nedsat et sær
ligt Forretningsudvalg, hvortil Bestyrelsen for sit
Vedkommende har delegeret Arkitekt Holger Ras
mussen. Ogsaa for denne Sags Gennemførelse har
Krigsforholdene foreløbigt slaaet Bom, men det for-
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ventes, at Arbejdet -- der stadigt fortsættes inden
for Udvalget - snart kan føres videre.
Kokkeskib e t » C onstance
Bestyrelsen har
til Havnedirektøren indsendt et Andragende om
Fjærnelse af Kokkeskibet » Constance" , der paa sin
nuværende Plads kun er til liden Pryd for Kvarteret.
Andragendet er desværre ikke blevet imødekommet
og Skibet - hvis denne Karikatur af en gammel Skibs
type skal kunne kaldes saaledes - bliver altsaa fore
løbig liggende.
G a r n i s o n s K i r k e g a a r d. Angaaende en paa
tænkt Bebyggelse af en Strimmel J ord af Garnisons
Kirkegaards Terræn langs Østerbrogade - hvor bl. a.
Hundebegravelsespladsen hidtil har været - har
der til Foreningen været rettet en Henvendelse. Da
det ved Sagens U ndersøgelse er oplyst, at der paa
det nævnte Areal tænkes opført Villaer paa samme
Maade som langs Kirkegaardens Grænse mod Kri
stianiagade og B ergensgade, ser Foreningen ingen
. Grund til for sit Vedkommende at foretage videre,
idet den dog udtaler Haabet om, at der maa blive
udarbejdet en samlet Bebyggelsesplan for det paa
gældende Areal.
B u s t e af G r i ff e n fe l d. Bestyrelsen har erhver
vet Modellen til en af afdøde Billedhugger Profes
sor Bentzen udført Buste af Griffenfeld. Det er Be
styrelsens Hensigt at tilbyde denne Buste - og for
synet med en passende arkitektonisk Indramning 
til Anbringelse udvendig paa den gamle Postgaard
paa Købmagergade, hvo·r Griffenfeld som bekendt
en Tid havde sin Bolig. Busten er tænkt anbragt
mellem to af Vinduerne i Stueetagen nærmest Val
kendorfsgade. B estyrelsen har anmodet Billedhug
ger Jens Lund om at give Tegning til Indramnin
gen.
T e l e fo n k i o s k e r n e. Paa sidste Generalforsam
ling blev Bestyrelsen anmodet om at interessere sig
for, at Reklameringen paa Telefonkioskerne ikke
fuldstændig skjulte Kioskernes Arkitektur. Bestyrel
sen har i den Anledning konfereret med Bestyrelsen
for det A I S, der har Koncession paa Driften af de
nævnte Telefonkiosker. Selskabet har stillet sig for
staaende overfor vor Henvendelse og har lovet at
fjærne Blinkreklamerne og Reklamerne paa,Pilastrene
og forneden paa Sokkelen. Da Kontrakterne med
de paagældende Averterende imidlertid først udløber
ti.

1 9 1 8, kan Foranstaltningen dog først iværksættes
til den Tid.
M o n U m e n t - o g B y g n i n g s c e n s u r. Bestyrel
sen har beskæftiget sig med Spørgsmaalet om Mu
ligheden af Indførelsen af en offentlig Bygnings- og
M onumentcensur. Overvejelserne i saa Henseende
er endnu ikke tilendebragt, idet det bl. a. har været
anset for formaalstjenligt at tilvejeskaffe Oplysnin
ger om tilsvarende Forhold i nogle af Udlandets
store Byer. Bestyrelsen er allerede i Besiddelse af
en Række særdeles interessante Oplysninger, og det
vil være den magtpaaliggende at tilrettelægge dette
Stof, saaledes at det kan behandles i et større Udvalg.
R e s t a u r a t i o n a f e t H u s i T o r v e g a d e. For
eningen har givet Tilsagn om at bidrage med et Be
løb af 2 0 0 Kr. til Restauration af den gamle Ejen
dom Torvegade 1 2, der .truedes med Ombygning
paa en Maade, der vilde ødelægge den gamle, karak
teristiske Fa<;ade. Foreningen har næret nogen Be
tænkelighed ved dette Bidrag af Hensyn til de Kon
sekvenser, det eventuelt vilde kunne trække med
sig, men den har efter samtlige foreliggende Om
stændigheder, bl. a. under Hensyn til, at Foreningen
til gamle Bygningers Bevarelse, fra hvem Henven
delse til vor Forening skete, ikke saa sig i Stand til
alene at yde det Tilskud, der var nødvendigt for at
bevare Bygningens Fa<;ade i det væsentlige ufor
andret, ment at kunne - og burde - gaa med til
at participere i Udgiften med det forannævnte Beløb.
K a s t e 1 1 e t. Ved den paatænkte Aabning af Dele
af Kastelsvolden er Spørgsmaalet o m Kastellets Be
varelse atter blevet aktuelt. Bestyrelsen, der i 1 89 2
sammen med nogle andre kjøbenhavnske Forenin
ger deltog i Forhandlingerne om et dengang frem
sat Forslag om Kastellets Omdannelse til en Folke
park, agter paany at tage dette Spørgsmaal paa sit
Program under fornøden Hensyntagen til de siden
1 8 92 ændrede Forhold. Oprettelsen af Idrætsparken
har jo gjort en Idrætspark i Kastellet overflødig, men
der turde være Grund til i Tide at overveje, om ikke
Kastellet, naar det engang skal nedlægges som Fæst
ningsværk, maatte kunne bevares i en til Forholdene
svarende Skikkelse, . eventuelt med Museumsbyg
ninger eller paa anden Maade. At de smukke Spad
seregange og de ga\Tlle Fæstningsporte og enkelte
andre a f de nuværende Bygninger (Kommandant
boligen og Kirken) bør bevares, tør vel anses for
værende hævet over al Tvivl.
Paa Foranledning af et interesseret Medlem af
Foreningen (Forf. Børge janssen) har Foreningen
under Overvejelse at fremskaffe og tilbyde at an
bringe nogle dekorative Lygter i Stedet for de nu
værende grimme Belysningslegemer i de gamle Porte.
Foreningen har anmodet Arkitekt Hans Koch om
at udarbejde Tegningerne til saadanne Lygter.
D i v e r S e. Der er i Aarets Løb rettet Henven
delser til Foreningens Bestyrelse dels fra Medlem
mer, dels fra Ikke-Medlemmer. Af saadanne Sager
kan nævnes P l a n t n i n g af T r æ e r i H a v n e g a d e
paa Strækningen H o l m e n s Kanal-Niels
j u e l s g a d e , hvilken Plantning Bestyrelsen har an
befalet overfor Kommunalbestyrelsen, der dog ikke
har ment at kunne imødekomme Andragendet.
Fra en Snedkermester var fremkommet Anmod
ning o m at anbefale nogle Indretninger til B I ad s a l g
p a a a a b e n (f a d e . Ihvorvel den paagældende havde
sikret sig kunstnerisk Bistand til Sagens Løsning,
mente Bestyrelsen dog ikke at kunne anbefale de
omhandlede Indretninger, der i for høj Grad vilde
komme til at minde om Klædeskabe. ovenikøbet be-

hængt med Plakater, thi det var Hensigten, at Ska
be'n e ogsaa skulde anvendes til Reklamering.
Foreningens Bestyrelse har paa Anledning paa
det varmeste tilraadet Bevarelsen af C. F. H a n s e n 
P o r t e n i F r e d e r i k s b e rg g a d e , hvilken Port ved
Udvidelsen af Revisionsbankens Ejendom stod i
Fare for at blive nedrevet.
Hvad V i r k s o m h e d e n p a a F o r e n i n g e n s
K o n t o r angaar, oplyses, at journalen udviser 4432
ankomne Sager, og at der ialt er udfærdiget 62 1
Skrivelser, tilsammen over 5 0 0 0 skriftlige Ekspedi
tioner , hvortil kommer Telefonekspeditioner og
mundtlig� Henvendelser.
D e k o r a t i v e B r ø n d e 0. 1. Det er Bestyrelsens
Hensigt, efterhaanden som Midlerne tillader det, at
foranledige opstillet mindre Brønde som den , vi
ifjor opstillede paa Vesterbros Torv. Der er Steder
nok i Kjøbenhavn, hvor saadann e Brønde vilde
være af ypperlig Virkning.
P r æ m i e r i n g a f H u s e , S k i l t e o. I. Saafremt
Foreningens Midler maatte tillade det, er det H en
sigten at gaa til at udsætte passende Præmier for
smukke Husfa<;ader - nye eller restaurerede -,
Skilte o. I. En saadan Præmie - der er tænkt at
skulle tilfalde Ej e r e n af det paagældende Hus eller
Skilt - vil utvivlsomt bidrage til at fremhjælpe San
sen for Husenes ydre Udsmykning. Endvidere kunde
det tænkes at udsætte Præmier for smuk Vedlige
holdelse - Renholdelse ! - af Fa<;ader. Paa dette
Punkt tiltrænges en Reform. Indførelse af D i p l o 
m e r for smukke Facader, Skilte m. v. vil ogsaa blive
overvejet - - og er billigere for Foreningen !
P I a k a t e r. Foreningen paatænker ved given Lej
lighed - muligvis i indeværende Aar - at afholde en
Udstilling af dekorative Gadeplakater. Paa dette Om
raade har der i de senere Aar vist sig en bevidst
Stræben efter at hæve Plakatkunsten op i et højere
Niveau. En samlet Udstilling af de bedste af disse
Gadeplakater kan derfor utvivlsomt paaregne bety
delig Opmærksomhed og Interesse. Vi nærer det
Haab ved velvillig Imødekommenhed fra forskellig
Side at kunne blive sat i Stand til at tilvejebringe
en saadan Udstilling. Mest vil det maaske knibe med
at finde et Lokale, der er stort nok til at rumme Ud
stillingen.
B i l l ed e r f r a Kj ø b e n h a v n. Som nævnt i )) For
skønnelsen" er der til Foreningen skænket en Sam
ling af Billeder fra Kjøbenhavn før og nu. Det er
Hensigten, at denne Samling, der tæller ca. 8 0 0 Fo
tografier, Raderinger, Litografier m. m., skulde danne
Grundlaget for et Billedarkiv, der kunde vise Hdved
stadens skiftende Udseende gennem Tiderne. Vi har
haft den Glæde at modtage forskellige Gaver til
Supplering af dette Billedarkiv, saaledes fra Dr.
med. jørgen Møller og stud. med. Henning Brøch
ner, for hvilke Gaver vi takker, idet vi henstiller
til vore Medlemmer, der er i Besiddelse af Bil
leder fra Kjøbenhavn, at betænke os med saadanne.
Dette Billedarkiv vil med Tiden faa st�dse større
Interesse.
B i b l i o t h e k. En god Ven af Foreningen, Over
retssagf. Werner, har forære t os en Del historiske
Bøger om Kjøbenhavn, for hvilken Gave vi ligeledes
takker. Saafrem! der hos vore M edlemmer skulde
findes Dubletter af Værker om Kjøbenhavns Histo
rie og Topografi, som De vilde forære os, vil de
med Tak blive modtaget paa Foreningens Kontor.
Hvis et saadant Bibliothek kunde antage en pas
sende Størrelse, vilde det eventuelt kunne gøres til
gængeligt for Foreningens M edlemmer.
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KRISTIAN KON GSTAD

K

R. KON GSTAD fyldte den 9. April 50 Aar.
Det . er ganske vist ikke dette Tidsskifts
Opgave at m i n des Jubilæer og den Slags Ting,
men vore M e dlemmer, som alle ejer Bogen
» Kjøbenhavn som den er, og som den burde
være « , vil forstaa, hvorfor vi i dette Tilfælde gør
en U ndtagelse.
En af » Forskønnelse n « s Opgaver er den : at
aabne Folks øjne, at faa saa stor en K reds som
mulig til paa deres daglige Færden at lægge
Mærke til, hvad deres øj ne falder paa af grimt
og kønt, af godt og ondt, og derigennem at
bringe dem til at hade det grimme, elske det
skønne. Det er jo nemlig saa, at hvad man ser
hver Dag, det ser m an ikke, før man bliver
gjort opmærksom derpaa.
Den Opgave ))Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse« saaledes har taget op, men hvis
endelige Løsning ligger ude i en dunkel Frem
tid, har Kr. Kcngstad b idraget sit til at løse:
Han er ingen Reklamemager for sin Kunst og
for sig selv, h a n søger ikke at vække Opsigt,
at blive omtalt ved at hitte paa nye Bizarrerier,
som tit tilslører M anglen paa virkelig Evne,
tit kvæler virkelig kunstnerisk Evne, saa Kun
stens U døver selv faar sit Blik og sin Hjerne
forvirret o g antager Løgn for Sandhed, Opløs. ning og Decadence for Liv og ·Sundhed. Kong
stads Kunst hviler støt og solidt paa den Kunst,
som har levet forud for ham, han ser med. de
gamle H ollænderes klare Blik og sunde Humor
paa det, som kommer ham for øje, og han kan
finde Skønheden dth, hvor selv mangen Kunst
ner ikke aner den, og trække den frem til Be
skuelse for enhver, som overhovedet har øj ne
i H ovedet. H an s Bog om Helsingør er i saa
Henseende typisk for sin Mester. Vi vidste alle.
at -tIelsingør var en morsom eller snurrig gam
mel By; men vidste vi alle, før Kongstad gj orde
os opmærksom derpaa, at den er noget mere,
at disse gamle Gader, der ikke synes anlagte
som Fredericia eller det nye Kjøbenhavn, men
opstaaede af e n Slags N aturnødvendighed, at
disse gamle Gader rummer Skønheder af en
ganske særegen fin o g betagende Art. N u ved
vi det, fordi Kongstad har fortalt os det paa sin
egen rolige M aade u den at ville paatvinge en
noget. » Ka n du ikke se det selv, saa eksisterer
det ikke for dig«.
Det er ikke her Stedet at gøre Rede for Kong-
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stads kunstneriske Genesis og hans Kunsts
videre Udvikling ; det er gjort andetsteds og er
i Sagens Almindelighed ganske ørkesløst, lige
saa ørkesløst som vidtløftige Undersøgelser af,
hvorvidt en Kunstner er paavirket af el Greco
eller Tintoretto. Saadanne Undersøgelser bely
ser aldeles ikke den Kunstner, hvis Værk man
staar lige overfor, men viser kun, at vedkom
mende Anmelder er »en durktrængende Karl <c
som Læseren værsgo' har at have Respekt for.
En Kunstners Værk skal kun ses og bedømmes
efter de Forudsætninger, det selv medbringer.
Kan det ikke bedømmes paa den Maade - saa
er det intet Kunstværk, hvormed ikke skal være
sagt, at Paavirkning af andre udelukkende er
af det onde. Som foran sagt er Kongstads Kunst
i nøje Kontakt med tidligere Kunst ; men Kong
stad er alligevel sig selv helt og fuldt ; hans
Træsnit behøvel ikke at sidestilles med Diirers,
hans Tegninger ikke med Roeds eller 1. T. Han 
sens. Han blev først bekendt som en duelig
Genopliver af den næsten forsvundne Træskæ
rerkunst, og den Fasthed og Klarhed, som er
et fremtrædende Træk i hans Tegninger, stam
mer maaske fra hans Beskæftigelse med dette
Kunsthaandværk, hvis Maal og Begrænsning
desværre i de senere Aar har været Genstand
for saa megen M isforstaaelse.
Der er faa, der som Kongstad forstaar, hvad
det kommer an paa, naar en Kunstner skal vise
en Ikkekunstner Skønheden i den Genstand,
han afbilder. I Bogen om Kjøbenhavn kan e n
hver finde Eksempler nok. Her skal kun gøres
opmærksom paa to: " Hesten« Side 16 og " Sjæl
landsporten« Side 1 57. Det er to Minder fra e n
svunden Tid. o m h vis Fjernelse der tit og ofte
har været talt mange letsindige, uovervejede o g
taabelige Ord. I disse t o Tegninger har Kong
stad gjort Reklame for deres Bevaring ; enhver
der vil se og ikke � r hildet i Fraser om Plads
for Byens Udvikling og anden udenad lært
Snak, kan nu se, at disse Minders Fjernelse
vilde være Barbari og blodig Synd imod den
.
By, som Udviklingsvandalerne har hærget saa
grumt.
Vi tror, at han gennem disse og andre Teg
ninger i Bogen om Kjøbenhavn har ydet
))F. t. H . F.« en væsentlig Hjælp paa Vejen frem.
Og det er derfor, han skal mindes ved Indtræ
delsen i sit Livs andet Halvthundrede. A . B.

» FORSKØ N N ELSESFOREN I N GE N S VE N N E R «

KØNT Foreningens Medl�msantal
S fra Aar til Aar har været i sta

Indtægter skal udredes de faste U d
gifter til Foreningens Administration,
dig Fremgang - i Øjeblikket er Tallet til Udgivelse af Tidsskriftet, til lejlig
ca. 2800
er det dog en Kendsger hedsvis Udgivelse af andre Publika
ning, at Foreningen *ke har økono tioner (Gravmindeb ogen, Bogen om
misk Evne til at løse alle de Opgaver, Kjøbenhavn) og til Foreningens agi
'
der stilles dens Bestyrelse, eller som tatoriske Virksomhed i al Alminde
denne ønsker at stille sig selv.
lighed (senest bl. a. for Bevarelsen
Vor Hovedstad gennemgaar jo for af Kristianshavns Vold). Udgifterne
T iden en omfattende U d vikling, b aade til Harboes Brønd paa Vesterbros
i det ydre og i det indre. Store Fore Torv er afholdt af det Foreningen til
tagender skyder fre m og lægger Be- , lagte Legat ))Frøken M aria Hansens
slag paa Offentlighedens Interesse. og Architekt, Friherre Theophilus
Praktiske, økonomiske og sanitære Hansens Legat til Kj øbenhavns For
Spørgs�aal staar p aa Dagsordenen, skønnelse« , hvis aarlige Rente (ca.
men fortrinsvis er Tiden praktisk og 1 300 Kr.) selvfølgelig er Foreningen
ser sin Opgave i den mest hensigts en kærkommen Støtte, men som dog
mæssige Løsning af alle Samfunds ikke er større, end at der vil hengaa
spørgsmaal. { hele denne Bestræb else lang Tid mellem hver Gang vi vil
for at rejse den nye Tid dens eget se os i Stand til at skænke Byen
Hjem har de æ s t e t i s k e Krav desto Gaver som den nævnte Brønd, der
værre hidtil i nogen .Grad været stil alt i alt har kostet Foreningen ca.
let i Skygge. Først langsomt er den 1 0,000 Kr.
Erkendelse trængt igennem, at ogsaa
Indenfor Bestyrelsen har det derfor.
S kønheden ' har sin store Værdi, ja, . gentagende været overvejet, hvorle
at den er et uundværligt Led i Frem des der skulde kunne skaffes de for
skridtet - en Livsfaktor af største nødne Pengernidler, uden hvilke selv
Betydning baade for Samfundet og den virksomste Bestyrelse intet kan
den enkelte.
udrette. Sidste Efte.r aar rettede, Be
Vor Forening føler sig som det na styrelsens Formand derfor en Hen
turlige Organ for Borgernes stigende vendelse til en mindre Kreds af. kj ø
Trang til at tale et Ord med, hvoI;' det benhavnske Borgere, om hvem det
gælder deres Bys U dseende i Nutid vidstes, at de . med Interesse for By
og i Fremtid. Foreningen har, som ens U dseende forbandt Evnen til at
vore Medlemmer vil vide, i de 32 Aar give denne Interesse et direkte U d
den har bestaaet - trods sine besked slag ved at tegne sig for et aarligt Bi
ne Midler - kunnet opvis� adskilli drag af 1 00 Kr. En tilsvarende Ordning
ge Resultater af sit Arbejde baade i er som bekendt gennemført andet
Henseende til at foranledige heldige steds,nemligforsaavidt angaar Kunst
Nydannelser i Byens Fysiognomi og industrimuseet og Statens M useum
til at rejse Forhandling om Sager af for Kunst, hvilke Institutioner derved
stor almen Betydning (se Forskønnel har faaet Midler i Hænde til en vel
sen 1 915, S. 23 ff.). Som allerede tid kommen og betydningsfuld U dvidel
ligere paapeget, rækker Indtægten af se af deres Virksomheder.
det aarlige Medlemskontingent ikke
Bestyrelsen har haft den Glæde
langt. Af disse Foreningens normale indtil nu at se denne H envendelse
-
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blive fulgt af et betydeligt Antal Bor
gere, hvis Navne her hidsættes.

Grosserer CORNELIUS STAU.
Grosserer OSCAR W ANDEL.
Overretssagfører JOHAN NES WERNER.
Højesteretssagfører FR. ZAHLE.
Overretssagfører L. ZEUTHEN.
Endvidere modtog vi følgende Bi
drag en Gang for alle :
Etatsraad MARTIN DESSAU 1 00 Kr.
Direktør VAGN JACOBSEN 1 00 Kr.
Grosserer MAX LESTER-LEVI G 1 00 Kr.
Grosserer P. G. MUNCK.
Grosserer, Landsthingsmand
HOLGER PETERSEN 1 000 Kr.
Grosserer L. WESTERBY 1 00 Kr.

Etatsraad H. N. ANDERSEN.
Assurandør SVEND BRAMSEN .
CARLSBERG BRYGGERIERNE.
Grosserer LAURITZ DAHL.
Direktør BENNY DESSAU.
Direktør L. ELSASS.
FORENEDE BRYGGERIER og TU BORG
FABRIKER.
Konferensraad CARL GAM MELTOFT.
Generalkonsul V ALD. GLiicKSTADT.
Grosserer JOHAN HANSEN.
Fru Grosserer JOHAN HANSEN .
Etatsraad JACOB HEGEL.
For alle disse Bidrag er det Be
Direktør H. HEILBUTH.
styrelsen en kær Pligt at udtale sin
Handelshuset JACOB HOLM & SØNNER. varmeste Tak, ikke alene for den In
Dispachør L. N. HVIDT.
teresse, der fra de nævnte Giveres
Geh.konferensraadinde lVI.HAGEMANN. Side er vist Foreningens Virksomhed,
Grosserer A. C. ILLU M.
men ogsaa fordi vi ved disse Bidrag
Direktør HELGE JACOBSEN.
vil blive sat i Stand til at paatage os
Ingeniør, cand. polyt. C. F. JARL.
Opgaver, som vi ellers havde maattet
Direktør ANDERS JENSEN.
lade ligge, fordi vi savnede Midler
Grosserer WILLIAM JEPPESEN.
til at løse dem.
Grosserer CHR. KAMPMANN.
Imidlertid er det Bestyrelsens Agt,
Grosserer A. PESCHCKE KØEDT.
. naar Forholdene i Landet atter bliver
Højesteretssagfører OTTO LIEBE.
normale, at prøve paa, om ikke den
Etatsraad N. C. MONBERG.
saaledes dannede Kreds af »Forskøn
Vekselerer J. S. MONIES.
nelsesforeningens Venner« skulde
Grosserer POUL MØLLER.
kunne yderligere udvides -- til Gavn
Hofdekorationsmaler H. C. NIELSEN . for Hovedstadens Forskønnelse.
Bankdirektør, Etatsraad F. NØRGAARD.
Og jo større Foreningens Virksom
Generaldirektør OLE OLSEN .
hed paa dette Omraade vil kunne bli
Direktør ANTON PETERSEN.
ve, desto kraftigere et Udtryk vil der
Enkebaronesse S. L. de Plessen.
derigennem kunne gives for Borger
Direktør, Kaptejn F. H . J. RAMBUSCH
nes Skønhedsforstaaelse og Glæde
Prof. Dr. med. THORKILD ROVSING.
ved at smykke deres By.

NYE LIVSVARIGE MEDLEMMER
I Aaret 1916 har følgende indmeldt sig som livsvarige Medlemmer :
Direktør KAY REINHARD (200 Kr.),
Direktør CARL R UBEN
(200 Kr. ) ,
Kontorchef L . F . TEGNER ( 1 00 Kr.).
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LITTERAT U R
VILLAER OG FERI E H U S E . Udvalgte Arbejder
fra Konkurrencen om Villaer og Feriehuse,
udskrevet af ,.Politiken« med Medvirken
af Akademisk Architektforening og Den
Fri Architektforening ( ,. Politiken«s For
lag). Tilsenat fra Forlaget.
Den her foreliggende Bog omfatter 86 Teg
ninger til Landhuse og slutter sig til en tidli
gere udgiven Bog ( ,.Sommerhuse,, ) ; den er som
hin et Led i Bestræbelserne for at h idføre en
Bygningstype, der kan glide ind i Landskabet
uden at ødelægge dettes Karakter og dog yde
sin Ejer de Bekvemmeligheder, der følger af at
kunne bebo sit eget Hus. Omend største Delen
af de viste Huse selvfølgelig er bestemt til at
skulle opføres langt borte fra bymæssig Bebyg
gelse, ved Sø og Strand, i Klit o g ved Skov, er

det dog en god Sag at arbejde for, at ogsaa den
Art Bebyggelse foregaar paa en saadan Maade,
at den paa det givne Sted kan danne Forbillede
for anden Bebyggelse af tilsvarende Art. Hertil
kommer epdvidere, at enkelte Huse uden Tvivl
vil kunne opføres i forholdsvis Nærhed af Ho
vedstaden paa Steder, der før eller senere vil
blive henført til dennes Forstæder, og det er
da af Vigtighed, at saadanne Smaahuse er af
et Ydre, der kan glide ind i en Forsta d sbebyg
gelses almindelige Fysiognomi. Det er navn
lig i KonkurI'encens Klasse C (Opførelsespris
6000-8000 Kr.) og Klasse D (8000- 1 2000 Kr. ),
at Hustyper som de nævnte maa søges, og der
findes ogsaa blandt de der gengivne Tegninger
adskillige, so m: det vilde være en Fornøjelse
at se overførte fra Papiret til Virkeligheden.

B O GEN O M KJ 0 B E N H AVN ER U DSO LGT
Hvad der var at vente engang maatte ske,
er nu indtruffet : Bogen Il Kjøbenhavn - som
den er - og som den burde være« er nu ud
solgt. Det har været os e n Tilfredsstillelse at
se den I nteresse, hvormed dette Værk har været
omfattet af vore Medlemmer. Og nu, da vi har
naaet Bunden af det Oplag paa 3000 Ekspl., i
hvilket Bogen er trykt, og vi ikke mere kan le
vere den til gamle eller nye Medlemmer, er

det Spørgsmaal fra flere Sider rettet til os, om
Bogen ikke bliver udsendt i en ny Udgave.
Hertil maa vi svare, at en Optrykning ikke fin- .
der Sted.
Bogen vil, som den nu er, blive et byhisto
risk Dokument af en ikke ringe Betydning, tak
ket være de forskellige Forfatteres fortræffelige
Indlæg og Kongstads ikke mindre fortræffelige
Illustrationer.

@)
FORSKØNNELSEN
Beholdningen af Gratiseksemplarerne af
A a r g a n g e n 1 9 1 5 er nu udleveret. Restbehold
ningen af denne Aargang sælges for 5 Kr. pr. Eks
emplar hæftet i Omslag ( Prisen forhøj es fra
1 9 1 8 til 8 Kr.).
Af A a r g a n g e n 1 9 1 6 haves endnu en Be
holdning til g r a t i s Udlevering til nye Med
lemmer.
Af A a r g a n g e n e 1 9 1 3 0 g 1 9 1 4 haves endnu

nogle faa Eksemplarer � hæftede i Omslag -,
der sælges for IO Kr. pr. Ekspl.
A a r g a n g e n e 1 9 1 1 o g 1 9 1 2 er udsolgt.
E n k e l t e H æ ft e r sælges li 25 Øre ( Dobbelt
hæfter 50 Øre). Af følgende Hæfter haves ikke
Oplag:
1 9 1 1 : Nr. 2, 4, 5, 6 og 7.
1 9 1 2 : - 1 -8.
1 9 1 3 : - 6.

@
ETHVERT MEDLEM KAN INDMELDE EET NYT MED LEM
Nye Medlemmer fa ar gratis - saa langt
Oplaget rækker - Aargangen 1 9 1 6 af »For
skønnelsen «.
Vi opfordrer paa det mest indtrængende vore
Medlemmer til at agitere for Tilgang af nye
Medlemmer. Udgifterne til Tidsskriftets Frem
stilling er stedse stigende. Skal det derfor und
gaas, at vi skal gaa til at opkræve den tidligere

i Udsigt stillede særlige Abonnementsafgift af
I Kr. pr. Aar (se Forskønnelsen 1 9 1 6 Side 55),
maa vi i den nærmeste Fremtid have en Til
gang af mindst 300 nye Medlemmer. Vi tillader
os derfor at henstille, at Medlemmerne gør
Brug af den paa Omslaget trykte Kupon
til Indmeldelse af i det mindste eet nyt Med
lem.
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VE S T E R B R O S
A POT H E K S
GAA R D
I har haft den Glæde
fra Hr. Apotheker
HØST MADSEN at mod
tage hosstaaende Bille
de af Apothekets Gaard,
der fremtræder som en
hyggelig Plads med
grønne Træer og Buske.
Det er velgørende at fin
de saadanne Gaarde ,
selv som her omgivet af
høje Huse ; de er Bevis
for, at en Gaard ikke be
høver at være et Sted,
hvor man helst undgaar
at sætte sine Ben, men
at der - navnlig hvor
man som her er saa hel
dig at kunne støtte sig
til en ældre Beplatning
- med smaa Midler, en
fornuftig Inddeling, lidt
grønt opad Murene, kan
skabes et Interiør af ik, ke ubetydelig Virkning.

V

Referatet af

maa paa Grund af Pladsmangel
udskydes til næste Hæfte.

Generalforsamlingen

RETTELSE
Vi er anmodet om at meddele, at Geologisk
Rigsinstituts smukke Skilt, �f hvilket vi bragte
et Billede i sidste Hæfte af Tidsskriftet, som I11 u
stration blandt andre til HENNING BRØCHNER'S
Artikel om Gadekunst. ikke som meddelt er
tegnet af Arkitekt P. V. JENSEN KLINT. Skiltet er,
efter hvad der er oplyst for os, tegnet af For
skønneisesforeningens tidligere Formand, Ma
leren JENS M Ø LLER JENSEN.

Samtidig bemærkes , at Gadenavn-Ski1�et
" PouI Ankersgade« (Side I06) paa Nordisk Ulyk
kesforsikrings Selskabs Bygning ikke som med
delt skyldes Bygningens Arkitekt VILHELM FI
·
S CHER, men derimod Arkitekt N. P. GUNDSTR U P .
d e r efter hvad Selskabets administrerende Di
rektør Hr. V. E. GAMBORG i et Brev til os oply
ser, har en væsentlig Part af Æren for Bygnin
gens Fuldendelse efter Fisehers Død.

U DGIVET AF FOR E N IN G E N TIL HOVEDSTA D E N S FORSKØ N N EL S E

REDIGERET AF OTTO ASMU SSEN

TRYKT HOS NTELSEN & LYDICHE (AXEL SIM MELKIÆR)
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B U T I K S
VI N D U ER
STORE ELLER SMAA RUDER

I

Billedet af den moderne Storby er
Butiksvinduerne vel nok et af de
Led afHuset, hvisarchitektoniske U d
formning længst har staaet i Stampe
efter først at have faaet sit faste U d
tryk i de kendte store, plane eller bu
ede Glasflader. En moderne Butik er
i den Grad blevet til et Glashus, at end
ogsaa Husets Bærepiller i de allemest
moderne Huse er anbragt bag Glas,
saa at man - ikke mindst naar Sten-

»VERDEN OG VI« S Butik paa N ørregade Nr. 3
Tegning af K aj O l s e n

pillerne forklædes bag
Træ eller andet Mate
riale - faar det Indtryk,
at Huset kun bæres af
de mægtige Glasruders
spinkle Metalsprosser
eller af Butiksdørenes
næsten usynlige Indfat
ninger. Er Husets øvri
ge Architektur ret mas
siv :med brede Piller
mellem smalle Vinduer
i Salsetagerne, bliver
M odsætningen
desto
større. Men disse store
Glasflader i Stueeta
gens Butiker har nu ef
terhaanden fæstnet sig
i vor Bevidsthed som
d et eneste saliggørende.
Der er aabenbart ikke
alene regnet med, at det
Publikum, der gaar paa

teriøT fra
lennævn·
e Butik
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FORSKØNNELSEN. VII Aarg. 1 9 1 7 Nr. 2.

Ejendommen Gammelstrand Nr. 38 inden Ombygningen.

Fortovet, skal have det friest mulige
Overblik over de i Butiksvinduet ud
stillede Herligheder, men øjensyn
lig ogsaa, at det paa den anden Side
af Kørebanen gaaende Publikum i
samme Grad kan nyde godt deraf
uden at skulle behøve at ulejlige sig
over paa den anden Side af Gaden.
Imidlertid er der i den senere Tid
fremstaaet et Par Eksempler paa, at
de Forretningsdrivende har faaet øjet
op for, at de store Glasflader ikke er
det eneste, der duer, men at de smaa
22

Ruder ikke alene kan gøre god Fyl
dest , men ogsaa er langt smukkere
virkende end de kolde Glasflader.
PaaN ørregade N r .3 harBogtrykker,.
Redaktør PO U L H ERTZ indrettet et U d
salg for » VERDEN OG VI'S Hj e m m e -
p r y d « og - efter egen Tegning - ar
rangeret et Butiksinteriør med smaa
Vinduesruder, gennem hvilke den, der
staar stille foranVinduet, sikkert mod
tager et ligesaa klart og fyldigt Ind
tryk af de udstillede Broderier m. v.
som gennem et stort, udelt Stykke-

Ejendommen Gammelstrand Nr. 38 efter Ombygningen.

Glas - det er jo dog en Kendsgerning,
at man kun ser og kan se paa een Ting
ad Gangen. Butikens Indre er afvi
gende fra et almindeligtButiksinteriør .
idet der ikke findes nogen Disk - man
kommer ind i en hyggelig Stue med
gammeldags Kakkelovn og Christian
VIII Møbler, et Arrangement, der vir
ker særdeles tiltalende, men som selv
følgelig ikke kan gennemføres over
alt *). * ) Et noget lignende I nteriør er indrettet af
M aleren JENS M ØLLER-JENSEN i Udsalget »Mo-

Ej endommen Gammelstrand N r. 38
( » K ROGS Fiskerestaurant« ) blev for et
del-Bohave" i Frederiksholms Kanal N r.20. Men
her virker de udstillede Møbler og Dekorations
genstande i den Grad sammen med de Rum, i
hvilke de er udstillede, åt man mindre tror at
befinde sig i en Butik end i en hyggelig og
smagfuldt monteret Lejlighed. Hertil kommer,
at man ogsaa her har bibeholdt de gamle smaa
rudede Vinduer. Vi skal i et følgende Hæfte
komme tilbage til det nævnte Foretagende, der
nu alt har bestaaet i nogle Aar, og hvis Maal
er at kæmpe for H j e m m e t s Forskønnelse- og
at opelske Sansen for de smaa Tings Kultur.
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A. M. Hirschsprung & Sønners Tobaksudsalg, Hjørnet af Frederiksberggade og Gammeltorv.

Aars Tid siden ombygget efter Archi
tekt � OCK- C LAUSENS Tegning. Ved den
foretagne Forandring af Facaden har
Huset vundet meget i Udseende, og
ikke mindst Stueetagen (Restauran
ten) med de smaa Vinduesrud er gør
- saavel set udefra som indefra et overmaade hyggeligt Indtryk. Re
staurantens indre Udsmykning skyl
des et Samarbejde mellem Architekt
C OCK- C LAUSEN og Maleren VALDEMAR
ANDERSEN.

Og endelig maa som det senest frem
staaede Eksempel paa de smaa Vin
duesruders fortræffelige Virkning
nævnes den nyindrettede Butik for
A/S A. M. H IRSCHSPRUNG & S ØNNERS
Tobaksudsalg paa Hjørnet af Frede
riksberggade og Gammeltorv. Denne
Ombygning af Stueetagen er udført
efter Tegning af Architekt POVL BAU
MANN. De let buede Vinduesindfat24


ninger lod - eftersom Ombygningen
skred frem - formode, at de skulde
danne Rammen om nogle af de sæd
vanlige buede Butiksvinduer, og des
større var derfor Glæden, da det
viste sig , at der i Stedet kom smaa
Ruder, der i Virkeligheden p asser saa
godt til den udvendige Træbeklæd- .
ning og Vinduesrammernes gammel
dags, forgyldte å la greque Bort. Op
rindelig v a r det vist Meningen, at der
skulde have været store Ruder, men
ændrede Dispositioner i Forbindelse
med den O mstændighed, at Frems�af
felse af saa store Glasflader paa Grund
af Krigen frembød visse Vanskelig
heder, har for:skaanet os for et Butiks
eksteriør lig saa mange andre og i
Stedet givet os et Eksteriør, der kan
- og forhaabentlig ogsaa vil - danne
Forbillede for Indretning affremtidige .
Butiker, saa at vi kan blive fri for

Et af Butiksvinduerne til A. M. Hirschsprung & Sønners Tobaksudsalg.
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disse store kolde Glasfladers indtil
Kedsomhed gentagne Mangfoldighed.
De smukke Bogstaver og Dekora
tioner paa den udvendige Skiltefac,;:ade
skyldes Architekt KAARE K UNT , der
ogsaa har. tegnet de fritstaaende Skilte
i Vinduerne samt de fire Armstole i

Butiken. Dennes Indre frembyder og
saa adskilligt af Interesse, hvorfor vi
her bringer et Billede af Butiksinteri
øret. Indvendig er Rummet p aneleret
helt til Loftet med poleret Cuba-Ma
hogni ;. Diskpladen og det mønstrede
Gulv er af Marmor.

Interiør fra A. M. Hirschsprung & Sønners TobaksudsaJg.

/
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K R I G S P L A K AT E R
EN Udstilling af franske, tyske, russiske og

D engelske Krigsplakater, som "Svenska Dag
bladet" i Begyndelsen af dette Aar arrangerede i

Stockholm, og som senere har været tilgængelig i
KLEIS' Udstillingslokaler, var vel værd at lægge
Mærke til. Man præsenteredes der for et Udvalg af
de krigsførende Landes Plakatkunst gennem de
sidste fire Aar og havde en lige saa sjælden som
bekvem Lejlighed til at sammenligne og vurdere
de udenlandske Plakattegneres store indbyrdes For
skellighed.
De franske Plakater var væsentlig de samme som
paa Professorinde TSCHERNlNG'S Udstilling '" ), kun
forøget med en enkelt (for et militært Vaisenhus) der
iøvrigt skyldtes Englænderen FRANK BRANGWYN.
I det store og hele var det de tyske Plakater, der do
minerede Udstillingen - i al Fald kvantitativt og til
dels ogsaa kvalitativt.
En mere principiel Modsætning end den mellem
fransk og tysk Plakatkunst kan vanskelig tænkes.
Den franske hol der endnu den Vag i Dag Traditio
nerne i Ære fra dens Blomstringstid i Begyndelsen
af forrige Aarhundrede, mens den tyske er begyndt
ganske forudsætningsløs og i mindre end et halvt
Aarhundrede har naaet den førende Position, som
den saa ubestridelig indtager.
I de franske Krigsplakater er Indholdet det vig
tigste, set gennem Kunstnerens snart humoristiske,
snart sentimentale, men altid saare kultiverede Tem
perament, mens Tekniken føles som noget sekun
dært, selv om man hurtigt opdager, at de franske
Plakatkunstnere er fødte Tegnere. I de tyske Pla
kater derimod er det netop Tekniken, der skaber In
teressen for Motivet, saa at sige uafhængig af hvad
det forestiller. Den tyske Plakatkunsts Førstemænd
er Teknikere af Guds Naade, der snart ved optiske
snart ved koloristiske Raffinementer forstaar at hæve
det Iigegyldigste Sujet til M onumentalitet.
I de franske Kunstplakater er Soldaten og hans
Familie derfor det naturlige Midtpunkt. STEINLEN
skildrer Fangernes og Flygtningenes triste, endeløse
Skare r ; ABEL FAIVRE har foreviget den begejstrede,
fremstormende, FORAIN den stilfærdige, brevskri
vende Soldat, mens POULBOT med sit stilfærdige
Lune fortrinsvis beskæftiger sig med hans Smaa
børn og WILLETTE - den uforfærdede Humorist
og Erotiker - med hans lille Kæreste. I den tyske
Krigsplakat er al Sentimentalitet banlyst og Genre
billedet en Sjældenhed. Slagskibe og Krigsmaskiner
eller Statens og Krigens letfattelige Symboler er de
mest anvendte M otiver, der udnyttes lige saa nøg
tern, men ogsaa lige saa effektivt, som hvis det
drejede sig om en almindelig Reklameplakat. Hvor
Soldaten træder i Forgrunden, er det ikke for at
klargøre hans individuelle Ejendommelighed men
for at placere ham virkningsfuldt i Billedet og be
nytte hans Silhuet mod e n farvekraftig Baggrund.
Dette er saaledes Tilfældet med SZAFRANSKIS Pla
kat, hvor Uhlanen og hans Hest ses paa en Bakke
med en dybblaa Himmel (som paa Udstillingens
Eksemplar - i andre Udgaver mod gul eller grøn
Bundfarve) eller med HOHLWEINS » Reservist«, der
fremtræder paa Baggrund af de marcherende Geled
der mod en magentarød Grund.
Ovenstaaende Plakat repræsenterer - sammen
med en anden, der reklamerer for en Marinekon
cert - ret godt denne Kunstners forbløffende tekO) Se Forskønnelsen
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Krigsplakat, tegnet af Ludvig Hohlwein.
niske Færdighed og aldrig svigtende Farvesans ; en
Krigsfarveplakat i graat, sort og rødt har særlig
Interesse derved, at den illustrerer hans store Af
hængighed af NICHOLSON. Af GIPKENS er der flere
Smaaplakater med Blomster- og Bladdekoration e r i
en bevidst naiv Bondestil og med korte, manende
Indskrifter : »Sammelt Eicheln und Kastanien<!",
»Sammelt die Obstkerne" etc. Af samme Kunstner
fandtes en anden, meget overlegen Plakat med en
Flyvemaskine, hvis Propellers Snurren illustrere
des ved koncentriske Cirkelstumper paa en saa illu
derende Maade, at det langt overgik en lignende
Præstation af selve hans store Læremester LUCIAN
BERNHARD. Denne Kunstner var repræsenteret bl. a.
ved omstaaende » Liebesgabe«-plakat, der er at be
tragte som et Unicum, for saa vidt som den virke
lig viser Tilløb til en Karakteristik og i alt Fald
præges af en i tysk Plakatkunst enestaaende Elsk
værdighed. En anden Plakat for en U dstilling i Brux
elles 1 9 1 6 viste hans aller eleganteste Skrifttyper, pa
tinerede paa gul Grund. JACOBY-BOY viste sig i et
enkelt Eksempel som en habil Farvekompositør;
desuden lagde man Mærke til en » Kriegsnot«-Pla
kat af PETER BEHRENS, HEINRICH JAGERS tre læ
sende feltgraa, flere lidet fremragende af SCHAV
ROTH og en enkelt ERICH GRUNER. Derimod sav
nede man østrigeren ORLlK og flere pragtfulde Skrift
plakater, der udelukkende eller saa godt som alene
virker ved Skrifttyperne : KLINGERS, EHMCKES,
BERNHARDS, GIPKENS ogHOHLWEINS monumen
tale Antiqua og BERNHARDS, DELITZSCHS og Bu
HES maleriske Fraktur.
De russiske Plakater virkede nærmest som en flat
terende Baggrund for de øvrige, med deres halvt
orientalske Ornamentik og de enkelte mer eller
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mindre .heldige Efterligninger af moderne tyske
Virkemidler.
Det engelske Kontingent beherskedes af FRANK
BRANGWYNS flot skitserede Plakater, navnlig af
den store fra en engelsk Forbindingsplads, der vi
ser en glimrende Tegnekunst, der dog synes bedre
egnet til at fejre Triumfer i et illustreret Tidsskrift
end egentlig passende for Plakatkunsten. En enkelt
Plakat af PAILL, der agiterer for Ægindsamling til
Soldaterne, var ene om at vise et mere primitivt Mo
tivvalg : en Høne med Mærkering o m Benet og Re
geringens Emblem som et Skærf om Maven, gen
givet i simple Konturer og douce Farver, som man
langt oftere kunde vente det af NICHOLSONS Lands
mænd. - Det er - i dobbelt Forstand - sørgeligt, at der
skal en Verdenskrig til for at lokke Folk paa Pla
katudstilling. Mens der i Frankrig og England i de
sidste 30 Aar med faa Aars M ellemrum har været
endog meget store Samlinger offentlig tilgængelige,
og Tyskl ånd næsten aarligt møder med en eller flere
Udstillinger,
kan vi indenfor det samme Tidsrum
·
kun opvise to større Plakatudstillinger - den sidste
i Aaret 1 9 1 2 - som tilmed altfor sporløst er pas
seret Publikums Bevidsthed.
I det store og hele ydede denne Udstilling trods
sine M angler ved Anbringelsen og Pladsforhol
dene . ())Sven�ka Dagbladet« s smukke Ovenlys
rotunde var i saa Henseende mere fyldestgørende)
dog en god Del Lærdom : talrige Eksempler til Ef
terfølgelse, og adskillige til Skræk og Advarsel, selv
om der dog ikke findes noget i Smag med den gru
fulde Form for tysk ))Kriegsgraphik«, omfattende·
saa at sige alt fra Postkort til Velfærdsrnærker, af
hvilke flere var tegnet af Navne som H. R. ERDT
og LEONARD, og som afløste noget, der var endnu
værre. Det bør yderligere fremhæves, at den Be
læring, vi Danske kunde hente paa denne Udstilling,

har Betydning for alle de Parter, der er interesseret
i en Plakats Fremkomst : Kunstneren, der tegner
den, Firmaet, der bestiller den, den litografiske An
stalt, der fremstiller den og endelig det store Publi
kum, der ser den og gerne skulde reagere overfor
den.
Denne omfattende Adresse gælder saa meget
mere som Betegnelsen )) Krigsplakater « skal forstaas
i meget vid Betydning : Ikke blot som Hvervnings
plakater eller Opfordringer til Indsamlinger og an
den Godgørenhed, men ogsaa som Reklameplakater
for Udstillinger og Koncerter og for utalligeVarer--'fra
Aviser til Cigaretter, Chokolade og Udrustningsgen
stande - blot disse staar i Relation til Krigen. M e n
selv de egentlige Krigsplakater h a r deres store In
teresse som Studiemateriale, for saa vidt som de
tilhører et Omraade : Propagandaplakaten, som her
i Landet er sørgelig uopdyrket. Thi undersøger man
de hjemlige Præstationer paa dette Felt, finder man
som smukke og sjældne Undtagelser kun : en Pla
kat for en juleindsamling, en Flyverplakat og en
Børnehjælpsplakat, alle af VALDEMAR ANDERSEN.
I det hele taget præges den moderne danske
Plakatkunst af enkelte, fremragende Præstationer som VALDEMAR ANDERSENS og BØGELUNDS der naar op paa Højde med ri ogle af Udlandets
bedste og langt overstraaler det store Flertals U for
mnenhed, hvilket Forhold giver en meget lav Middel
værdi, mens f. Eks. i Tyskland Niveauet ligger for
bavsende højt, takket være de mange gode Gen
nemsnitsarbejder.
Skal dette for dansk Plakatkunst beskæmmende
Forhold ændres, maa det ske enten derved, at det
lykkes Kunstnerne at opdrage Publikum, eller ved
at dette selv i stedse stigende Grad vil gøre For
dring paa kunstnerisk udførte Reklamer; sker dette
ikke, er man henvist til at vente, til Smagløsheden
uddør ved sin egen Hypertrofi.
H. B R.

LILLE MØ LLE PAA KRISTIAN SH AV N S VOLD

I

NGENIøR E. FLACH-BuNDEGAARD, der har
erhvervet Lille Mølle paa Kristianshavns
Vold (den Del af samme, der er istandsat ved
Foreningens og Komiteen for de kjøbenhavn
ske Voldes Bevarelses Foranstaltning) har la
det Arch. J. LANDBO-BERTHELSEN give Tegning
til en - ny Indgangsdør. til Møllen, i hvilken
Hr. Flach - Bundegaard driver Fabrikations-
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virksomhed. Arbej det kan ventes tilendebragt
i den nærmeste Fremtid. Hr. Flach-Bundegaard
fortjener Tak for sine Bestræbelser for at for
skønne den gamle Mølle, der vel længst har
udspillet sin Rolle som Mølle, men som
man dog nødig ser forsvinde, fordi den
staar saa smukt u n der de gamle Voldtræers
Skygge.
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N I n dsender A. B. har i "Forskønnelsen«
Nr. 7 1 9 1 6 fremsat nogle Betragtninger
over den saa skammeligt miskendte ))Hest« paa
Kongens Nytorv, Betragtninger, som jeg, hvad
Hovedpunkterne angaar, af fuldt Hjerte kan
tiltræde. Men paa et enkelt underordnet Punkt
maa det maaske være mig tilladt at foretage en
Rettelse. Hr. A. B. citerer Architekt P. V. JensenKlints temperamentsfulde Opfordring til de
Herrer, der er Skyld i Statuens Overmaling,
om at kradse Malingen af med deres egne højstærede Negle, en Opfordring, der sikkert var berettiget, da P. V. J.-K. fremsatte den - for ca. 20
Aar siden - men ikke er aktuel mere. Min Vej
falder ikke ofte over Kongens Nytorv ; men da
jeg for en Maanedstid siden tilfældig ventede

paa en Sporvogn der, tog jeg mig - direkte
foranlediget af omtalte Artikel - tor at se paa
)) Hesten« med større Opmærksomhed end sæd
vanligt, og det første, der da slog mig, var; at
Statuen aldeles ikke søger at vildlede Beskue
ren med Hensyn til, hvad M ateriale den er
gjort af. Dens Overflade er j ævnt blygraa, Ma
lingen er utvivlsomt borte. Om Myndigheder
ne i al Stilhed har tagetArchitekt Jensen-Klints
Opfordring til Følge og fjernet Oliefarven, om
ikke med egne Negle saa ved Hjælp af en ener
gis k Behandling med grø n Sæbe og Soda, eller
om Regnen i Aarenes Løb har faaet Bugt med
Overtrækket, skal jeg lade være usagt ; men
borte er det, og det er godt.
L. M.

Vi har forelagt Hr. A. B. ovenstaaende og modtaget følgende .fra ham :
Hr. Redaktør!
koldt Bly. Til Støbning egner Bly sig ikke ; det
Foranlediget af det mig tilstillede Brev fra
fylder ikke Formen godt og kan ikke ciseleres,
Hr. L. M. har jeg paa den af Gitteret fore
Ulemper, som l'Amoureuy. sikkert har været
skrevne Afstand u ndersøgt ))Hestens« Over
kendt med. Langt snarere er ))Hesten« støbt af
flade og maa give Hr. L. M. Ret i, at Olie
en Blylegering, der ikke paavirkes af Atmosfæ
malingen virkelig synes at være fj ernet. At
ren paa ganske samme M aade som rent Bly.
dette af rene Ærlighedsgrunde er en Fordel,
Ganske parallelle Fænomener kan iagttages
maa bestemt hævdes. Naar en Statue er af
paa andre Omraader. M an h ar ment, at det 19.
Bly, bør den ikke prøve at give sig ud for Bronce,
Aarhundredes stærke Forbrug af Stenkul var
saa lidt som for Guld ; aldeles bortset fra, at
Aarsag til de nyere Statuers daarlige Patine
Bronceillusionen aldrig var skuffende. Pati
ring, idet den nedslaaende Røg skulde danne
naen er sammenlignet med Amalienborgsta
et beskyttende Lag, der hindrede Ædelrustens
tuens ikke smuk, men Frederik V er ogsaa den
Angreb. Men alle selv i den nyeste Tid anbragte
Kobbertag er bleven ganske dejligt patinerede,
eneste smukt patinerede Statue i Kjøbenhavn.
Kulrøgens Beskyttelse til Trods. Se Marmor
Sammenligner man " Hestens« Overflade med
Holbergs og 0hlenschlægers - der dog nu efter
kirken , Kommunehospitalet , Thorvaldsens
ca. 50 Aars Forløb er begyndt at blive irrede Musæum o. a. Her maa det være Forskellen i
saa fristes man til at give Blypatinaen, der især
M aterialet, der gør sig gældende. Ved .Bronce
i Solskin slet ikke er " d ø d« , Fortrinet. Og sam
forstaas som bekendt i Hovedsagen e n Lege
menligner man den med det kongelige Thea
ring af Kobber og Tin ; men det forskellige For
ters Frontongruppe (Apollo, Pegasus m. m.),
hold mellem disse to Metaller h idfører betyde
der er støbt i det ædle Stof Zink, bliver der in
lige Forskelle, og naar der tilsættes Bly, Zink,
gen Tvivl tilbage om, at Blypatinaen er at fore . Jern og N ikkel, bliver Variationerne m angfol
trække. Denne Gruppes Overflade er død, saa
dige. En Tilsætning af en ganske forsvindende
det kan forslaa. Om det er Zinkens naturlige
Del Fosfor medfører betydelige tekniske For
dele - det smeltede Metal bliver meget tyndt
Patina, eller det skriver sig fra, at man ogsaa
flydende og fylder Formen til de mindste En
her har overmalet Figurerne f o r at i m i t e r e
S a n d s t e n , drister j eg mig ikke til a t afgøre.
keltheder - men maaske de tekniske Fordele
I den gamle Enquete, som jeg har citeret,
købes paa Bekostning af det varige kunstneri
ske Resultat.
nævner P. V. Jensen-Klint Børsspiret som Eks
empel paa, hvor smuk Blypatina kan virke.
N aar for Fremtiden Statuer skal støbes til
Her indsniger der sig hos mig en Tvivl. " He
Opstilling i fri Luft, bør man u n dersøge de
stens« Overflade l igner - selv uden Oliema
herhenhørende Forhold m e d største Omhu.
ling - ikke Børsspirets. Det kan ligge i Gen
Frederik V er, saa vidt jeg ved, støbt af udran
gerede Skibskanoner. Kanonmetal bestaar af
standenes ganske afvigende Form, deres for
skellige Stilling mod Luft og Lys ; men det kan
ca. 90 pCt. Kobber og 1 0 pCt. Tin, og de faa
ogsaa ligge i, at M aterialerne ikke er helt ens.
Broncekanoner, som endnu i M idten og Slut
Dragetaarnets Plader er uden Tvivl hamrede i
ningen af det 19. Aarhundrede benyttedes i
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dette, at den selv i sin malede Tilstand har
den danske Marine (Korvetten Heimdal), havde
forekommet mig baade karakterfuld og stor
e n meget smuk Patina. Dette giver et Vink om,
laden. kraftig virkende der hvor den staar, samt
at Kanonmetal er særlig egnet til Statuer i fri
at dens Overflade, som den er nu, aldeles ikke
Luft ; men en kemisk Undersøgelse af Metallet
er grim. Ka n Statuen ikke blive støbt om i en
i Frederik V's Statue maa let kunne foretages,
Broncelegering, der aabner Muligheden for en
hvorved Skuffelser i Fremtiden kan u ndgaas.
smuk Patinering, saa bør den restaureres med
Kulrøgen som Aarsag til den daarlige Patine
al mulig Skønsomhed og iøvrigt bevares med
ring tror jeg ikke paa.
Jeg kommer nok lidt for langt bort fra "He -sin egen Farve, som det historiske og kunstneA. B.
ste n « . Om denne vil jeg da til Slut kun sige
riske Mindesmærke den er.

GEN ERALFORSA M L I N GEN
O R E N I N G E N S ordinære Generalforsam

F ling afholdtes den 27. Februar d. A. i
Grundtvigs Hus. Overretssagfører AXEL E.LEM

M I N G dirigerede. Formanden, kg!. Bygnings
inspektør, Architekt THORVALD JØRGENSEN af
lagde Aarsberetningen (se Side 14) o g Kassere
ren, Sekretær OTTO ASMU SSEN fremlagde det
reviderede Regnskab, for hvilket der gaves De
charge. Til Beretningen knyttedes nogen Dis
kussion, idet Architekt CARL BRUMMER fore
slog, at Foreninge n skulde tage sig af at faa
fjærnet al den forlorne Pynt, der i Form af
Karnapper og Spir mispryder mange kjøben
havnske H u se, der uden denne " Pynt<c kunde
tage sig meget godt ud. I Tilslutning til disse
Udtalelser fremholdt Overretssagfører HENRIK
SACHS, at Foreningen i Stedet for at pynte op
med Brønde og dekorative Lygter skulde vogte
paa, at gode gamle Huse ikke blev ødelagt
bl. a. ved, at der i Stueetagen blev indrettet
moderne Butikker. Redaktør SIGVALD ANDER
SEN var ikke helt enig med Bestyrelsen i den
nes Opfattelse af, hvorledes Søernes Regule
rin g skulde foregaa, Hoffotograf ELFEL'f øn
skede Foreningens Bistand til at faa "Kanon
fotograferne<c fjærnet, og Proprietær RAHLF
henstillede, at Bestyrelsen noget oftere vilde
samles med Medlemmerne. Endelig henledede
Architekt BR UMMER Opmærksomheden paa, at
Sølvgade ns Kaserne siges at være truet af en
paatænkt Nedrivning.
Formanden lovede, at Bestyrelsen skulde
tage de gjorte Henstillinger u n der Overvejel
ser, idet han dog maatte fremhæve, at For
eningen for ret at kunne virke i Overensstem
melse med de fremsatte Ønsker manglede en
væsentlig Ting - nemlig Penge. Dette For
hold vilde dog forhaabentlig i nogen Grad
bedres ved, at en Række Medborgere havde
tegnet sig for et Aarskontingent af 100 Kr. Til
Hoffotograf Elfelt bemærkede Formanden, at
Bestyrelsen, idet den henholdt sig til sit skrift
lige Svar paa Forespørgerens Skrivelse an
gaaende Kanonfotograferne, ikke kunde tage
sig af denne Sag.
Da ingen yderligere begærede Ordet, fore
toges Valg af Bestyrelsen ; de e fter Tur fra
trædende Medlemmer genvalgtes, og Bestyrel
sen bestaar herefter a f :
I ngeniør, cand. polyt. SVEND
KOCH
Forfatter, cand. mag. SOPH U S
M I CHAELlS
.
Architekt K. V ARMING

l

fratræder
efter Tur
1918

Billedhu gger L . BRANDSTRUP )
Overretssagfører STEFAN
.�
HETSCH
Grosserer CHRISTIAN HOLM

fratræder
efter Tur
1919

Architekt THORV. JØRGENSEN )
�
Sagfører L. F. KOCK
Architekt ULRIK PLESNER
J

fratræder
efter Tur
1 920

J

Derpaa foretoges Valg af ilDet raadgivende
U dvalg <c , der herefter bestaar af:
Boghandler AUGUST BANG
Toldinspektør IVAR BERENDSEN, M. F.
Billedhugger A. B U N D GAARD
Theaterchef, Greve F. BROCKENHUUSSCHACK
Departementschef, Statsraadssekretær
FRANTZ DAHL
Redaktør KRISTIAN DAHL
Direktør BENNY DESSAU
Maler N . V. DORPH
Havearchitekt E . ER STAD-JØRGENSEN
Ingeniør, cand. polyt. ALEX. Fos s , M. F.
Generalkonsul VALD. GLUCKSTADT
Redaktør CHR. GULMANN
Etatsraad JACOB HEGEL
Direktør HELGE JACOBSEN
Grosserer, Papirhandler . AD. LEVISON
Architekt MAGDAHL-NIELSEN
Billedhugger CARL MORTENSEN
Hofdekorationsmaler H. C. NIELSEN
Architekt, Prof. v. Kunstakad. M. NYROP
Konsul P. NØRGAARD, M. L.
Sporvejsdirektør KAI N ØRREGAARD
Apotheker VICTOR PEDERSEN
Professor, Dr. j uris CARL TORP
Architekt GOTFRED TVEDE
Overretssagfører JOHANNES WERNER
F. WOLFF.
Sluttelig genvalgtes Foreningens R e v i s o 
rer:
Fuldmægtig, cand. jur. E . BISSEN o g
Bankfuldmægtig, cand. jur. O . MØHL
samt R e v i s o r s u p p l ea n t e r n e :
Kontorchef V . HEMPEL og
Grosserer, Papirhandler R. W ASMANN.

31

B LA D E A F B Y E N S B I L L E D B O G

Tegni.ng af A. B l o m.
Den nye Port i Set. Petri Kirkemur, opført 1 9 1 6 efter Tegning af kg!. Bygningsinspektør,
Arehitekt T h o r v a l d J ø rg e n s e n.
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UDGIVET AF FOR E N I N G E N TIL fIOVEDSTAD ENS FORSKØ N N ELSE
REDIGERET AF OTTO ASMUSSEN '
TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

B I L L E D K U N S T I D ET FRI E
LEJLIGHEDS BETRAGTNINGER
RILUFTSSKULPTUREN

Af SIGURD M U LLER.

har i de sidste
Menneskealdere haft gyldne Ti
der, for saa vidt man' med dette Ord
sigter til offentlige Mindesmærker
over mere eller mindre kendte Per
sonligheder ; i saa Henseende synes
der nu at raade en ren M ani. For at
naa til Erkendelse heraf har man ikke
nødig at ulejlige sig til store )) Kunst
centrer« som Berlin, hvor man er godt
i Gang med at forevige ikke blot alle
. de Hohenzollere, Vor Herre i sin Mi
skundhed har ladet komme til moden
Alder, men ogsaa den Mangfoldighed
af Krigsøverster, i hvis Lod det er fal
det at vinde en eller anden historisk
set ligegyldig Sej r. Nej , man kan saa
godt klare sig med, hvad der nu til
Dags bydes paa herhj emme. De myl
rer op af J orden, alle disse for eri
lille Evighed beregnede Monumenter,
snart over vore bedste Mænd, snart
over Smaafolk, paa hvis Livsgerning
inden Aarhundredets Udgang kun en
enlig Fremtidens JULlUS PALUDAN eller
LOUIS B OB E vil have Rede, snart god,
snart - og oftest - ringe Kunst. Der
vil blive noget at rydde op iblandt,
naar Tidens Fylde kommer.
Langt mindre rigelig er Tilgangen ,
af Billedhuggerarbej der, hvis Hoved
formaal ikke er at holde Mindet om
dette eller hint M enneske fast, men
som skyldes en Kunstners Stræben
efter at gøre Kravene paa plastisk,
væsentligt set dekorativ Virkning Fyl
dest ; saadanne Ting fremkommer nu
langt sparsommere end for et Par Aar
hundreder eller mindre siden. Gaar
vi gennem Kjøbenhavn, finder vi ikke
alene Palaier og ældre offentlige Byg
ninger i ret stor Mængde - større end
de fleste aner - prydede med Fron
tongrupper, Enkeltfigurer, Relieffer,
Vaser o. s. v., men ogsaa paa de for
nemme Privatmænds og de store Han
delsherrers Boliger er der adskilligt
af den Slags at more sig over. Og i
Hovedstadens Omegn, ud ad Færd
selsvejene, hvor de rige havde Som
merhjem eller )) Lysthuse« , var der i
F
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Haverne, som disse laa i, ingen Man
gel paa Kunst - her en eller flere,
helst allegoriske eller symboliserende
Skikkelser, hist, som Midtpunkt for en
Plæne, et Springvandsbassin med en
Figur til Motivering af Straalerne, om
ikke andet saa et dekorativt Solur el
ler et Par Vaser. Og meget af alt dette
var fornøjeligt at dvæle ved, adskilligt
endogsaa rigtig god Skulptur. Ikke at
det gennemgaaende var geniale eller
blot i fortrinlig Grad fintfølende og
udmærket skolede Mestre, fra hvis
Værksteder disse Prydstykker udgik ;
mest skyldtes de Billedhuggere, hvis
Navne nu, om de end ikke helt er
sunkne i Glemsel, dog ikke længere
har nogen Klang. Men ofte nok var
det brave, gennemsunde Mænd, som
inden for en vis Begrænsning kunde
deres Ting, opfattede Kunsten eller,
om man vil, Haandteringen med Var
me og forstod den Stil, hvori man ef
ter Tidens Smag arbejdede, uden at
bindes og afsvales af Reflektioner der
over ; den var gaaet dem i Blodet.
Deres Værktøj førte de friskt og ly
stigt med en Dygtighed, som i nogle
Tilfælde godt kan kaldes Virtuositet.
Og ved Siden deraf: de vidste eller
følte, hvad der kunde ventes af dem
i deres Egenskab af Arkitekturens og
Havekunstens haandgangneMænd el
ler Allierede. Meget af deres Frem
bringelser har en uskønsom Efter
slægt slaaet itu og slængt i Brokkas
sen, men ikke saa ganske lidt er dog
til Dato i Behold.
Produktionen af Favadernes og
)) Lysthaugernes« dekorative Skulp
turer gik saa temmelig i Staa- ikke
længe efter, at de kunstfærdigt klip
pede Takshække, mod hvilke de
gamle Parykker havde tegnet deres
Silhouetter, og de - glade eller senti
mentale )) Vandkunster« , der kunde
akkompagnere deres Rislen med Or
geltoner, kom ud af Kurs. De p�a
deres Vis antikiserende eller renais
saneedyrkende Bygmestre og An
lægsgartnere havde kun ringe Brug
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" af dem havde da sogsaa Kræfter dertil. Og de maa Talen
ter - j a de kunde jo bedst
lide at gaa eller humpe i Stor
mesterens Spor ; med andre
Ord : de af dem, som kunde
haft nogen Udsigt til at naa
frem i det gode, for saa vidt
de ejede Resignation nok til at
holde sig paa det jævne, reg
nede det for deres Ret og Pligt
at arbejde uafhængig af alle
Sidehensyn. Saa viste det sig,
at Evnerne ikke slog til. Og
medens den egentlige monu
mentale Skulptur og Inden
dørskunsten vandt lidet eller
intet ved den stærke Tilgang
af Udøvere, led den dekora
tive følelige Tab ved, at man
Re Brugbarheder, som kunde
gj ort Gavn i dens Tjeneste,
unddrog sig denne. Til Rest
blev da ikke ret meget an
det end Rosset, Mænd, hvem
R. Bøgebjerg : Badende Kvinde. Italiensk Marmor.
N aturen snarere havde befor dem. Og var dette en Gang imel stemt til Tinsoldatfabrikanter eller,
lem Tilfældet, saa de ikke ubetinget om det kom højt, til Formere af
holdt paa at ville være sig selv nok, Kransekagefigurer, end til Kunst
henvendte de sig i Regelen med deres nere. Mangen Gang i Løbet af det
Bestillinger til Billedhuggere, som i nittende Aarhundrede opstilledes til
Ateliererne havde staaende, eller som almindelig Beskuelse dekorative Sa
var rede til at modellere Figurer, "g er -- Frontongrupper, Relieffer, En
gode nok i sig selv maaske, men ikke keltfigurer ved Portaler o. s. v. -, der
netop beregnede paa at virke i Fri� fristede til at definere en Dekorations
luftslys, i Samklang med arkitekto billedhugger som den, hvis Frembrin
niske Flader og Led eller med Himlen gelser ikke kan taale at ses nærved.
og naturgroede og kultiverede Plante
Nu, i det tyvende, synes det at klare
former som Bagtæppe og Sætstykker. op paa det her vedrørte Omraade.
H verken til Emnerne eller til Gennem Ikke , at Produktionen af plastiske
førelsens Art kunde de nødvendige Rædsler, bestilt af Murermestrene og
Hensyn ventes taget. N aar Resultatet leveret til billig Pris af disses » for
faldt saa tarveligt ud, som det almin �ringsløse« Svogere og Venner, skul
deligvis gjorde, skyldtes det imidler de vise sig i Aftagende. Men paa for
tid ogsaa andre Forhold end dem, skellige H old begynder tydeligt nok
Modesmagens Skiften medførte� Ved Kravene til Friluftsskulptur at skær
THORVALDSENS Virken naaede Skulp
pes , Publikums Tilbøjelighed til at
turen ogsaa her til Lands en Anseelse nøjes med noget slet, hvor man lige
som aldrig før og blev i høj ere Grad saa let kunde faa noget godt, at af
end nogen Siride værdsat i samme svækkes. Og Kunstnerne er nu for de
Forhold, som den gjorde sfg gældende flestes Vedkommende enige om, at
i Egenskab af selvstændig Kunst ; selv den Ambition, der nødvendiggør en
interesserede han sig ikke særlig Rangforordning paa deres Enemær
stærkt for dens dekorative Betydning, ker som den her" omtalte. ikke bør
og hans nærmeste Efterfølgere gjorde kaldes » honneh . Om Grunden dertil
det endnu mindre. Nu var det dem, der er den, at den nulevende Slægt, sær
vilde være »sig selv nok« , og de bedste lig Billedkunstnernes, er blevet men34

neskeligt sundere, end de nærmest snarere maaske lidt kneben, men i sig
foregaaende var det, faar, i ' alt Fald selv udmærket. egn�t for gen særlige
foreløbigt , være et aabent . Spørgs Brug : en I-Iave, hvor der ikke er Man
maal. Mange er det vel ; dog, s�lv i gel paa Penge til den aarlige Dr.ift, og
Opgangstider maa der sikkert være hvor disse er stillede til Raadighed for
Plads ogsaa for Skaberiets og den Mænd, som i Kraft af Smag og Ind
plumpt maskerede Raaheds energiske sigt evner at anvende dem paa bedste
Apostle og for disses beundrende Me Maade. Der er Albuerum for Figurer,
nigheder. Men
saa meget sundt og som bør staa, hvor man kan se dem
'
ærligt, ofte virkelig smukt, kommer fra alle Sider, i forskellige Afstande
der dog i vore Dage frem, at der kan og med passende Baggrund ; der . er
være Brug for et Ord som )) Opgangs Buskads og anden tættere Plante
tid« om den, vi nu lever i. Ikke alene vækst, hvori andre lader sig trække
enkelte Stykker, men af og til hele mere eller mindre dybt ind ; Belys
Samlinger af Kunstværker til Anbrin ningsforholdene lod det mindst mu
gelse i det frie har vi at glæde os ved. lige tilbage at ønske. Mod Enkelthe
Sidst ved den, som i Sommer opstil der ved Opstillingen har der været
ledes paa Prøve og med Adgang for rejst Anker, men næppe nogen af
alle i Haveselskabets Have. Den var Vægt ; hvor et større Arbejde ikke er
i mange Maader god at faa Forstand kommet . til sin Ret, bunder dette i
af; Udstillerne gav den Lejlighed til haard Nødvendighed, nærmest den,
Selvprøvelse, de besøgende til at gaa at den )) bedste Plads« for dette eller
frem i motiveret Opfattelse af Fri hint Kunstværk burde forbeholdes et
luftsskulpturens særlige Krav.
andet , som havde endnu gyldigere
Stoffet var efter vore Forhold rigt : Krav derpaa. For saa vidt har U d
godt og vel en Snes Billedhuggere stillerne langt mere at sige Tak for
havde indsendt af deres Arbejder, til end at klage over. Og netop som Føl
sammen op imod et halvt hundrede ge af den omhyggeligt beregnede Op
Stykker. Nogle af disse viste sig som stilling fik i Haven b aade Kunstnerne
venteligt at være lidet tiltalende, fra og Publikum Lejlighed til at lære no
hvilket Synspunkt de end dømtes ; get, i alt Fald til at tænke over et og
af de mere kendte, rigtige )) moderne andet af det, som vedrører Frilufts
Brøleaber« var der dog næsten intet, skulpturen som saadan.
og med de tarvelige, ligegyldige Sa
Nær ligger det her at bringe Spørgs
ger, som havde faaet Lov at kom maalet om Materialevalgets Bet ydme med, er
der ved denne
Lejlighed ikke
Grund til vide
re at gaa i Rette.
Et · kort Over. syn
over dem
af
U dstillin
gens Skulptu
rer, som kan
synes frem for
de andre at bur
de nævnes,skal
da her søges gi
vet. Først dog
nogle Ord om
det hele Arran
gement.
Pladsen, der
valgtes til dette,
var ikke over
daadig
stor,
J. J. Bregnø : Havebænk. Ignaberga Kalksten.
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ning for Virkningen af det plastiske
Kunstværk paa Bane. Der gives sik
kert mange Billedhuggere, som alle
rede under den første Skitsering af
en Figur plejer at tænke sig denne ud
ført netop i det ene eller det andet
af de »ædlere Stoffer« , almindeligt i
Marmor eller Bronce. Men hvorledes
afgøres Valget? For hver den, som
har taget Nytte af JULIUS LANGES Stu
die » M ICHELANGELO o g Marmoret« ,
burde i det enkelte Tilfælde Sagen
kunne klares saa nogenlunde let og
forstaaende. M en der foreliggerOver
flod af Beviser paa, at dette ikke altid
eller endog blot i Regelen sker. De
producerende og ikke mindre de be
stillende og købende lader sig mere
end jævnligt lede af svagt underbyg
gede Indskydelser og Luner, af altfor
stor Villighed til at gaa med til Kom
promisser, af rene Tilfældigheder, li
det agtende, hvor nær Sammenhæng
der i Virkeligheden er mellem Vær
kets Karakter, dets hele Anlæg og
Gennemførelse og det Materiale, der
tages dertil. Det stærkeste Eksempel,
man har i saa Henseende, stammer
fra den Dag for en Snes Aar siden, da
man besluttede sig til at tage Form
over M rcHELAGNIOLOS kolossale Mar
morstatue David og producere to
skinnende Bronceafstøbninger, en til
Anbringelse paa en solaaben Plads
ved Firenze, den anden til Opbyggelse
for Kunstnermenigheden i Kjøben
havn. MrcHELAGNIOLO og Marmoret !
Der har nu den største af de Mejsel
mestere, Verden i to Aartusinder har
kendt, staaet N at efter Dag, Dag
efter Nat foran sin Blok og hugget løs
paa den, saa Splinterne fløj om ham,
snart i jubelklingende Sang , snart i
Vaandeskrig - en Mand, som, hvor
stærk hans )) Rabbia« end kunde stige,
dog altid vidste. hvad det var, han
vilde, klar over Midlerne som over
Maalet. Og saa rejser der sig i Meste
rens egen By en velvis Magistrat, og
fra N orden kommer den velmenende
Mæcenas. » Marmor eller Bronce « ,
lyder Duetten, ))det e r j o eins Bier.
Skidt med Stoffet, naar kun M odellen
(MrcHELAGNroLo huggede for øvrigt
David uden at have modelleret den)
er god« Nu staar David, fjollet sup
pIeret med )) Natten« og ))Dagen« som
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Appendiks, paa Vej en ud til Fiesole ;
til Kjøbenhavn kom hans Dobbelt
gænger for i aarevis at blive kørt om
kring med fra Sted til Sted uden at
finde et, hvor han ))tog sig ud« . O g
det gør den aldrig, saa vist som man
nu en Gang har øvet Helligbrøde ved
at lade Mesterens Form- og Over
fladekarakteristik præsentere for en
Almenhed , der skulde have den at
opøve sin Perfektibilitet paa, i forfla
dende Oversættelse. J a, vil man m aa
ske sige, med M rcHELAGNIOLO er det
nu saa en egen Sag ; han var paa dette
som paa alle andre Omraader en
Undtagelse. Indrømmet ; der gives vel
ingen anden Kunstner, for hvis Ved
kommende Sagen ligger saa klar og
saa betydningsfuld for som for hans.
Men Betydning har den altid, og det
i samme Forhold, som vedkommen
de Billedhugger og hans Værk duer.
Dette lægger vore Kunstnere sig ikke
altid med tilbørlig Vægt paa Hjerte.
Mangen Gang lyder det fra en af dem :
»Skal min Statue opstilles inden Døre,
maa den helst hugges i M armor ; er
det Meningen, at den skal staa i det
frie, tager vi Bronce. «
Haveudstillingen paa Frederiks
berg kunde tale med herom ; der var
Værker, der tog sig ud, som de burde,
i det valgte Materiale, andre, som
vilde virket bedre, om et andet havde
været brugt. Marmor eller Bronce,
særligt i en Have ? Her møder vi
straks en Vanskelighed, som det ikke
er let at komme udenom, og som m,u
ligt endog kan friste til den Paastand,
at man her i de fleste Tilfælde vil naa
høj est ved at vrage baade Broncen og .
Marmoret og søge sig et tredie Mate
riale, mindre » ædelt« i sig selv, men
mere praktisk med Hensyn pa� det
givne Øjemed. Det er danske, ikke
mindstkj øbenhavnske Forhold, vi her
har at gøre med, danske Belysninger,
danske Temperatursving og øvrige
dels naturlige dels af Menneskevirk
somhed paavirkede atmosfæriske Til
stande. Naar Bronceværket lige er
stillet op, skinner det til at begynde
med helt festligt, saa man forholds
vis let bærer over med det mindre
herlige, Overfladens Friskhed fører
med sig, saaledes de grelle, forvirren
de Glanslys og den Opløsning af Mo-

delleringens finere Enkeltheder, der
vanskeligt undgaas i ubrudt Lys. Men
saa begynder mere eller mindre hur
tigt den Patinering, som skulde give
Metallet den grønlige Tone, vi kender
f. Eks. fra Ryttermonumentet paa A
malienborg Plads, hvor den godtgør,
at Broncen ogsaa hos os kan tage til
i Dejlighed med Aarene. Ja, det kan
den i heldige Tilfælde, kunde det i alt
Fald i Tider, da man uden Hensyn til,
hvad det kostede, brugte en Metal
komposition saa fin og ægte, som den
overhovedet lod sig fremstille. Men
det gør man i Regelen ikke nu ; man
har fundet paa billigere Blandinger,
der kommer gode nok ud af Smelte
ovnen, men »arges, som de ældes « .
Om den moderne )) Bronce« kan arte
sig vel, hvor der, som i Firenze og
Rom, er færre Fabriker til at udspy
allehaande Kemikalier i Dampform ,
og hvor Privatfolks Skorstene ikke
giver Masser af svovlet Kulrøg fra
sig, ved , jeg ikke ; jeg har ikke hilst
paa David dernede, siden han var for
ung til, at der kunde forlanges syn
derligt af ham . Men i Kjøbenhavn og
dens Omegn kan den det vitterligt
ikke. Her bliver Patinaen nu til Dags
ikke smukt grønlig, men afskyeligt
sortsmudset, ·saa det,. vedkommende
Stykke Skulptur tilsidst nærmest ser
ud, som var det støbt i Jern, hvilket
det paa en eller anden Maade var lyk
kedes at holde fra at ruste. Glæden ved
at vide, at det alligevel er Bronce, sy
nes da at være afnogettvivlsomVærd,
saa der turde vel være Mening i at
tage under Overvej else, om det ikke
var rigtigst . her at undgaa Opstilling
af Bronceværker i det frie, naar da
ikke meget væsentlige Grunde taler
derfor, og i alt Fald kun at vove sig
dertil, naar man har Raad til at skaffe
Støbemateriale af bedste , gammel
dags Slags.
Med Hensyn til M·armoret gør no
get tilsvarende sig gældende ; heller
ikke for dette er Friluftskaarene hos
os saa gunstige, at man uden Forbe
hold kan slaa sig til Taals med de
hævdvundne Ræsonnementer. Den
. hvide Sten med den mere eller min
dre tydeligt kornede Struktur fanger
og holder fast paa Snavs, Sod o. s. v.,
der . fordeler sig ujævnt , efter som

Utzon Frank : Brønd. Granit og Bronce.

Blæst og Fugtighed fører det med sig,
trænger ind og vanskeligt eller slet
ikke lader sig fjerne, uden at man ved
Renselsen gør saadan Vold paa Stof
fet, at ondt bliver værre ; Overfladen
bliver da mere og mere skjoldet, til
den omsid.e r faar Farve som mager
Kartoffelj ord, og vi staar der med den
fattige Bevidsthed om , at Marmor
dog altid er det hellige Marmor til saa .
og saa mange Kroner Kubikmeteren.
Hvad har vi da til Rest at raade
med ? De gamle Havebilledhuggere
og Fac;adedekoratører har Svar ; det
var for det meste tarvelig Sten, i hvil
ken de naaede deres kønne Resultater.
Først Sandstenen, der ganske vist ta
ger villigt mod Snavs, men ogsaa ret
godt finder sig fat blive vasket og bør
s!et, om man finder, at der er Grund
dertil, hvad der ikke altid er. Den er
god at arbejde i, saafremt der ikke af
den kræves Urimeligheder i Retning
af delikat Behandling ; for de.korative
Virkninger egner den sig fortræffeligt,
ikke mindst ved sin milde, fredsom
melige Farve , der kan komme lige
godt ud af det med blaa Himmel, grøn
Vegetation og spraglede Blomster ;
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vort skiftende Vejrlig taaler den ikke
da arligt, og lider den nogen Molest,
gør denne mindre Fortræd, end den
volder Marmor eller Bronce, kan
endogsaa træffe til, at øge Stemningen
eller virke morsomt. Klimatiske Ind
virkninger taaler Graniten selvfølge
ligt i saa godt som ubegrænset Grad ;
dens Overflade lader sig efter Tykke
bearbejde mere eller mindre fint. Fri
stelsen til at polere den maa man dog
næppe give for let efter for ; Glansen
strider, især hvor der er Tale om stør
re Flader; haandgribeligt mod Stenens
Karakter, og med den følger jo Plet
lys, der her kan være mindst lige saa
slemme, som naar de sættes paa ny
Bronce. Saa er der de forskellige Slags
Kalksten og flere mere eller mindre
haarde Materialer, der hver kan have
sine Fordele, naar de vælges forstan
digt og behandles, som deres Natur
byder det.
Om de to Hovedspørgsmaal : Hvil
ke Arter af Emner egner sig, hvilke
ikke, til at lægges til Grund for deko
rativ Skulptur, særligt hvor der er
Tale om Havers og tilplantede aabne
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Pladsers Tarv, snart om, efter hvilke
Grundregler Billedværk og Omgivel
ser bør vælges og afpasses efter hin
anden, kunde der skrives hele, endog
retskafne Bøger, uden at der opnaae
des noget væsentligt derved ; her maa
de netop foreliggende Kendsgernin
ger sige det forløsende Ord, den en
keltes Takt og Smag være afgørende.
Tilfældenes Tal er jo uendeligt, og at
der f. Eks. maa gaas anderledes frem
med Valg og Opstilling af en Midtfigur
til et Rosenbed end med den, som skal
forliges med en tæt og mørk N aale
træsplantning som given Baggrund,
skulde dog enhver Kunstner eller Ha
veejer kunne føle med samme Sikker
hed som den, hvormed Skønnet over,
hvad der i og for sig er præsentabel
Skulptur, bør træffes. Selve Udstil
lingen, der har fremkaldt ovenstaa
ende og efterfølgende Bemærkninger,
viljo forøvrigt have givetStofllOk tilEf
tertanke isaa Henseende, i alt Fald hos
mange af »Forskønnelsens« Læsere.
Af godt og vel halvtredsindstyve
Værker paa denne Udstilling var kun
en tre-fire huggede i Sandsten, nok
dog til at vise dette M ateriales ejen
dommelige Fortrin og dets Krav til
Beh andlingen ; af større M arm orsager
var der vel fem , nogle faa af Kalk
sten, enkelte Kombination af Metal
og Sten, medens i det mindste femten
var af Bronce ; disse Tal synes ret op
lysende med Hensyn til Kunstnernes
nutidige Stilling til Begrebet Frilufts
skulptur. De afArbejderne, der gj orde
Indtryk af at være fra første Færd
anlagte og til det sidste udførte med
Tanken bestemt rettet mod Opstilling
i det frie, var snart talte, nogle af dem
endog kun for saa vidt præsentable,
som de helt gav Afkald paa uc!�ndørs
Anbringelse. Lad os mindes enkelte af
de mere fordringsfulde. Mellem dem
traf vi nogle, hvis Benævnelser alle
rede var nok til at stemple dem som
lidet heldige for det angivne Øjemed.
Lad gaa med R ATHSACKS »Nyskabte
Adam « . Hvem nægter vel, at den
stod mindre fast end ønskeligt paa
sine Ben, og at disse intet vilde tabe .
ved at ses noget i Forkortning, men
om den i det hele smukt modellerede
Figurs statuariske HOldning er der el
lers næppe meget andet end godt at

sige, og et mægtigt Fortrin har den i
den Klarhed, hvormed Armbevægel
sen og Hovedets Udtryk enes om at
tolke glad og andagtsfuld Undren paa
en saadan Vis, at Kunstværket der
ved virkelig kan siges at »forklare sig
selv«. Utænkeligt er det ikke, at der
for denne Adam vilde kunne findes
Plads i en Have af tilstrækkelig para
disisk Præg. Passende Omgivelser for
en »Hjob« vil det derimod vist være
umuligt at skaffe i det frie ; noget
bedre Udsigter kan Figurens. Ophav,'
Fru THYRA BOLDsEN, vistnok have for
sin »Løberske « . Men for den » Hero
dias' Datter« , som UTZON FRANK har
Ansvaret for, er der saa vist intet
Haab, og her er det ikke alene Moti
vet, det perverse Kvindfolk med det
afhuggede Hoved ved sine Fødder,
som lukker det ude, men ogsaa hele
Figurens med al dens rutinerede Mo
dellering dog saa frastødende Form
karakter og kvalmende Ansigtsud
tryk. Rent umulig - og det vel under
hvilke som helst Forhold - er WEDER
KINCHS »Sokrates« , 'der præsenterer
sig som en nøgen, smækfed Pensio
nist, der sidder med krydsede Ben og
foldede Hænder som hensunken i Bøn
om synkende Ølpriser, den gør Ind
tryk af, at dens Frembringer har for
set sig paa ZAHRTMANN , som denne
var, naar han morede sig med at drille
Borgerskabet. Man kan da minde om
det latinske Ordsprog, der begynder
med Ordene : » Quod licet . . . « , og som
kan oversættes paa Dansk : » Hvad
det store Geni kan tillade sig, skal
ikke enhver som helst vove sig til at
efterabe«. Langt dygtigere og mere
talentfuldt Arbejde er]oHANNEsB]ERGs
» En Abessinier« , men ikke mindre
skabagtigt i Anlæget og, i alt Fald del
vis, manieret i U dførelsen. Her tæn
kes bl. a: paa de lange, over X kryd
sede Ben, der for øvrigt, for blot at
nævne et af den livfulde Statues ikke
faa priselige Enkeltheder, gaar ud
mærket sammen med Overkroppen
og bærer denne naturligt, paa de dy
risk lallende Hænder og paa Musku
laturen, som paa sine Steder minder
om et anatomisk Præparat. Havde
nu end alle saadanne Særheder været
undgaaede, vilde dog det hæsligt sam
mentrykkede Kranium, det intetsi-

]. ]. Bregnø : Danaide. Kalksten.
gende Fysiognomi været nok til at
gøre Statuen uværdig til at opstilles
andre Steder end i ethnografisk Mu
seum eller Panoptikon. BUNJ;)GAARD'S
» Skat i Gemme« er smukt og virk
ningsfuldt modelleret i det enkelte,
men især fra venstre Side ret umulig
at faa Hold paa og, hvordan man end
ser paa den, sørgelig udspekuleret og
forskruet i Linierne ; derimod vil hans
morsomme, klogt beregnede og præg
tigt huggede Opstilling med » En Græv
ling« kunne blive til megen Fornøjelse,
naar den anbringes paa et stille, pas
sende belyst Sted. BONNEsENs smukke
Gruppe »Adam og Eva ved Abels Lig«
er et decideret Musæumsstykke.
For etVærk som BREGNøs » Danaide
brønd(( vilde der kunne findes varig
Anbringelse ; Figurens Ben er vel ikke
helt godt satte i Forhold til Draperiet li
gesom venstre Arm er noget lang, men
deres Præg af Træthed, baade i Bevæ
gelsen og i Formen siger en Del og
stemmer vel med den stakkels unge
Kvindes hele Udtryk af Selvopgivelse;
det er et i Hovedsagen smukt følt og
med dekorativ Sans udført Arbejde.
Paa samme Kunstners » Havebænk(( ,
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Men Opstillingen, den kroner, er saa
meget des klarere ; den er et af de
ægte Kunstværker, der for en Hast
værksbetragtning kan synes ))lige ud
ad Landevejen« , men som dog er for
underligt stærke og rige i Kraftjust af
deres tilsyneladende Simpelhed - en
organisk -Helhed, bygget op af noble
Forhold og fint afvejede Enkeltheder.
Fru P LOCKROSS I RMINGERS lJ Drengen
og Pindsvinet« tog sig paa U dstillin
gen mors om� og naturligt ud ; ogsaa
her har vi et Arbejde, der vil kunne
hævde sig som det, det giver sig ud
for. Indtagende er R. BØGEBJERGS ))Ba
dende Kvinde« , fin, levende, fuld af
naturlig Ynde og U skyld ; den vil være
let at faa sat op i heldige Omgivelser,
ligesom Fru A M . CARL N IELSENS kaade
lJBakkhusbarn « , som det vilde være
morsomt en Gang at møde i Sand
sten. Og saa endelig H ANSEN J ACOB
SENS to Skulpturer. :)Trold, der vejrer
Kristenkød « , denne herlige, glubske
Karl kan næppe noget Steds komme
til at staa bedre, end den stod paa U dJens Lund : Springvandsfigur. Bronce.
stillingen, skydende sig frem af Løvder er vel egnet til at henlede Op- værket, fantastisk og vild, umaa de lig
mærksomheden paa den prægtige sulten, en Børnand af en Troværdig
Ignaberga-Kalksten, er der næppe an- hed, som næppe K ITTELSEN eller N IELS
det at sige, end at Ryglænets tre figu- S KOVGAARD har givet os mere over
relle Fremstillinger stilistisk skurrer bevisende. Til Pas ræddelig og dog
noget imod hverandre, men hver for ikke uden Humor er ogsaa Kunstne
sig er de saa smukke, og saa kraftigt rens lJHavtrold « , der er udført som
virker de i de cirkelrunde Gennem- Fontæne og som saadan maa kunne
brydninger, at Indvendingen ikke faar gøre udmærket Fyldest i et Anlæg.
synderlig Magt. Og hele Stykket er
Mere kunde med nogen Ret kræve
gennemført saa dygtigt og konsekvent Omtale, men til at nævne alt har der
og m ed saa sund Følelse for Linier og dog ikke været Grund. Mellem Skit
Former i deres naturlige Sammen- serne og de andre mindre, under Tag
hæng, at det nok skal gøre sin Virk- opstillede Ting var der ikke faa smuk
ning paa saa at sige enhver ikke gan- ke, men de fleste som Friluftsskulptur
ske urimelig Plads. Noget lignende tænkte stod dog endnu for meget paa
kan siges omJENs LUNDS Springvands- Tilblivelsens Standpunkt til her at
figur med det lystige Motiv, Drengen, komme i Betragtning. Blandt de stør
som holder Haanden for Fogliettens re Skulpturer fandtes der nogle, som
Mund, saa den udstrømmende Væde alt for tydeligt faldt uden for denne
spredes. Betydeligere er dog Kunst- Artikels Øj emed, til at omtales, andre
nerens )) Monumental Buste « , der er var for karakterløse eller for neutrale
hugget i Porfyr med et sprudlende til at give Anledning til Betragtninger
Liv, som gør den til en ren Øjenslyst ; eller Kritik ; der var ogsaa dem, som
har man i senere Tider overhovedet jeg maatte lade gaa for, hvad de var,
sete n Buste, s'om kan staa i fri Luft fordi jeg i det givne Tilfælde følte mig
og virke i Sandhed monumentalt, saa inkompetent- ude afStand til med no
turde det være denne. Figuren paa gen Sikkerhed at udtale mig om deres
U TZO N FRANKS ))Springvand« er et for Muligheder for at faa noget at betyde,
flygtigt Udkast til at kunne vurderes. hvis de kom under ændrede Forhold.
.
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Søkvæsthusets Have, Overgaden oven Vandet Nr. 60.

GR0 N N EGAARD E O G
GAARD_H AVER I D EN GAMLE BY
A f GEORG NYGAARD.

D Kjøbenhavnere, som aner, at der
mangfoldige Steder i deres gamle By
ET er vist kun forholdsvis faa

- nærmere betegnet : Kj øbenhavn.og
Kristianshavn indenfor Voldgræn
sen - bag de høje Huse findes Grbn
negaarde og Smaahaver gemte bag
Mellem- og Bagbygninger.
Staar man en klar Sommerdag paa
et Sted, hvorfra man har Udsigt over
Byen - paa Rundetaarns Platform
eller oppe over Marmorkirkens Kup
pel f. Eks. - vil man finde strøet over
Byen en Mængde grønne Pletter, et
_enkelt Træ tittende frem over de røde
Tage eller et grøntbehængt Espalier
opad en gammel Mur. Det er Byens
Haver og Grønnegaarde, der lyser

op mellem de graa og mørke Sten
masser.
I gamle Dage, da man l den indre
By _havde Raad til at ødsle med Plad
sen, havde mange af Byens Gaarde
en H ave. Inde mellem de store Kar
reer var der Plads nok. Selv i den ny
ere anlagte Del af Byen var der større
Afstand mellem Gaderne, se f. Eks.
Byggegrundene mellem Amaliegade,
Kronprinsessegade ,
Gothersgade ,
Kongens Nytorv og Stormgade-Kvar
teret. Der var Plads til Haver bag
Husene. Men Tiden har forandret
meget heri. Det gjaldt om at udnytte
hver Tommes Plads. Fabriks- og
Værkstedsbygninger har nu rejst sig
paa Havernes Plads. Kun faa Steder
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Fra Professor Rarnekows Have,

St.

Kongensgade

Nr.

7 2.

har en enkelt lille Plet faaet Lov til
Ved en Optælling, som for en halv
at ligge i Fred. Til Gengæld har skøn Snes Aar siden blev foretaget indenfor
hedselskende Husejere -vistnok ikke de gamle Voldes Grænse, viste det sig, '
mindst paa Initiativ af » Foreningen at Kjøbenhavn og KriStiansnavn endtil Hovedstadens ,Forskø-nnelse « - nu havde over Tusind Gaardhaver i
Behold. Tallet
søgt at bøde
er vel nu sna
paa, hvad der
rest blevet la
gik tabt, ved
vere end høj
at smykke de
ere, til Gen
res ofte snæv
gæld er der
Gaards
re
udenfqr den
p ladser med
her
dragne
kunstne
et
Grænse an
risk Arrange
lagt en Mæng
ment eller en
de nye Haver
Smule Grønt.
og fredet ad
» Forskønnelskillige af de
sen« har tidli
gamle Træer,
gere bragt Bil
som i sin Tid
leder fra saa
hørte til Fæst
danne Gaar
ningsterrænet
de, f. Eks.
eller de gamle
Overretssag
Fra Professor Barnekows Have, St. Kongensgaåe Nr. 7 2 .
Gartnerhaver
fører HEISES
Gaard Ny Vestergade 1 , Overretssagf. og Privathaver uden for Voldene.
For blot en halv Snes Aar siden
WOLFFS Gaard Graabrødret. 1 6 og Ma
leren OSCAR MATHIESENS Skinderg. 27. kunde man endnu paa selve Strøget
Men endnu kan man dog hist og bag Husene finde idylliske Smaa
her finde nogle af de gamle Grønne haver. Nu er det meste af den Slags
gaarde og Gaardhav-er eller Rester af borte. Men enkelte Steder er et Par
dem, og det gælder om at bevare og Træer eller en lille grøn Plet endnu i
vedligeholde, hvad vi endnu har til·' Behold, en Idyl, hvor Beboeren efter
b age !
Fyraften kan sætte sig med sin Pibe
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Fra Professor Barnekows Have, St. Kongensgade Nr. 7 2 .

43

Bag den mo
og sin Avis og
saiske Stiftel
nyde det fat
se i Krystal
tige Surrogat
gade ved Sy
for Mark og
nagogen fin
Skov.
endnu
des
fleste
De
nogle gamle
og de anselig
Træer, de sid
ste af Byens
ste Rester af
Gaardhaver
Pestkirke
finder
man
gaarden L i n
naturligvis i
d e n · mellem
de fornemme
Kvarterer, i
Fi olstræde og
Peder Hvidt
Nærheden af
feldtsstræde.
Centraladmi
Paa Vester
nistrationens
gade har vi
og andre of
en smuk gam
fentlige Byg
mel Gaard i
ninger, saale
Nr. 1 2, Gæst
des paa Slots
givergaarden
holmen ved
» TreHjorter« .
M inisterial
Som et Eks
bygningerne,
empel paa, at
i Amaliegade
selv en gan
kvarteret og
ske lillebitte
bag de militæ
Gaard
ved
re Etablisse
menter Sølv
Hjælp af et
gadens Kaser
Par Træer og
lidt Grønt kan
ne, Klædede
blive til en
potet og Garidyllisk
Plet,
nisonssyge
Lille Strandstræde Nr. 1 2.
vil vi henlede
huset.
Det er ikke vor Hensigt her at næv Opmærksomheden paa »Bondestanne alle, eller blot de vigtigste, af den dens Sparekasse«s Ejendom, Ny Ve
gamle Bys Haver ; vi vil blot henlede stergade 1 7 , hvor et lille Bindings
Opmærksomheden paa ·nogle af de værkshus paa det nydeligste gaar ind
smukkeste og bringe et Par Billeder i det maleriske Gaardbillede.
I Nærheden har »Landbygninger
af dem, der er mindst kendte af Of
nes Brandforsikring« , Storm gade 1 0,
fentligheden.
I Universitetskvarteret er der selve anlagt en smuk Gaard. Bag Prinsens
Universitetets Have ved Konsisto Palæ er anlagt en ret anselig H ave,
riums Bygning og de gamle Professor hvor bl. a. U lfeldts Skamstøtte, der
boliger, den gamle Professorgaard i først i Aaret 1 841 fjærnedes fra Graa
Kannikestræde og ved Siden af den brødretorv (» Ulfeldts Plads«), nu er
E HLERS Kollegiums Have ; skraas
opstillet. Bag Materialgaarden i Fre
overfor ligger B ORCHS Kollegium, i deriksholms Kanal, der i ca. 150 Aar
hvis liave der er rejst en Mindesten har afgivet Atelierer til vore Billed
for den ved San�elmark faldne unge huggere, findes en gammel H ave,
Historiker J ENS PALUDAN- MU LLER, en bl. a. med flere sjældne Planter fra
delig er der Regensgaarden med den F REU NDS og H. V. B ISSENS Tid, og bag
berømte 132-aarige Lind og den pragt den gamle Hestgarde-Kaserne samme
fulde arkitektoniske Indramning med Sted knejser en Række smukke gamle
Rundetaarn i Baggrunden. Endelig Træer.
Den ny anlagte Bibliothekshave mel
er der endnu et Studenter-Kollegium,
lem Rigsarkivet, Generalstabsbygnin
WALKENDORFFS i St. Pederstræde 14,
ligeledes med en smuk gammel Have. gen, Tøjhuset og Biblioteket er offent44

gensgade, har
lig og almin
lagt Mærke til
delig kendt b.urde i hvert
den fornem
me, lave2-Eta
Fald være det,
smuk og stil
ges Bygning,
fuld, i herlige
Nr. 72, den
Barnekowske
Omgivelser,
som den er be
Gaard, et sim
liggende.
pelt Hus kun,
Paa Vej til
men et af de
Amaliegade
faa Værker
fra HARs
Kvarteret
kommer vi
DORFFsHaand,
gennem Lille
som er efter
Strandstræ
ladt os i ret
de. Her, i
uforandret
Nummer 1 2,
Kun
Stand.
har
Murer
Faa aner, at
mester BALD
bag dette Hus
skabt en hen
ligger en
rivende lille
prægtig gam
Plet af Gaar
mel Have, en
den mellem
af de anselig
de gamle Byg
ste i den in
ninger.
Et
dre By, med
overdaadigt
smukke gam
Espalier dæk
le Træer og
ker de gamle
yppig Vegeta
Mure, ·hvor
tion.
Vildvinen
Fjerner vi
slynger sig
os fra dette
helt op til Tag
Kvarter, saa
skægget
og
har vi bl. a.
navnlig dan
i
den gamle
Ny Vestergade Nr. 1 7.
ner en pragt
Adelgade en
fuld Indgang til Beboelseshuset.
hyggelig lille Have med Lysthus i
I Amaliegade-Kvarteret er det na Tømrerkroens Ejendom, Gadens NI'.
turligvis særlig Haverne bag de kon 27, hvor det pragtfulde Smedejærns
gelige Palæer, der udmærker sig ved skilt over Porten viser Vej . Det er et
deres Størrelse og Ælde. Den smuk- . af de faa Steder i denne Bydel, hvor
keste findes bag Christian den Syven den rummelige Gaardsplads endnu
des Palæ, hvor JARDINS søjleprydede, er bevaret.
rotundeformede H avepavillon gør en . Sølvgade var i gamle Dage kendt
ypperlig Virkning.
for sine udstrakte Haver. Paa de
Almindelig kendt er Frederiks Ho Grunde, der nu optages åf Skol en og
spitals store Grønnegaard ; mindre omliggende' Ejendomme, laa i sin Tid
Haver findes bl. a. bag Ejendommene den saakaldte S t a t z e s H a v e (» Sky
Am aliegade 3 og 1 3 , foran den Grøn debanen i Sølvgade «), anlagt 1688 af
bechske Gaard i Nr. 9 og bag den kgl. Mundkok JOHAN STATIUS BADEN ;
gamle Fødsels- og Plejestiftelse.
men af denne Herlighed er nu intet
Rigsdagshaven i Bredgade bør vel tilbage. Derimod er der endnu bag
ogsaa nævnes i denne Forbindelse Bygningerne til Nr. 32 Rester af en
ligesom Haven bag Thotts Palæ, skønt ret anselig Have med gamle Træer,
j o rigtignok det meste af den forsvandt og mellem Sølvgadens Kaserne og
for at give Plads for den stille og ikke Garnisonssygehuset i Rigensgade fin
videre morsomme Palægade.
der man mangen idyllisk Plet, hvor
Enhver, der passerer Store Kon- Vege.tationen trives i den fede, frugt45

Tømrerkroens Have, Adelgade Nr. 2 7 .

bare Muld. Et fredeligt og lidet kendt
Parti er Haverne b ag det gamle Stok
hus og det militære Klædedepot i
Stokhusgade.
I det Hele taget er Kvarteret her
omkring den gamle 0stervold sær
lig rigt paa gamle. smukke Haver.
En af de skønneste er Slotsforval
terens ved Rosenborg Slot, en hygge
lig og fredelig Krog op mod Garder
kasernen og Ekseereerpladsen.
Nævner vi Haverne her langs den
gamle Vold, bør vi heller ikke glem
me de ganske smaa, men i Reglen
velholdte og frodige Gaardhaver, der
gemmer sig bag Nybodershusenes lan
ge, lave Længer. H vad disse Oaser har
været for de gamle Smaahuses Be
boere kan ikke vurderes højt nok. Til
Overflod vidner vor Nyboders-Poesi
derom. A DOLPH R ECKE sang · om sit
Hjem herude :

Ehlers' Kollegium i Kannikestræde.
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Inde paa Væggen m ed Smag er hængt
m ange Billeder kønne,
Tæppet er rødt og gult isprængt,
Og Gardinerne grønne ;
Bagude findes en Havekultur,
Roser opad det tjærede Skur -

Slotsforvalterens Have ved Rosenborg.
Blomster - og vil Du betænke,
Ly�thus m ed Bord og Bænke.

Fra Nyboder gaar Tanken gan
ske naturligt til en anden af C h r i 
s t i a n d e n FJ e r d e s Bydele - Kri
stianshavn !
Ogsaa herude, i denne gamle Del
af Byen, ligger større og mindre Ha
ver skjulte bag Husene. Men jeg skal
ikke trætte »Forskørmelsen « s Læsere

længere. Nogle af de anseligste er den,
fra Fru JOHAN NE LUISE HEIBERGS Tid
berømte, ved Søkvæsthuset og den
smukke H ave bag den stilfulde Hee
ringske Gaard. Gaa selv ud og søg
dem op ! Det er en morsom Spadsere
tur, og den lønner sig, ikke blot for
Havernes Skyld, skønt de netop nu
præsenterer sig allerskønnest, i deres
aller pragtfuldeste Flor.

Sølvgade Nr.

32.
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Stanleys Gaard. Overgade o. V. Nr. 6. Efter Tegning af K r. K o n g s t a c\
( » Kjøbenhavn - som den e r - o g som den burde være").

» S TA N L E Y S G AA R D «(
OVERGADEN.
OM vore Medlemmer vil have bemærket

S af det i Forskønnelsen Nr. I (Side 1 5) gen
givne Uddrag af den paa afvigte Generalfor

samling aflagte Aarsberetning, har Bestyrelsen
med et Beløb af 200 Kr. bidraget til Restaurering
af Ejendommen Torvegade Nr. 12 ( ') Lindbergs
Gaard,, ) , der truedes med Ombygning paa en
Maade, der vilde ødelægge den gamle, ganske
karakteristiske Fac<ade. Bestyrelsen har ment
at burde yde dette Bidrag for derigennem at
være med i Arbejdet for Bygningens Bevaring
i væsentlig uforandret Skikkelse, og ganske de
samme Hensyn har for Bestyrelsen været be
stemmende for dens Beslutning om med et Be
løb af 500 Kr. at bidrage til Bevaringen af den
endnu mere karakteristiske Ejendom, der un
der Navn af Stanleys Gaard er kendt af enhver
Christianshavner. Bygningen er for nylig er
hvervet af Christians Sogns Menighedspleje,
da Planen om at . opføre et Menighedshus paa
Christians Kirkeplads maatte opgives, en Plan,
mod hvis Virkeliggørelse bl. a. Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse tog til Genmæle
(jfr. Forskønnelsen 1 9 1 6, Side 1 7), fordi Kirke. pladsens Ro efter. vor Anskuelse -,-- der deltes
af mange, og som ogsaa tiltraadtes af Kultus
ministeriet, i hvis Haand Afgørelsen laa - vilde
blive forstyrret ved Opførelsen af en Nybyg
ning paa det paagældende Sted.
Blandt de mange smukke Patriciergaarde
fra det ; 1 8. Aarhundrede, som Christianshavn
har i Behold, indtager »Stanleys Gaard" - op
kaldt efter den engelskfødte Billedhugger S. C.
S t a n l e y, der i Midten af 1 8. Aarhundrede op
førte den til Bolig for sig selv - Pladsen som
en af de smukkeste, og den er tillige ved sin
·ejendommelige Fac<adekomposition en af de
mest karakteristiske. » Fac<aden i Stanleys Gaard
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staar paa Bårokstilens Højdepunkt. I nddelin
gen med de to smalle etfags Fremspring og det
brede M idterpartis Markering helt op i det
knæk kede Tag er gjort med en fin Fornemmelse
for Sammenspillet mellem Mur og Tag. Paa
selvstændig Vis er dette Midterparti udmærket
paa egen M aade fremfor Sidepartierne. Særlig
lægger man Mærke til det engelsk-palladian
ske Vindue i andet Stokværk (Vilh. Lorenzen :
Christianshavns borgerlige Bygningskunst)«.
Bygningens Indre, der tidligere har haft et
herskabeligt Præg, er i vor Tid desværre delvis
ombygget, men dens Ydre er uforandret; og
Bygningens frie og efter Omstændighederne
monumentale Beliggenhed ved den gamle ma
leriske Kanalgade, flankeret som den er med
de to skyggefulde Træer, er et Moment, der
maa være væsentlig medbestemmende for Kra
vet om Bygningens Bevaring. Ved Menigheds
plejens Overtagelse af Bygningen maa dennes
Bevaring formentlig antages at være sikret.
U n der Architekt C. H a r i l d s Ledelse er Husets
Indre nu indrettet efter sit nye Formaal, saa
ledes at Kælder- og Stueetagen tages i Brup" af
Menigh.e d.spleien. medens Første-Salen og Tag
etagen for største Delen vil blive udlej et. Denne
Istiindsættelse af det indre, der har staaet paa
siden Oktober 1 9 1 6, koster ca. 50,000 Kr., et Be
løb som Menighedsplejen - saa vidt vides har skaffet tilveje ad privat Vej. Til I standsæt
telsen af Fac<aden drejer det sig om ca. 8000 Kr.,
et Beløb som det ikke hidtil er lykkedes Menig
hedsplejen at skaffe tilveje. Foreningen til gamle
Bygningers Bevarelse har bidraget med 500 Kr.,
og et tilsvarende Beløb er som sagt tegnet af
vor Forening i Erkendelse af, at der her fore
laa en Opgave , som den efter Evne burde
støtte.

G A M L E P A R I S I S K E S K I LT E
Af HENNING BR O CHNER.
Med Illustrationer efter Tegninger af JEAN-JU LES DUFOUR .

Vents og mange andre er de maleriske Minder
om lige saa mange ødelagte eller forsvundne
Skilte. Dertil kommer disse Skiltes kulturhisto
riske Betydning. Allerede VICTOR HUGO me
ner, at man af Skiltenes Inskriptioner kan læse
et Lands vigtigste Karaktertræk : Sproget, Reli
gionen og Historien, og hævder at der findes en
egen »Skiltenes Filosofi".
.
Endvidere maa fremhæves den kunstneri
ske Betydning. Man behøver blot at nævne
W ATTEAUS to smukke Tavler, der tjente som
Skilt for en Kun sthandler, og som nu hænger i
Kej serindens Gemak paa Berlins Slot. Og naar
GAVARNI, den muntre Spotter af Louis Philips
og-det andet Kejserdømmes Tid, mer end en
Gang var ved at ofre sin humoristiske Genre
til Fordel for Malerkunsten, var det fordi hans
Skilt til Kafeen »Aux deux Pierrot" gjorde saa
overvældende Lykke. Ogsaa D ELACROIX har
anvendt sin Pensel i Skiltekunstens Tjeneste i
en stor historisk Tavle for Kafeen »Miiitre Al
» Le gagne Petito .
bert", ja selv fra den seneste Tid kan man finde
Skilt for en Konfektionsforretning; 1 8 . Aarh.
Exempler som Plakattegneren WILLETTE, der
har leveret flere af de smagfuldeste moderne
Haut-Relief af malet Sandsten.
Efterligninger af gamle Skilte.
Endelig kunde man tale om de gamle Skil
OR den , der interesserer sig for gamle
Skilte, kan der vanskelig tænkes noget be
tes symbolske Betydning for de Adelsmænd,
Studenter, Videnskabsmænd og Forfattere, der
dre Studiefelt end de franske Byer, fremfor alle
samledes under de smaa Knejpers allegoriske
Paris. Thi ikke blot finder man her - paa Ga
Skilte og hengav sig til » grande chere et beu
der o g Museer - et overvældende M ateriale,
men desuden - paa Bibliotekerne - en rig- ' verie«. »La Pomme de pin" husede ofte Mænd
holdig Literatur *).
som BOlLEAU, MOLlERE, RACINE og LA FON
TAINE, som her dannede et eget » academie
Interessen for de gamle Skilte er lige saa
lidt som Omsorgen for deres Bevarelse - paa
j oyeuse " . En af dens første berømte Gæster
FRAN<;OIS VILLON har lovsunget den i et af sine
Museer eller helst paa deres oprindelige Plads
Digte, og i RABELAIS' » Pantagrue!cc nævnes den
- noget nyt Fænomen. Dertil har deres Be
forrest i en længere Række anbefalelsesvær
tydning været for stor. For det første den rent
dige Vinstuer. En anden gammel Kafe har til
praktiske som Ledestjerne for den Pariser fra
Ære for THACKERAY skiftet Navn og reklame
Tiden før det 1 8. Aarl)undrede, d'er skulde finde
rer med følgende Inskription � »Ancien Restau
Vej gennem et Virvar af Gyder uden N avne
elIer Nummertavler. Endnu den Dag i Dag
rant Thirion, Marion sueer. It was in this Reerindrer talrige bis arre Gadebe
tegneiser om dette Forhold ; N avne
som rue de l'Arbre-Sec, rue de Pe
tit Moine, rue de l'Epee-de-Bois,
rue du Paon-Blanc, rue des Qua tre-

F

*) F. Eks. :
E d. Fournier: »Histoire des En
seignes de Paris" . E. Dentu. Paris
1 88 4 .
j. Grand-Carferef : »L'Enseigne å
Lyon" . Falque & Perrin. Grenoble
1 90 2 .
jean-jules Dufour: »Vieilles En
seignes d e Paris" . I I , quai Bourbon
[fra hvilken Billedsamling de Illu
strationer, der ledsager denne Artikel,
er hentede]. Paris 1 908.
» Petit Dictionnaire critique et anec
dotique des Enseignes de Paris "
(Ma xime de Villemoresf et Horace
Raisson).

» Le petit Dunkerque(( .
Vinhandlerskilt fra 1 8. Aarh. Smedejærn.
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» Le Soleil d'or".
Værtshusskilt fra 17. Aarh. Udskaaret,
delyis forgyldt Træ.

staurant that the ce1ebrated author WILLIAM
MAKEPEACE THACKERAY, when was student at
the » Ecole des Beaux-Arts" , took his meais."
I ntet Under derfor, at man efter en ganske
usædvanlig Maalestok finder selv meget gamle
Skilte bevarede den Dag i Dag eller i al Fald
opbevarede og sikrede mod Undergang, hvil
ket navnlig - takket være Parisernes berømte
Kafekultus, der har kunnet opretholde de gam
le Værtshuse - gælder disses maleriske Tav
ler der udgør Eliten og langt den største Pro
ce �tdel af de mere fremragende franske Skilte.
Som i enhver større By falder Skiltene na
turligt i to Grupper : de sædvanlige Udhængs
skilte, forskellige for de forskellige H andlende
i Overensstemmelse med disses traditionelle
Lavsinsignier, og andre - ofte indemurede i
Fa<;:aden og i Reglen af ældre Dato - der ad
skiller sig fra de øvrige ved at besidde speciel
kunstnerisk eller historisk Interesse. De gamle
Værtshusskilte maa som Regel henføres til
denne sidste Gruppe, til hvilken de yder det
væsentligste Kontingent.
Til et Studium af den førstnævnte Art af
Skilte, der sædvaI1IigvJs _udviser , talrige Lig
hedspunkter Verden over, kan man ikke vælge
noget bedre Sted end rue .Saint-Denis, e n af
Paris' ældste og mest maleriske Gader, I denne
vil man finde en Række af Skilte i de mest
vekslende Former og Farver, anbragt Side om
Side saa tæt, at de næsten rører h inanden :
Den store Gtlldnøgle, der kendetegner Smeden,
Barberens blanke Messingbækken, ophængt
u nder en sortmalet Tavle med Prisangivelser,
og den r øde Skraarulle med paamalede Piber
og Spillekort, der u nderretter omT6båksMmd : '
lerens Butik. Store Heste- og Tyrehoveder l
straalende Forgyldning angiver henholdsvis
Vognmandens og Slagterens Forretninger ;
Bødkeren skilter med en. diminutiv Tønde,
Vaabenhandleren med en enorm Bøsse og
Knivsmeden med en' aaben Saks af tilsvarende
D imensioner, i Reglen rødmalet, forsølvet eller
forgyldt. En gylden Krone med Inskriptionen
»Fleurs naturelles" er anbragt over . Blomster
handlerens Dør, mens F.arverens Butik ind
rammes af lange Tøjvimpler. Skomagerens
Støvle, Optikerens Briller og Kikkert, Hatte
magerens Hat, Paraplyfabrikantens aabne eller
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sammenfoldede Paraplyer og H anskemage
rens slivfingrede H anske gaar igen Gang paa
Gang, alle gengivet i uhyre Dimensioner · og
med en kraftig rød Farve. E n Plade af malet
Jernblik, paa hvilken m an ser et nyfødt Barn
midt i et Kaalhoved, u d gør Jordemoderens ma
leriske Skiltning (thi i Frankrig er det ikke
Storken, der kommer med de smaa Børn, men
Forældrene 'finder dem i de store Kaalhove
der) ; ogsaa Notaren har sit særlige officielle
Skilt. En rødmalet Violin i gennembrudt Me
tal betegner en Musikhandel, mens et Flag i
'de franske Farver viser Indgangen til et Va
skeri, og e n smækker Bambusstang, der bærer
en blinkende Metalfisk 'i en lang Snøre, angi
ver et Udsalg af Fiskeredskaber, Urmagerens
Skilt viser en Urskive, indrammet af gyldne
Straaler, mens Damefrisørens Salon kendes
paa den lange sorte H estehale, oFhængt i en
forgyldt K:ugle.
Gælder det derimod et Studium af de i kunst
nerisk og kulturhistorisk Henseende mere ene
staaende Skilte, der findes spredt n.mdt i de
gamle Kvarterer, nødvendiggør dette en taal
modig Vandring fra den ene Bydel til den an
den, ofte gennem trange, mørke Gyder o g Pas
sager, hvor de gamle Skiltetavler findes, godt
gemt over Døren til uanselige Rønner eller
i mørke Kroge, hvor man ikke tænker paa at
søge dem. Til en saadan Udflugt finder man i
CHARLES FEGDAL en fortræffeli g Vejleder O ) .
Man vil hurtigt opdage, hvor overvældende
det Kontingent er, som de gamle Kafeer leve
rer, kvalitativt som kvantitativt. Den berømte
»Pomrne de pin �, der ovenfor er omtalt, er nu
forsvundet og med den det symbolske Skilt,
hvis traditionstro Piniekogle i saa mange Aar
. havde sikret den Bacchus' Bevaagenhed ; men
endnu findes der talrige Skiltesymboler tilbage.
M u slingeskallen, Pilgrimmens Symbol, der al
lerede fra Korstogenes Tid tjente som Skilte
motiv, findes over Døren til mangt et Spisehus
og Logi ; ogsaa Ankeret er et yndet Motiv. En
delig findes Skibet atter og atter gengivet med
Agterbastion 0E bugnende Sejl i Basrelief eller
*) Til Grundlag for denne lille Exkursion er be
nyttet hans Bog » Les vieilles Enseignes de Paris" ,
Figuiere & Co., Paris 1 9 1 3.

» Le Cygne de la Croix" .
Værtshusskilt ( i Rebusform ) fra 1 6. Aarh.
Udskaaret, malet Træ.

i smuk Smedejernsudførelse i en I n dramning
af Vindruer og Blade over Døren til den nu un
der Krigen saa populære Vinhandel »Au petit
Dunkerque« .
H immellegemerne fi nder vi repræsenteret i
en Stjerne med seks grønne Straaler, der re
klamerer for Hotellet »A la Belle Etoile«. Langt
pragtfuldere er dog et forgyldt Frontonrelief
»Le Soleil d'Or« ; i de gyldne Solstraaler hæn
ger den ene " fiasco« ved Siden af den anden
i sin velkendte italienske Straafletning sam
men med en Del Boldtræer, der bringer det
tidligere Boldhus i Erindring. Nedenunder gør
nogle nøgne Smaabørn sig til gode med Druer
fra de omgivende Træer og med det gyldne
Fluidum, der strømmer ud af Muslingeskallen
i Relieffets M idte. Andetsteds tjener baade Sol
og M aane som Skilt for to bekendte Bagerbuti
ker, og blandt de yngre Skilte fi ndes endog » La
ComMe de 1 88 1 «.
Ofte findes disse Symboler i Rebusform, saa
ledes som det i Tiden mellem det 1 6. og 18.
Aarhundrede var Mode. Et af de ældste Eks
empler er e n malet og udskaaret Trætavle, fo
restillende en Svane, der i Halsens Krumning
bærer et sort Kors mod e n himmelblaa Bag
gru n d ; dets Titel kunde efter Behag opfattes
som »Au Cygne de la Croix« eller »Au Signe
de la Croix«. Dette Eksemplar er det sidste af
talrige lignende Svaneskilte, der tiltrods for
deres formentlige Gudsbespottelighed var
yderst populære. Over Døren til en gammel
Vinstue findes et Smedejernsskilt i samme
Genre, idet man kan opfatte Titlen som »Au
bon Coin « og finde en Hentydning til Bygnin
gens Beliggenhed paa et Hjørne eller som »Au
bon Coing« o g søge Forklaringen i Skiltets
Motiv : en stor Kvæde, omgivet af Bacchusstave
og elegant slyngede Grene og Blade ; desværre
er nu kun Gitteret tilbage, mens det smukke,
gamle Skilt er forsvundet og erstattet af en
hæslig Blikplade.
I det hele leverer Dyre- og Planteriget tal
rige Motiver til disse Værtshussymboler ; gan
ske særlig gælder det selvfølgelig Vindrueklas
sen og dens Blade, der forekommer næsten
konstant, enten som Baggrund eller I ndram
ning. Paa den Hjørnebygning, der rummer den
af RABELAIS lovsungne Knejpe »Au franc Pi .
not« findes som Skilt et Smedejernsgitter, ma- .
let og forgyldt og i en beundringsværdig vel
bevaret og omhyggelig restaureret Stand. I
Gitret over Døren ses en Klasse af de sorte
eller hvide Druer (pinot) fra Bourgogne, om
givet af et dekorativt Mønster og et Fletværk
af Vinstokke, Blade og Slyngtraade, der fort
sættes hen over det store Vindusgitter. Af an
dre Eksempler fra Planteverdenen kan næv
nes det fornylig forsvundne »Pomme d'orange«,
det s mukke »La Gerbe d'or«, der nu tjener som
Slagterskilt og viser et gyldent Kornneg med
e n seglformet Kniv med forgyldt H aandtag og
Sølvblad, og endelig det beskedne Trærelief,
dateret 1 776, der fremstiller den berømte gamle
Poppel, der i sin Tid stod udenfor St. Gervais
Kitken.

Ogsaa Dyreri �ets I?ange Form� r !i ndes
foreviget, snart l Reheffer, snart l fntst � a
ende Figurer. Af Løver findes der uta� hge
Variationer, baade hvad Farven og Materialet
angaar : sorte, hvide, røde og grønne Løver,

" Le bon Coing<l .
Værtshusskilt (i Rebusform) fra 1 7. Aarh.
Smedejærn. Nu forsvundet.

en » Lion d'argent«, de tre » .Lion de fai'en ce«,
siddende paa et og samme Fodstykke, som med
deres gule og blaa Manker minder om de v�l
kendte Komodefigurer, og endelig de to be
rømte » Lion d'or«, begge af forgyldt Smede
jern, den ene i Kamp med en Slange, den an
den i en smuk mønstret I ndramning. Ofte er
Løven anbragt i fantastiske Situationer : i Stæv
nen paa et Skib, der under Navnet »La Flotte
Sainte-Barbe« skilter for en Viktualiehandler,
eller som i »Le Coq hardi« med en H ane paa
Ryggen og Ægyptens Pyramider i Baggrunden.
Af Hjorte findes talrige Gengivelser i Træ og
Smedej er n ; et Skilt som det yndefulde »La
Biche«, der som Navnet angiver forestiller en
springende Hind, er øjensynlig inspireret af
det nære N aboskab med "Jardin des Plantes<l.
Over hver af de to Indgange til en Hjørnebyg
ning i rue de l'Hotel-de-Ville svæver en Due
med udbredte Vinger, set fra neden u nder Flug
ten ; i en storslaaet Kartouche over Indgangen
til rue de Canettes 18 finder vi det smukke Skilt
med de svømmende og dykkende Ænder, der
har givet Gaden Navn.
Katten, der endnu i vore Dage leverer Navn
til mangt et moderne Kabaretlokale, mangler
selvfølgelig heller ikke ; den troner i en rigt
skulpteret Nische som en af de talrige )) Chat
noir« som Skilt, først for en Silkefabrikant, se-

" Le Cerf<l.
Værtshusskilt, dateret 1 7 4 5 . Smedejærn.
Hovedet mangler.
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» Le Chat Noir « .
Skilt for e n Silkefabrik; 1 8 . Aarh . ; Haut-Relief
i Sandsten. Senere Konditorskilt. Nu i Carna
valet- Musee t ; Medaillonen forsvunden.

Ogsaa d e allegoriske Skilte e r talrige, først
og fremmest de religiøse. Et morsomt, n a ivt
Basrelief fra det 6. Aarhundrede. » L'Innocent
de Ja Barche«, forestiller St. Julien og hans
Hustru i deres Baad, samt Jesus, der for at
prøve deres Tro har paataget sig en Spedalsks
Skikkelse ; i et langt yngre og pragtfuldere Re
lief skildres Mariæ Bebudelse. Ogsaa de en
kelte Helgener er rigt repræsenterede, saaledes
Saint Michel i rue de Bievre, hvor DANTE skrev
en Del af sin » Divina Comedia« . Et andet Sted
ser man i en Smedejernsmedaillon Paris' Skyts
helgen Sainte Genivieve, klædt i det 1 8. Aar
hundredes smukke Dragt, lytte til Engle nes
Røst, alt imedens hun vogter sine Faar og pas·
ser sin Haandten ; i samme Gade findes Saint
Etienne i Miniaturformat over Døren til en
gammel Vinstue. Et pudsigt Symbol , paa Gud
hengivenhed findes over Døren til »A la Grace
de Dieu«, hvor man i et Smedejernsmønster
ser en ung Laps, iført Paryk og kniplingsbesat
Frakke, om Bord i en lille Baad omtumlet af
tilsyneladende lidet livsfarlige Bølger. Det be
rømteste og s mukkeste Eksempel er dog Frem
stillingen af selve Jesusbarnet med Kors og
Straaleglorie der ligesom de tre Bogstaver I. H.S.
- en Sammentrækning af I H ESVS .- er rigt
forgyldt.

Blandt de mytologiske Figurer vrimler det
med Silener, Fauner, Satyrer og Sirener ; fra
det 1 7. Aarh u ndrede stammer en af de ældste
frit�taaende Gengivelser af selve Vinguden,
nere for en Konditor. Et andet Sted præsenteres
siddende overskrævs paa en Tønde med en
vi for den bestøvlede Kat. Vi finder den ogsaa i
Vindrueklase i den ene Haand og en Flaske i
- i Carnavalet Museet - blandt de h um ori
den anden, et Motiv, der i forsimplet og forfla
stiske Skilte som -le Chat qui dort« med en
diget Form har talrige Sidestykker Europa over.
næsvis Mus foran sig. Paa to ' mere nymodens
Ogsaa de forskellige krigerske og fredelige
Tavler ser man henholdsvis en Kat tage sig en
Erhverv finder vi repræsenteret. En Træstatue
Pris og en siddende Hund, der tigger e n Kok
fra det 1 8. Aarhundrede viser en Kriger, der,
om Ild til sin Pibe. Den berømte »Lapin bJanc«,
støttet til sin Lanse, holder en Pengepung i sin
s o m EUGENE SUE gjorde populær gennem s i n e
fremstrakte Højrehaand; Navnet .L'Homme
Pariserromaner, e r derimod forsvundet, og tal
de la Roche de Lyon« forklares ved, at Fi
rige andre er kun bevaret under mindre gode
guren oprindelig er opstillet af en Slagter fra
Forhold, som f. Eks. et af de smukke » A u
Lyon til Minde om hans Fødeby, i hvis Kvar
Mouton« Skilte der e r halvvejs skjult af en
ter »La Roche« der findes en lignende Statue.
Møbelhandlers Markise. løvrigt vrimler det
Langt elegantere er imidlertid .L' Hamm e
med alle Arter fra Ørne, Fasaner og Paafugle
Arm e . , e n Kriger, iført e n Rustning, hvis De
til Salamandre og østers.
tailler er gengivet med stor Omhu, siddende
Af Fabeldyrene træffer vi baade Dragen,
paa en Kanon med Spydet i den ene Haand og
Sfinxen - bl. a. i et forgyldt Stenrelief, der tje
Glasset i den anden, et slaaende Bevis paa Vi
ner som Apotekerskilt - og Griffen, snart som
nens forædlende og formildende Virkning. Til
Papirhandlerskilt, snart som Kafeskilt, gørende
de mere humoristiske Eksempler hører den ku
sig til Gode med et Kar fuldt af Vindruer.
lørte Statuette af »Le petit
Suisse« i al hans uniformere
de Pragt. Endelig kan nævnes
en Tarribourmajor i den første
Republiks maleriske Dragt og
en lille Matros, der sidder paa
en Vareballe, støttet til et An
ker.
De fredeligere Erhverv er
repræsenteret i »Le bon far
dinier« , en farvet Træfigur. der
tjener som Skilt for et Gartneri,
'o g i en henrivende;humørfyldt
Terracottastatuette af en lille
Skorstensfejer, der meget pas
sende - efter en omflakkende
Tilværelse - er havnet hos en
» Le Chat qui dort « .
Kakkelovnsrnand. Mindre lo
Værtshusskilt, dateret 1 665. Smedejærn. Nu i Carnavalet-Museet.
gisk virker et Skrædderskilt
-
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i kulørt H autrelief, rigt paa morsomme De
tailler, forestillende en Skærsliber med sin
Slibestenskærre ; e n anden » Petit Remou
leur< skilter derimod for en Knivsmed. En
delig finder vi, flankeret af to ret malplacerede
Sukkertoppe, et Rebusskilt, der oprindelig hørte
til en Vinstue med den dobbelttydige Titel »Au
Puits sans vin « eller »Au Puissant vin«, me'n
nu' reklamerer for en Sukkerbager under N av
net »La Bonne SourCe«. Under Krigen 1 870- 7 1
led d e t Overlast, men er senere blevet omhyg. gelig restaureret, malet og forgyldt og anbragt
paa Plads mellem Førstesals Vinduer. Det fore
stiller to Mænd, hvoraf den ene bærer en tom
Spand paa Ryggen, mens den anden er i Færd
med at hejse sin op af en Brønd.
Til Slut skal blot nævnes H6tel du Compas
d'or, der danner Overgangen til den mere stor
stilede moderne Skiltning, som omfatter hele
Fa<;aden eller en stor Del af denne. Denne
Bygning bærer flere udskaarne Trætavler, pa'a
hvilke man to og to ser Jægere, hjemvendt fra
Rævejagten med Byttet, Fiskere med deres Net,
Vildsvinejægere med det dræbte pyr imellem
sig, Tjenestekarle med et Raadyr og østers
handlersker. U agtet disse detailleret udførte
Tavler stammer fra saa sent et Tidspunkt som
det 18. Aarhundrede, har man allerede naaet
at erstatte flere af dem med kedelige moderne
Frontoner �ed store Reklamebogstaver.

» Le petit Bacchus« .
Vinhandlerskilt fra 1 7 . Aarh. Smedejærn.

Chaise«, hvis lige saa simple Motiv er en lille
Stol med lave Ben og meget høj Ryg. Adskil
lige af de øvrige hører nærmest under oven
nævnte Gruppe af sædvanlige Lavsinsignier,
saaledes den fo"rgyldte Klokke, Guldpaletten
Pas lignende M aade er det desværre - trods
al Omhu og I nteresse - gaaet adskillige af de . og m a n ge andre . De smukke gamle Smede
jernsskilte er ret faatallige ; Carnavalet-Museet
smukke gamle Skilte. »Le petit MauH, et af
ejer et Par af de mest fremragende Eksempla
Byens populæreste fra Begyndelsen af det 1 7.
rer, som i m idler . id er hængt af Yejen' oppe un
Aarhundrede, blev i sidste Øjeblik reddet fra
der Loftet, hvor en mere indgaaende Undersø
U ndergang, da I ndgangsdøren skulde øges i
gelse er u delukket.
Højden, og anbragt højere oppe paa Fa<;aden.
Langt større Interesse har de seneste Tiders
I mangfoldige Tilfælde er de husvilde Skilte
. fra ombyggede eller nedrevne Huse havnet
Forsøg paa at lade den moderne Aand besjæle
de gamle Former og skabe nymodens, arkai
'p a a Carnavalet-Museet, der ved en glædelig
serende Efterligninger, endnu et eklatant Eks
Skæbnens Ironi skylder Baron HAussMAN, Pa
empel paa de gamle Skiltes overordenllige Be
ris' store Regulator og Ødelægger, sin Opret
tydning. Særlig bør nævnes WILLETTES Ud
telse. Her træffer man - foruden den tidligere
hængsskilt »L'!maige Nostre Dame« ; det fore
nævnte » Chat qui dort«
den lige saa humo
stiller en aaben Pergamentrulle, hængende i
ristiske » Trui qui file«, et gammelt Stykke Skulp
Kæder ned fra den forgyldte SkiJtearm ; et Fragtur, forestillende e n So, der sidder paa Bagbe
nene og i denne u magelige Stilling giver Die
til sine Smaagrise ; i Forpoterne holder den
Hør og Ten og i e n Rem omkring den tykke
Mave hænger to mægtige Nøgler og en fyldt
Pengepung, mens to løvrige Grene hæver
sig paa hver sin Side af denne pudsige
Gruppe, der desværre er meget haardt med
taget af Vejr og V ind. H er finder man ogsaa
. en smuk oval M edaillon, der i det 1 7. Aar
hundrede u n der Navnet » Trois barbeaux«
tjente som Skilt p aa en gammel parisisk Ej
endom. Relieffet forestiller tre sprællende
Fisk midt imellem et Arrangement af Sten
og Siv, mens et Fiskenet fraoven synes at
dale ned imellem dem. Der findes ogsaa
her et Par simple hvide M armortavler, der
reklamerer med e n fornøjelig, men fantastisk
slet Ortpgrafi. I det hele kan man paa dette
Museu m og enkelte andre
f. Eks. Cluny
Museet - faa de Erfaringer, man har gjort
i de gamle Kvarterer, rigeligt suppleret.
I Sammenligning med disse Fa<;adeskilte
» L'Enfant ]esus«.
er de gamle U dhængsskiIte langt mindre ty
Værtshusskilt f�a 16. Aarh. Delvis forgyldt
piske og derfor af mindre Interesse.Morsomst
Smedejærn.
er maaske en lille beskeden Tavle, »La �etite .
-'-

-
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» L'Homme Arme " .
Værtshusskilt fra 1 5 . Aarh. Smedejærn.

» La Coquille d'or".
Værtshusskilt fra 1 7. Aarh. Forgyldt Smedejærn.

ment af en Koral staar gengivet i N oder med
Underskriften A-ve Ma-ri-a. I ndrammet i Per
gamentet findes som en Slags gammelt illumi
neret Miniatur en transparent Rude, forestil
lende Jomfru Marie, Jesusbarnet, Jordkloden
og den knuste Slange.
Et moderne Fac;adeskilt, inspireret af de
gamle Former, har man i en malet og emaille
ret Fronton, i hvilken man paa lys Okkerbag
grund ser to vingede Chimærer, hvis lange
H alse krydses. Indram ningen er af Sten i go
tisk Stil ; paa Ribberne af nogle Kaalblade kla
trer paa den ene
. Side e n Abe, paa den anden
en Hund.
Af andre Eksempler k a n nævnes »l'Agneau
Pascalrr, en lille Tavle med et Sølvlam, hvi
lende paa en skarlagenrød Pude under sit gyld
ne Kors m o d en Baggrun d af bugtede Straaler;
endvidere e n morsom, men kunstnerisk meget
svag Fremstilling af den hellige Antonius' Fri
stelse. Man ser den hellige M a n d og h ans Svin
staa foran en Kræmmers Opstilling af Salte
mad ; han hæver Armene m o d H imlen i Ekstase,
grebet af Sult og Fristelse.
» La belle Fermiererr vi
ser en venlig Bondepige,
der ka.ster Korn til H ø n
sene ; de korte Skørter rø
ber de runde Lægge mod
en Baggrun d af H i mmel
og Grønsvær.
'1 alle disse Tilfælde har
den moderne Kunstner øst
af de aarhundredgamle,

men stadig friske Kilder; endnu mere øjensynlig
bliver Paavirkningen selvfølgelig, naar det drej·
er sig om en moderne Kopi til Erstatning for et
forsvundet Skilt. Et gammelt Skilte billede i stor
M aalestok af Vulkans Smedie, der reklamerede
for et Galanterimagasin, blev i 1 860 flyttet og
erstattet af et nyt, der troværdigt gengiver baade
Em ne og Farve i en Keramik, de.r vil bevare
sin Friskhed i uoverskuelig Fremtid. Man. ser
den siddende Smedegud drage en blond og
s milende Venus til s i g, mens Ilden fra Essen
lyser over hans brune Hud og Gudin dens rosa
Teint. I Forgrunden paa det rosenbestrøede
Gulv ligger prægtigt forarbej dede Vaaben, over
hvilke to elskovsfulde Duer svæver.
De moderne franske Skiltekunstnere synes
da ogsaa at have forstaaet, at de smukkeste,
naturligste, mest talende Skilte frembringes
ved at benytte de gamle Former som Studie
materiale og hente I nspirationen fra dem ; og
det Fond, de i saa Henseende har at ty til, er
saa eminent, at de uden Vanskelighed kan
følge den Appel, som den berømte Slagmaler
E DUARD DETAJLLE i 1 902
rettede til sine Lands
mænd, da han skrev : » Le
moment est venu de faire
revivre l'art de l'enseigne
en organisant un concours,
et en demandant aux pein
tres, graveurs, architectes,
de consacrer leur talent
å l'ornementation de la
rue".
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» A la Bonne Source IC .
Værtshusskilt fra 1 8. Aarh. Smedejærn.
Nu Urtekræmmerskilt. -

B LA D E A F B Y E N S B I L L E D B O G

BØRSEN
Tegning af K r. K o n gs t a d .

Tegningen er benyttet som Ramme om Kjøbenhavns Overp ostmesterembedes Nytaarskort 1 9 ) 5.

"H E S T E N"
Fra fhv. Statsbanedirektør o. F. A. B u s s e hår vi modtaget følgende·:

H

r. A. B.s meget forstandige Artikel i sid
ste Nummer (2) giver mig Anledning til
at skrive nogle Linier om Patina. Til Sagen
))Hesten" vil jeg sige, at man maa ønske den
omstøbt i Bronce, saa kan de af Tiden frem
bragte Fejl helt rettes og Statuen blive et
smukt og dekorativt M inde om sin Tidsperio
des Kunst; thi om end Chr. V ikke er en af
Danmarks store Konger, saa er hans Mindes
mærke dog det smukkeste, som vi har fra hans
T idsalder.
Paafaldende er Forskellen imellem Patinaen
paa ·, Hesten" og paa Børstaarnet, den ligger
næppe i Metallet, som for begge er Bly - hvad
der forøvrigt let lod sig afgøre ved en Ana
lyse -, men som Hr. A. B. forudsætter i Over
fladebehandlingen ; Pladerne paa Børstaarnet
er valsede efter Støbningen, hvorved de har
faaet en glat, tæt og noget haardere Overflade ;
det samme lod sig opnaa ved at over hamre
))Hestens" Overflade med lette Hammerslag.
Jeg nærer den Overbevisning, at det er den
brugelige Tilsætning af Bly og Zink, som for
driver den nyere Tids Statue-Bronce ; naar Hr.
A. B. taler om ))det ædle Stof Zink" , antager
jeg, at han har ment det ironisk, jeg er der
imod tilbøjelig til at kalde Bly og Zink for
Plebej erne imellem Metallerne, i Særdeleshed
hvor det drejer sig om Patinering. Udtalelsen
om Kulrøgen er ganske sikkert det forløsende
Ord, den har vel ikke virket stær�ere paa Hol
berg . ved Teatret og Fr. VI og Hall paa Frede
riksberg end paa Fr. V og Marmorkirkens Kup-

pel, der ligge saa nær ved de store rygende
Dampskorstene i H avnen. Rent Kobber og ren
Tin-Bronce synes at patinere· overalt, og hvor
der er Kulrøg og meget Snavs, vaskes dette o g
opstaaede kemiske Forbindelser bort af Reg
nen, og Patinaen holder sig smuk, fordi dens
Overflade er meget tæt, haard og glat, men
Produkterne af Bly o g Zink æder Gruber ind
i Broncen og gør den ru, og de er ikke grønne
som Kobberpatina.
Phosfor gaar ikke i Legeringen, det forbræn
der, og benyttes kun for at rense Metallet o g
gøre det mere letflydende. M a n har derimod
Erfaring for, at et ringe Indhold af Arsen be
fordrer Patineringen, o g det er nok muligt at
dette · Metal vil findes ved Analyser af ældre
Statuer; det er ikke i n dbragt med Forsæt, men
fordi ældre Tiders Metalurgi ikke kendte til at
udskille dette. N uomstunder er Raakobberet
for det meste fri for denne Forurening, men
ved Sager, som skal patinere, er den vistnok
til Nytte, og bør derfor tilsættes.
M an har paastaaet, at Bly tilsattes Statue
Broncen for at lette Ciceleringen, men man
kunde j o ganske godt cicelere den gode Bronce
paa Fr. V.s Tid, og Cicelerstaalet er meget bedre
nu end dengang, o g tilmed har man nu Luft
værktøj, som letter Arbejdet i høj Grad. Nej,
Bly- og Z inktilsætningerne i Broncelegerin 
gerne e r sikkert blot sket, fordi d e e r s a a bil
lige og fylder saa godt, og Kulrøgen er bleven
brugt til at skjule over Følgerne af dette FejlBusse.
greb.

(@

NYB O DER

D

ER rejser s i g Røster for, a t Nyboder i
Sted stumpvis, men saaledes, at vi kan blive
disse paa ledige Lejligheder saa vanske
forskaanet for det byggepladsagtige, ufærdige
I ndtryk , som møder os i den nærliggende
lige Tider bør nedrives o g give Plads for høj
Bebyggelse.
))Grønningen" og ved Langelinjebroen.
Nyboders Ombygning er vel ikke umiddel
Men først o g fremmest bør det ved Gade
bart forestaaende, men vi er klar over, at vi før
anlægget haves for øje, at den Udsigt mod
Frederikskirken, som vi viste paa Billedet i
eller senere maa regne med dette Kvarters Re
Forskønnelsen 1 9 1 6 Side 68, ikke ødelægges.
gulering, det gælder da blot om, at det, der kom
meri Stedet, bliver tilfredsstillende.. Vi betragter
En Gade, anlagt i Luftlinjen mellem Viaduk
ten og Kirken, strækkende sig fra Suensons
det som givet, at der vil blive tilvejebragten samgade til østervold g ade, vil sikre den frie Ud
let Plan for Terrænets BeQyggels�, Jiges.o� yi
.
.
. .
'
.
. . . .
.
udtaler Haabet om, at Bebyggelsen ikke finder
s i t �� d K irk� n �

g

.

.
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»

Urtegaarden «

S T. PETR I K I R K E S U RT E GAA R D
O G GRAVKAPELLERNE VED KIRKEN
A f GEORG NYGAARD

E Skønheder, kender det henriven
de Gadeparti fra Larslejstræde, Ba
N HVER, der har Sans for vor Bys

rokmuren , der indhegner St. Petri
Kirkegaard, Kapellernes og Kirkens
spidsgavlede Mure og det slanke ir
grønne Spir med Hanefiøj et højt knej
sende over det Hele. Enhver kender
det - i hvert Fald fra O. C. S VENDSENS
stemningsfulde Farvelitografi eller fra
VILHELM HAM MERSHØIS skønne Male
ri, i Farven saa dæmpet og tyst som
selve det gamle Strædes tids- og livs
fjærne harmoniske Stilhed.
Men hvormange har været inden
for de gamle Mure, hvis Porte altid
er stængede udenfor Søndagsguds
'
tjenestens knapt tilmaalte Tider, eller
naar en anden kirkelig Handling tvin
ger Portene op ?
Kirkegaarden, Kirken, Kapellerne
og den mellem Kapellerne liggende
!"ORSK0NNELSEN VII Aarg. 1 9 1 7 Nr. 5-6.

ældgamle » Urtegaard« danner tilsam
men et Fortidsbillede af sjælden Skøn
hed og Stemning. Her er Hvilestedet
for en Mængde af en længst henfaren
Tids Berømtheder, og trods de veks
lende Tiders Vanrøgt og pietetsløse
Fremfærd er der endnu saa meget til
bage, at et Besøg i rigt Maal kan løn
ne sig.
Man bør komme her en stille Som
meraften, naar Spir og Murtinder ka
ster lange Skygger ; paa den Aarstid,
da Alt vokser frodigst og vildest, og
de gamle Gravmælers Forfald dan
ner den virkningsfuldeste Modsæt
ning til Vegetationens overvældende
Yppighed.
'
Det Billede, man har for sig, naar
man sætter sig paa Kanten af Grav
gelænderet ovre ved Larslejstrædes
M ur - Bænke findes her ikke - kan
ogsaa nok virke inspirerende paa en
57

Parti fra Kirkepladsen. Hovedindgangsdøren til Kirken.

Kirkegaardsmuren mod N ørregade med de indmurede gamle Ligsten.
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Den gamle Urtegaards Mur mod Larsleistræde.
Fra højre til venstre : Det M ti n t e r ske Familiegravsted, Det L e n t e ske Kapel,
Gravmæle over E r i c h P o n t o p p i d a n og Dr. theol. E. D. H a u b e r.

Parti af den gamle Kirkegaardsmur set mod Porten ved Telefonhuset.
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Fra det gamle Kapel.

Digter. En saadan har da ogsaa kvæ
det til den gamle Urtegaards Pris.
Det var EDVARD SØDERBERG, » Gadens
Digter« , der i et lille Stemningsbille
de, som ikke findes optaget blandt
hans Poesier, skildrede sit Indtryk
saaledes :
Over Gitret Vedbendgren e
slynger sig i tætte Knuder,
mod Kapellets grønne Ruder
luer Aftensolens Guld ;
slidte Fliser, sunkne Stene
smuldrer hen i Støv og Muld.
Marmorhugne Inskriptioner
falmede i Sol og Væde,
svundne Tiders Sorg og Glæde
stirrer frem af hver en Krog,
og de mørke Lindekroner
hviske paa et sælsom t Sprog.
Gennem Klosterha ven tOner
Aftenklokkers fjerne Kimen ;
kun en Fugl i Skumringstim en
strygt:r gennem Luftens Blaa.
Mens de gamle Inskriptioner
langsomt smuldre og forgaa . . .

A n d r. G e r e k e n : Gravmæle over Hofapotheker
J. G. B e c k e r (udført 1 7 1 5).
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Allerede 1 304 omtales St. Petri
Kirke, men den er sandsynligvis
langt ældre. Den Kirke. der nu staar,
er opført efter Branden 1 728. Den

Udsigt gennem det lange Kapel.

indviedes 2. September 1 73 1 . Spiret
opførtes 1 756. Under Bombardemen
tet 1807 tog Kirken, ikke Taarnet,
saa megen Skade, at den maatte re
stavreres og først genaabnedes 1 8 16.
Gravkapellerne dannes af det 80
Alen lange Hovedkapel, der mod
Vest støder op til Larslejstræde og
mod øst er sammenbygget med Kir
ken. Vinkelret paa dette Kapel løber
de to 40 Alen lange paralelle Fløje,
hvoraf den ene udgaar fra H oved
kapellets Midte, den anden fra Byg
ningens vestlige Ende og danner en
Del af Muren ud mod Larslejstræde.
Indgangsporten til Kapellerne fin
des midt paa det lange Kapel, ud
mod Kirkegaarden. Den lille Kirke
gaard, d e r n e u e K r a u t g a rt e n ,
endnu kaldet » U rtegaarden« , er be
liggende mellem de to korte Fløj e
og begrænses paa de to andre Sider
. af det lange Kapel og den nye Mur,
der danner . Grænsen op til Indkørs
len fra Larslejstræde til Telefon
huset.
I Almindelighed kaldes den til Ven
stre for Kapellets Hovedindgang lig-

J o h s. W i e d e w e I t : Gravmæle over Etatsraad
D. B. W e y s e og Hustru (udført 1 776).

henvise til LOUIS
indgaaen
de, paa Kirkens
Protokoller støtte
de, Beskrivelse i
» Fra Arkiv og Mu
seum « 1904 og til
BOBES

POUL BREDO GRAND
JEANS nøjagtige Op

J o h s . Wi e d e w e I t : Gravmæle over Sir W a l t e r

gende Afdeling (Hovedbygningens
vestlige Halvdel med de to korte
Fløje) for » det gamle Kapel « og Ho
vedbygningens østlige Halvdel (den
nærmest Kirken) » det nye Kapel« .
Før Branden, da den sidstnævnte Af
deling var den ældste, var Benævnel
serne omvendte. » Det nye Kapel«
stammer altsaa fra Tiden' efter 1 728 ;
» det gamle Kapel« , der indeslutter
» Urtegaarden« indviedes sammen
med denne den 7. Oktober 1683.
Det er ikke Hensigten her at give
en udførligere historisk Redegørelse.
Vi kan i saa Henseende nøjes med at
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tegnelser af de
gamleGravskrifter
paa Kirkegaarden
og » Urtegaarden«
(» Personalhisto
risk Tidsskrift«
Femte Række II
Bind). Men siden
disse to Arbej der
fremkom, er der
foretaget adskilli
ge Forandringer,
først - efter LOUIS
BOBES Afhandling
- Reparationen af
Kapellet i M aj 1 904,
senere, for et Par
Aar siden, Ordnin
gen af Kirkegaar
den og Forlængel
sen af Muren ud
mod Nørregade.
Ved Kapellets
Restavrering flyt
adskillige
tedes
gamle Ligsten ud
paa Urtegaarden
og indmuredes i
den nye Mur, og da
Murenmod Nørre
gade sattes i Stand
og forlængedes,
Ti t I ey (udført 1 768),
blev flere andre
Ligsten indsatte i Muren her.
Der er ikke altid handlet med Pie
tet, ja neppe en Gang med Takt, af
tidligere Kirkestyreiser. Ofte har
man, med Foragt for Tradition og
Sømmelighedshensyn , hvad LOUIS
BOBE gør opmærksom paa , solgt
Gravkapeller til senere Tiders Rig
mænd, der har anbragt deres moder
ne Epitafier uden Hensyn til de gamle
Monumenters Stil og uden at værne
navnkundige og fortjente Mænds Sar
kofager. Kan man ikke med fuld Ret
bebrej de de nuværende Kirkefor
standere Mangel paa Pietet, maa man

j o nok have Lov til at beklage, at det
har været nødvendigt at fjærne saa
mange Ligsten fra deres oprindelige
Plads, selv om vi maaske netop kan
takke denne Flytning for, at Mindes
mærkerne bevares. Da det imidlertid
øjensynlig er Forstanderskabets Hen
sigt at gaa videre i Restavreringsar
bejdet, og det netop nu er den gamle
U rt e g a a r d , der staar for Tur, er det
paa høje Tid at raabe Vagt i Gevær,
henlede Opmærksomheden paa den
nuværende Tilstand og søge forhin
dret, at de i og for sig prisværdige Re
stavrerings- og Reguleringstendenser
gaar udover ri
melige Grænser.
Træder man fra
det gamle Ka
pel, nedenfor hvis
Stentrappe er
henlagt Christian
den Sjettes Hof
præst, J O HANNES

M an vilde slet ikke blive forbavset,
om man saa en gammel Jeronimus
komme listende fra Kapellet, eller om
en Monsr. E RICH PONTOPPIDANUS i Kjole
og Pibekrave traadte frem -bag det
grønne Buskads.
Hvor dyb en Fred er her ikke i
den stille Skumringstime, da vi be
søger dette Sted. Det er, som om
de Henfarne havde denne fredlyste
Grønnegaard helt for sig selv. Imod
Muren op til Larslejstræde ligger det
store MUNTERsKE Familiegravsted. I
Midten Faderen, STRUENSEES velme
nende Sjælesørger før Henrettelsen,

BARTHOLOMAEUS
halvt
BLU HMES

udslidte Ligsten,
staar man i U r
t e g a a r d e n.
Hvilket vidun
derligt Syn !
Frodigt og vildt
vokser det høje
Græs, halvt be
gravende de sunk
ne og forvitrede
Monumenter.
Vildvinen vælder
ud over M urene
og skjuler næsten
de af Vejr og Vi�d
Ind
fortærede
skrifter paa E pi
tafierne.
Staar man med
Ryggen mod Hu
sene iLarslejstræ
de, kan man godt
drømme sig tilba
ge til hine fjærne
Tider, da Byen laa
lunt bag sine Vol
de, og Befolknin
gen havde bedre
Tid end nu til at
værne om Mindet
af det svundne.

",. .

Statsminister H e n r i k S t a m p e

og

Hustrus Gravkammer.
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dre Flamme, op
BALTHAZAR M UN
tændte som de
TER, og ved hans
var af Iver for
SideSønnen, den
Fromheden og
lærde Arkæo
Nidkærheden.
log,EwALDSVen,
Hvad dødeligt
Biskop
FRIED
er, er vendt til
RICH MUNTER, og
bage til Himlen, '
Datteren, den
hvad dødeligt
sværmeriske og
var, dækker den
følsomme FRIE
samme Tue. For
DERIKE BRUN , ge
at ogsaa Efter
boren M U NTER.
tiden kan bevare
Den�s Gravmæ
Erindringen om
ler er smykkede
Berøm
deres
med Portrætmemelse, have de
daljoner, den
paarørende sat
førstes af WIE
dette Minde
DEWELT, de to
1 690 « .
andres af H. E.
En Mindesten
FREUND.
over St.PetriKir
Til Venstre for
kes Præst LUD
Miinters Grav·
VIG
MANTHEY
sted erERIcHPON·,
( 1 735- 1 813) er
TOPPIDANS Epita
fornylig blevet
fium med Por
restavreret, og
trætmedalj on af
dette er rimelig
WIEDEWELT, ind
vis
Indledningen
sat i Kapellets
A n d r. W e i d e n h a u p t : Gravmæler over Tømrer
til et gennemført
mester J o h. B o y e - J o n g e og Hustru (udf. 1 7 8 1 ).
Mur. Ligstenen
Rydnings- og Re
er derimod for
længst fjærnet og anbragt - som stavreringsarbej de paa Urtegaarden.
I hvert Fald har man netop i disse
Skraber udenfor Kirkens �akristi !
Lige overfor, op mod det andet Dage fældet et af de store prægtige
Kapel, ligger det Lehmannske Grav Træer, der stod midt paa den lille
sted, med O RLA LEH MANNS Forældres Kirkegaard. Der ryddes op i Frodig
Grave.
heden ! Gid det ' maa blive gj ort med
Af alle de mange andre, forglemte en nænsom Haand.
,
Vi træder tilbage til Kapellerne.
og halvt ,u dslettede Gravmæler er der
Grund til at nævne den Mindetavle, Gang paa Gang maa vi stanse for at
der opsattes over de to unge Viden beundre de pragtfulde Gravmæler 
skabsmænd M ag. GABRIEL TRUSlUS og ANDREAS GERCKENS Barokmonument
J OHAN HEINRICH THAMSEN, begge døde over Hofapoteker J OH. GOTTFR. BE
1 689 ; den første omkom ved Opera CKER , rejst 1 7 15 , Mindesmærkerne
over Sir W ALTER TITLEY , Etatsraad
husets Brand paa Amalienborg.
En latinsk Gravskrift , som nu er D. B. WEYSE, Bibliotekaren BERNHARD
ulæselig, er i sin Tid tydet af LOUIS MøLLMANN , alle af WIEDEWELT, og
Mindesmærket over Hof- Tømrer
BOBE :
» Her have tvende dødelige afført mester JOHAN BOYE-JuNGE (afWEIDEN
det dødelige,' to Ynglinge af Aar, men HAUPT) , paa hvilket man ser hans Me
Oldinge i Visdom, Forældrenes Haab , sterværk , . St. Petri Kirkes Spir, og
et Tab for Fædrelandet, Mag. Gabriel Christian VI's Christiansborg , paa
Trusius og Johannes Henricus Tam hvilket han arbejdede.
mius ; hin fostrede Landet Ungarn,
Et af de prægtigste Kapeller er det
denne Landet Holsten, begge fødte af LENTE'ske, den lille firkantede U d
gejstlig .Stand og bestemt til samme, bygning med Laternen paa Taget,
begge blev et Offer for Ildens Lue, som fra Larslejstræde ses i Fortsæt
hin fåT den ydre, denne for den in- telse af det vestlige Kapel. Det byg64

gedes 1 703 for en
raad
MARCUS
Sum afca; 20,000
GERHARD LON
Rd!. og rummer
DEMANN Greve
et prægtigt Grav
R OSENCRONE
mæle af sort og
( 1 738- 1 8 1 1 ), Ge
hvidt Marmor.
hejmeraad, Ju
Paa det tavlede
stitiarius i Høj
Marmorflise
esteret MIKAEL
gulv henstaar to
WIBE
(1627Marmorsarko
1 690),Konferens.
fager , i hvilke
raad, General
hviler Gehejme
postdirektørNIL
raad, Stiftamt
HELM LUDVIG V.
mand CHRISTIAN
RHEDER (1 703v. LENTE ( 1 649.-1 782) og Hustru,
1 725) og hans
hvis Sarkofager
eneste Livsar
er udførte af
ving, Datteren
Hofbilledhugger
DORTHEA CHRI
GRUND. Gitter
STINE v. LENTE
dørene til deres
(1685- 1 703).
Gravkammer er
Udenfor det
forfærdiget afH.
Lenteske Kapel
A. M ON NICH og
staar tre uanse
er en fortræffe
lige, sortbetruk
lig Prøve paa,
ne Kister. De
hvor højt Kunstrummer Statssmedekunsten
ministeren,
stod herhjemme
Grev HEINRICH
i gamle Dage.
ERNST SCHIMMEL
Endvidere : ForMAN N og hans
fatterinden
to Hustruer, af
CHARLOTTE · Do
BIEHL
hvilke Grevinde
ROTHEA
EMILIE, f. Rant
( 1 73 1 - 1 788) og
J o h s. W i e d e w e l t : Gravmæle over Bibliotekar
B e r n h. M ø l l m a n n (udf. 1 7 7 9 - 80).
hendes Foræl
zau, BAGGESENS
dre, Statsmini
Veninde, er den
.
mest kendte. Det var for hende, at ster Grev I. S. SCHULIN, Statsmini
M onumentet over Emiliekilde ved ster, General HEINRICH WILHELM V.
Schimmelmanns Lyststed » Sølyst« HUTH ( 1 7 1 7-1 806), Kirurgen, Konfe
blev rejst. Lige i Nærheden af Schim rensraad HEINRICH CALLISEN ( 1 740melmanns staar der nogle moderne 1 824) ; Professor i Anatomi H. C. F.
Kister. Paa den ene læser man Nav SCHUMACHER ( 1 757- 1 830) og Kompo
net paa den i sin Tid kendte Cirkus nisten, kg!. Kapelmusikus POUL CHRI
STIAN SCHINDLER (død 1 740) , . der er
klown LAVATER LEE.
Ja, her i disse Kapeller samles kendt som den, der komponeredeOpe
mange Livsskæbner fra fjærne og fra raen » Der vereinigte Gotterstreit« ,
nye Tider, Skæbner, der var forskel der opførtes 1 689, den Dag, d a Opera
lige i Id som i Tid. Mænd og Kvinder, huset brændte og saa mange fornem
der var fremragende i Aandens og me Kjøbenhavnere tilsatte Livet.
Særlig Interesse knytter sig til en
Arbejdets Verden, er her samlede un
der Tag med dem, der kun fandt Plads af Gravkælderne under Kapellet ud
i saa fornemme Omgivelser i Kraft af mod Larslejstræde. H er hviler Gene
deres Penge. I Kapellerne eller i Grav ralpestmester , Feltmarskalløjtnant
hvælvingerne underKapellerne hviler CHRISTIAN GYLDENLØVE, Kong Christi
bl. a. Statsministeren HENRIK STAMPE an den Femtes Søn, hans to Søstre og
( 1 7 1 3 - 1 789) , Gehejmeraad HENRIK deres Moder, Grevinden af Samsø,
}JJELMSTJERNE ( 1 7 15-1 780), Gehejme- SOPHIE AMALIE M OTH.
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Om denne Begravelses Skæbne, der
viser en mere end almindelig Pietets
løshed, oplyser LOUIS BOBE følgende :
I Aaret 1 734 10d Grev FREDERIK DAN
NESKJOLD-SA MSØE samtlige i den ved
Ildsvaaden 1 728 ødelagte Familiebe
gravelse i Frue Kirke henstaaende
Kister overføre til St. Petri Kirkes Lig
hvælving, h vor de forblev til 1 80 1 , da
de paa KirkestyreIsens Foranledning
bragtes for Dagens Lys. Ved Hjælp
af Indskrifter og Vaabner, som fand
tes paa Kisterne, paavistes det, at den
ene gemte Levningerne af CHRISTIAN
GYLDENLØVE. Den var efter Beskrivel
serne overordentlig pragtfuld. Den
var af tyk, slaaet Kobber med Orna
menter af lueforgyldt M essing og hvi
lede paa fire stærkt forgyldte Løver.
Paa begge Sider af Kisten fandtes det
gyldenløveske Vaaben, omgivet · af
Krigssymboler, Mars og Pall as Athe
nes Billeder. Ved Hovedenden saas
Gyldenløves Statuette, hvilende paa
en Piedestal, modelleret i levende
Live. Paa Laaget var anbragt et Kru
cifiks og D ødningehoved, der frem
hæves som særlig kunstfærdige ; ne
denfor saas Famas Billede. Til Ki
stens fire Hjørner stod støttede fire
Skikkelser, der fremstillede qe men
neskelige Hoveddyder. Den anden
Kiste gemte hans Søster, Grevinde
AHLEFELDTS Lig. Om de to andre
kunde .ikke oplyses mere, end at de
antagelig indeholdt Levningerne af
SOPHIE A MALIE M OTH og ANNA CHRI
STIANE GYLD.!:NLØVE. St. Petri Kirke
bestyrelse henvendte sig gentagne
Gange til Grev Danneskjold-Samsøe
paa Gisselfeldt og Grev Frederik Ah
lefeldt-Laurvigen paa Tranekær uden
noget Resultat, og Kirkebestyrelsen
lod derefter 1 8 1 0, ·efter at have udta
get de indre Trækister, Kobberkister
ne sælge ved A vktion, der indbragte
3000 Rdl. <!) Ligene nedsænkedes i
Gravkælderen , som tilmuredes, og
over den, i Væggen, indsattes som et
Slags Mindesmærke nogle af de paa
Kisterne anbragte Prydelser, deri
blandt den o mtalte Portrætbuste af
Gyldenløve og en Statuette, der an
tages atfo re still e SOPHIEAMALIE MOTH .
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Der er vel ingen Fare for, at hine
Tiders Uforstand nu skulde gentage
sig ; men Omsorgen for at b e v a r e
har i mange Tilfælde i vor Tid haft
skæbnesvangre Følger, naar Lysten
til at ))restavrere i gammel Stil« har
faaet vore Arkitekter til at gaa fo�
vidt i Erstatningen af gammelt med
nyt. Den bedste M aade at bevare det
Gamle paa er ofte at lade det være i
Fred. M an kan godt følge denne Ret
tesnor uden derfor at gaa til den an
den Yderlighed, at vise Ligegyldighed
og lade Forfaldet faa Overhaand.
Medens vi dvæler i. St. Petri Kir
kes Kapeller, kunde der være Grund
til at nævne endnu adskillige, som
har fundet deres sidste Hvilested her.
Vi vil nøjes med at henlede Opmærk
somheden paa to Grave.
Den ene findes lige ved Indgangen
til ))det gamle Kapels« vestlige Fløj
arm og rummer Stifterne af ))Peter
sensJomfrukloster« paa Amagertorv,
Brødrene ALBRECHT (1 706-1761) og SE
BASTIAN PETERSEN ( 1 708- 1 755). Deres
Mindesmærke er først opsat i Aaret
1 886 og viser - til Skræk og Advarsel
- hvor mangelfuld hin Periodes Stil
og Kunstsans var.
Den anden Grav findes lige tilhøjre
ved Indgangen til samme Kapels øst
lige Fløj. Her hviler i Gravkælderen
den berømte Teolog og Prædikant
J OHANNES LASSENIUS, om· hvis Djærv
hed overfor Kong Christian d. Femte
der fortælles saa meget. Han døde
1 692 i en Alder af 56 Aar ; i St. Petri
Kirkes Kor er der rejst ham et pragt
fuldt Epitafium, værnet af et enestaa
ende smukt Smedejærnsgitter. I det
hele taget bør man ikke forsømme
Kirken, naar man aflægger St. Pe tri
Omgivelser et Besøg.
Den prægtige Plet , vi ejer midt i
den gamle By, indrammet af de røde
Mure mod Nørregade , St. Peders
stræde og Larslejstræde, er et ene
staaende Minde om Fortids gode Ger
ninger, saavel som mindre gode, et
Monumentum pieta tis og et Mon u
m en tum vandalorum. Gid vi maatte
vide at værne om det, der endnu er
bevaret, paa den rette M aade !

O M B YG N I NG E N
AF

N IELS BROCH S
GA A R D
STRAND GADE NR. 36

S stianshavns Patricierga

TRAND GADE er Chri

de - Indbegrebet af den
Foretagsomhed, der den
Dag i Dag gør Christians
havn til en By i Byen . I den
ne Gade ligger der Hus ved
Hus, og alle taler de vor
Handels Historie gennem
mange Slægtled ; her findes
ogsaa de Bygninger, der i
ganske særlig Grad er et
U dtryk for et karakteristisk
Tidsafsnit i kjøbenhavnsk
Bygningskunsts Historie.
Denne Bydel har sit be-

øverst : Fa�aden mod Strandgade.
Nederst: Fa�aden mod Wildersgade.

$temte Præg ved, at den er
en Kanalby. De mange Ka
naler, der skærer sig ind
mellem dens Huse, forlener
denne Del af H ovedstaden
med et Liv, der paa en Gang
er dansk og alligevel ikke
dansk. Man kan ikke lade
være at tænke paa H olland,
og den hollandske Kolorit
kan især virke illuderende,
naar man ser de mange
smaa Sejlfartøjers M aste
toppe op mod Aftenhim
lens luerøde Baggrund,
naar Aftenstilheden sæn
ker sig over de glidende
Vande, og naar efter Fyr
aften en Harmonikas spink
le Toner lyder ud fra Dæk
ket af de gamle Fartøjer. I
67

Tilvenstre : Gaarden før Ombygn., set mod Wildersg.
Tilhøjre : Samme Parti efter Ombygn.

Plan af
Gaarden før
og efter Om'
bygningen.

Opgangen til det nye Pakhus.

Port i Gaardsiden af Huset mod Strandgade.

disseKanalgader
I den seneste
har man i det væ
Del af det sytten
sentlige Christi
de Aarhundrede
anshavn male
har Grunden ef
risk, men i dens
ter alt at dømme
Gader - og først
ligget
omtrent
og fremmest i
uopfyldt hen, og
Strandgade
det første posi
har man Christi
tive vi ved, er at
anshavn archi
CHRISTIAN V i et
tektonisk. Det er
af sine sidste Le
tilstrækkeligt
veaar har skæn
her blot at pege
ket den til sin La
paa, at hele den
kaj LAM BERTHAR
))lige« Side afGa-'
MIES DICH E, for
den i næsten
at han der kunde
ubrudt
Række
opføre et ))Brøg
udgøres af Byg
gers« . Men hvad
ninger af histo
enten Pladsen ik
risk og kunstne
ke har egnet sig
risk Værdi, me
til dette Formaal ,
dens der paa den
eller nævnte Di
modsatte
Side
che har været en
Staldbygningen.
findes en Perle
mindre god Hus
af Architektur
holder, Resulta
som det gamle Asiatiske Kompag tet blev det, at han i Begyndelsen
nis Bygning. En saadan sammen af det attende Aarhundrede maatte
hængende Række af architektonisk pantsætte den, og den 20. Marts 1 7 1 1
værdifulde Huse sætter selvfølgelig )) bortsælges den af Lambert Harmies
sit Stempel paa Gaden, og Strand Diche pantsatte Gaard, liggende mel
gade er da ogsaa den afde faa kjøben lem en ostintlisk Kompagni tilhørende
havnske Gader, der bedst har bevaret øde Plads og begrændset paa østre Si
sit Præg gennem Tiderne, og som og de af en Grovsmedjegaard. Til Gaden
saa fremdeles synes at skulle staa højt 12 Fag, to Loft højt med Qvist over og
i Henseende til de Bestræbelser, der Kielder under. Hermed tilmuret udi
fra Husej ernes Side gøres, for at Hel Gaarden til den østre Side eet Huus
hedsindtrykket fortsat kan bevares.
paa 9 Fag, 2 Loft højt med Qvist paa,
Som et smukt Eksempel i saa Hen tre Fags Muur- og Bindingsværk med
seende maa fremhæves den fornylig grundmuret Kielder under det ganske
afsluttede Ombygning af Ejendom Huus. Udi Gaarden et Stuehuus af
men Strandgade Nr. 36. Denne Ejen Træværk og Staaitraad. Gaarden bro
dom hører til de anseligste af Gadens lagt samt en Hauge tvært over Gaar
Huse ogsaa ved selve Grundens Om den, indhegnet med en Deel Frugt
fang, idet Ejendommen har Fa9ade træer og et Lysthuus. Over Haugedø
saavel mod Strandgade som mod Wil ren et Fuglehuus af Staaltraad. J ord
dersgade. - Som de fleste Huse paa frie Grund og udi mod Kongensgade
Christianshavn har heromhandlede [d. e.Wildersgade] trende Huuse, hver
paa fem Fag, l Lofts Højde og grundEjendom sin Historie.
70

muret Kielder« . Alt
i alt en ret anselig
Grund, svarende
til den nuværende.
Gaarden tilskøde
des JACOB LINDE
MANN som højst
bydende paa Grev
DANNESKJOLDS [for
mentlig Geheime
konferensraadFer
dinand Anton Dan
neskjolds] Vegne
for en Sum af 2008
Rigsdaler. Af Arkiv oplysningerne
fremgaar det end
videre , at Grev
Danneskjold der
Tagparti af det nye Pakhus.
efter har overdraget nævnte Jacob Lindemann Gaar hvem den nu kommer til at bære
den til Ej e.
Navnet » Den Brobergske Gaard« , et
I 1 7·23 solgtes Ejendommen, der sta N avn, under hvilket Ej endommen er
dig benævnes » Den Danneskj oldske
Gaard« , til Justitsraad, Overkrigs
kommissær GAHLER, der i 1 730 af
hænder den - for en Sum af 5650
Rigsdaler - til Kammerraad PETER
LUND. Efter dennes Død i 1 73 1 gaar
Ejendommen over paa hans Søster
Etatsraadinde INGEBORG WEISES og
dennes to Børn, Etatsraad JOHAN
CHRISTOPH WEISE og Etatsraadinde
SOPHIE ELISABETH SEVELS Hænder.
I 1 775 erhverves Ejendommen af
NIELS BROCK, den kendte Storkøb
mand og Legatstifter, hvis Navne
træk findes flere Steder i Gaarden
paa de Bygninger, han har ladet
opføre. Fra nu af og i næsten 1 00
Aar benævnes Ejendommen » Niels
Brocks Gaard« , indtil den i 1 813 af
de Brockske Arvinger for en Sum
af 1 0 000 Rigsdaler ( )li Sølv« , som
det saa forsigtigt hedder i dette
for vore Finansforhold saa minde
værdige Aar) til Grosserer CHRI
'
STIAN MORTENSEN BROHERG, efter
D et nye Pakhus,
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Gaarden før Ombygningen, set mod Strandgade.

Gaarden efter Ombygni�gen, set mod Strandgade.
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kendt den Dag i Dag. I 1881 købtes
Ejendommen (for 80 000 Kr.) af Mu. rermester AXEL AAGAARO, der alle
rede Aaret efter solgte den til Fir
maet STHYR & KJÆR for en Sum af
1 1 0 000 Kr. , og for samme Sum er
hvervedes Ejendommen i 1 9 1 5 af
den nuværende Ejer, Firmaet C. F .
CARØE, hvis Indehavere er Grosse
rerne H. OOEWAHN og K. GRAM.
Ejendommens nye Ejere .overdrog
Architekt HELWEG M ØLLER at fore
tage den Ombygning og delvise Ny:
opførelse, der var nødvendig for at
gøre Ejendom1lle n brugelig til Firma
ets Behov, og nævnte Architekt har
med Kyndighed og fin Forstaaelse
her skabt et Bygningskompleks, der
kan staa som et fuldgyldigt Paradig
ma for et Handelshus, taget i dette
Begrebs paa engang moderne og
gammeldags Betydning : moderne,
fordi Bygningen i sit Indre synes at
fyldestgøre alle Tidens Krav i Hen
seende til praktisk og hygiejnisk Ind
retning, og gammeldags, fordi den
paa en saa kultiveret M aade glider
ind i Gadebilledet. Paa dette Punkt
er vor Hovedstad som bekendt ikke
forvænt. Mangen Nybygning opfø
res i en saadan Skikkelse, at man
straks s k a l lægge Mærke til netop
den blandt alle Gadens Huse, og
efterhaanden som denne Mani gri
ber om sig, maa hvert nyt Hus, der
kommer til , virke med endnu mere
- skal vi sige - bizarre Midler, om
det skal gøre sig gældende - � : ef
ter Bygherrens Opfattelse gøre sig
gældende - i Gadens Koncert. At
Resultatet bliver alt andet end har
monisk, behøver ingen nærmere
Paavisning.
For dem, hvem vor Bys Forskøn
nelse ligger paa Sinde, og for hvem
det er en Pine at se Byens architek
toniske Udvikling foregaa i altfor
store Spring, saaledes at det nye i Ar-

chitekturen er uden ethvert organisk ningskunsts Historie ; men er desto
Sammenhæng med det bestaaende mere anerkendelsesværdigt, naar
værdifulde i vor ældre Architektur, er Maalet der stiles mod, er at skabe et
det en Glæde at kunne pege paa et Stykke god dansk Architektur, in casu
Tilfælde som det foreliggende. Æren Gaardinteriør.
for det smukke Resultat maa Archi
Ombygningen omfattede Bygnin
tekten dog finde sig i at dele med Byg gen mod Strandgade (med Sidefløj),
herrerne, der i en sjælden Grad har hvor Firmaets Kontorer er installere
setstort paa den foreliggende Opgave : de, og hvor der er Beboelseslejlighe
at skabe et Hus (eller rettere et Kom der paa l ste og 2den Sal, samt Byg
plekS), der var Grundens og den ældre ningen mod Wildersgade (det gamle
Ejendoms Historie værdig.
Pakhus). Forhuset (mod Strand gade)
Som det vil ses af de vedføjede er i sit Ydre kun lidet forandret. FaGrundplaner før og efter Ombygnin . <;aden er pudset om, Vinduerne ind
gen, fandtes der paa Grunden en Byg delt med mindre Ruder, og der er ind
ning, der i betydelig Grad indsnævre sat et Par dekorative Lygter ved Por
de Gaardspladsens frie Areal. Denne ten . Det gamle Pakhus' Fa<;ade (mod
Bygning var et i 1 883 opført Pakhus, Wilde·rsgade) er ligeledes ompudset,
og for nu at tilvejebringe et virkelig og der blev ved ]ærngitre og ved en
karakteristisk Gaardinteriør beslutte meget grov Stænkpuds gjort Forsøg
des det at nedrive dette Pakhus og at paa at lægge den allesteds nærværen
købe et Stykke af Nabogrunden for de Gadeungdoms ubetvingelige Lyst
der at opføre et nyt Pakhus. Dette at til at forsøge sig i Fa<;adedekoration
nedrive en forholdsvis ny og solid de flest mulige Hindringer i Vejen.
Murstensbygning - der vel var blot
Endnu skaI blot nævnes, at deHaand
tet for al architektonisk Ynde, men værkere, hvem Arbejdet har været
som dog uden Tvivl kunde have gjort overdraget, paa paaskønnelsesvær
Nytte efter sit Formaal i adskillige dig Maade har været interesserede i
Hundrede Aar endnu, er noget ret den dem stillede Opgaves bedst mu
usædvanligt i kjøbenhavnsk Byg- lige Løsning.
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Frederikskirken.

B Y E N M E D D E S K Ø N N E TA A R N E
Tekst af SOPHUS MICHAELlS. Tegninger af A. BLOM

r.

ETTE Tilnavn til Kjøbenhavn er tillagde Kjøbenhavn Tilnavnet » Byen
nyt og ikke originalt. Det er laant med de skønne Taarne« . Han satte en
fra en lille og lidet kendt By i Italien. Ære i paany at pryde By-Silhuetten
Da jeg i 1901 udgav min Bog » Giovan med nogle af de Spir og Taarne, onde
na« med Undertitlen »En Historie fra Tider havde mejet. Han saa Tingene
Staden med de skønn.e Taarne« , hav ovenfra og betragtede Taarnene ude
de Kjøbenhavn endnu slet ikke Hævd lukkende fra den dekorative Side uden
paa Benævnelsen. Den gjaldt i dette særligt Hensyn til deres historiske el
Tilfælde en lille mærkelig By midt i ler harmoniske Berettigelse. Nikolai
mellem Pis a og Siena : San Gimignano Taarnet førte han sejrrigt igennem,
» delle belle torri« . For 5-600 Aar si hvorimod hans Plan at forsyne Frue
den varTallet paa densTaarne et halvt Kirke med højt Spir blev heftigt mod
Hundrede - nu er der kun 13 tilbage. arbejdet og ved hans Død helt skrin
De er ikke i egenlig Forstand skønne, lagt.
blot enkle, høje, firskaarne - ikke
Kjøbenhavn har sikkert i tidligere
ulig Pillerne paa en Galgebakke. New Tid haft større Ret til at berømmes for
Yorks Skyskrabere, som de ses fra sine festlige Taarne og Spir end nu. Da
Søsiden, tager sig ud som en Slags Gi Byen laa i sit Snørliv af Volde, mar
mignano i kæmpemæssig forstørret kerede Taarnene anderledes stærkt
Maalestok. De knejser som gigantiske, og . samlet det snævre og sammen
kantede Taarne, som kun de endeløse trængte Bybilled. De stod som paa et
lodrette Rader af Vi nduer gør til Byg Skakbræt - himmelstræbende, glim
tende og vajende som Faner og Fløje
ninger.
Det var vist CARL]AcoBsEN, der først over den bastion-befæstedeStad. CHRI-

D
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STIAN IV havde sin særlige Øjenslyst

deraf og gjorde meget til at forskønne
den maleriske - Silhuet.
Brand og Krig fældede de stolte
Taarnkæmper. De følgende Sparsom
melighedstider holdt sig ved J orden,
gjorde en Dyd af Nødvendigheden
ved at »antikisere« - Korset paa den
lave Taarnstump af Frue Kirke var jo
symbolsk at opfatte som Korset paa
Graven af et Taarn, der ikke var m ere.
Først en Opgangsperiode i vore Dage
har igen begyndt at kræve Taarn og
Spir - naturlige U dtryk for Kappe
lyst og stolt Stræben.
Taarnene har jo ikke længer noget
middelalderligt Forsvars-Øjemed. De
er blot til Lyst. Til Glæde, til Fest. De
synger om Byens Tro paa sig selv,
dens Iver og Foretagsomhed, de løfter
sig som Idealer op over den flade Ens. formighed. Alt, hvad der rager op,
højner Synet og hjælper til at give By
billedet Karakter. Selv et Silopakhus
kan føje et markant Træk ind i Byens
Fysiognomi. Det er ikke længer Kir
kerne, der sætter Taarne og Spir paa
Byen, det er Profanbygningerne, som
stiger højt mod Sky.
Man ved fra Florens og Rom, hvad
en Domkirkekuppel allerede paa lang
Afstand er værd. St. Peter ved Tibe
rens Bred øjnes milevidt til alle Sider
og er den evige Stads første grandiose
Hilsen til enhver Fremmed. Og Arno
dalen beherskes suverænt af Florens
Katedralens imposante Kuppel. t For
hold til saadanne to Giganter spiller
Marmorkirkens Kuppel en beskeden,
men for Kj øbenhavn umiskendelig
Rolle. Allerede ude fra Søvej en væk
ker den Forventning. Og til Lands _�_
kaster den paa enkelte Punkter, /-'1:,'
-I
!:/�' l !
navnlig set fra Viadukten ved østbanegaarden, en pragtfuld Skøn- �,.-.:t!���
hedsvirkning over Byens Silhuet,
der her malerisk og perspektivisk
fortoner sig herligt over Træer og
Børsen

<.,l

ili

Buske. Denne Kuppelhjelm afgrønPa
tina, stribet af gyldne Ribber, tindrer
og straale.r som .en juvelbesat Krone,
vækker Stemning og Glæde, giver So
len Lejlighed til· Straalespil og Synet
til Fantasi.
Midt i Byens Centrum staar Børsens
Taarn, ikke som det højeste, men som
det ældste og eventyrligste. Her by
des ikke paa festligt Guld eller grøn
Kobberpatina. Lindorme-Spiret har
kun sortgraa Blyfarver. Alligevel er
dette Taarn en Bedrift, undfanget af
kunstnerisk Indbildningskraft, strut
tende af et Lune og en Rejsning, der
er lokal og hjemmedansk og ikke har
poget Forbillede i den hollandske Re
næssance - f. Eks. i Haarlems be
rømte » Vleeschhal« -, hvorfra den
danske afstammer. De fire Lindorme,
der snor deres Haler en halv Snes
Omgange til Vejrs for at ende i en
Spirstang, der bærer tre Gange Kug-

le og Krone op under Fløj-Fanen, er
ganske vist langt fjernet fra den vid
underlige Slangesøjle, som var en af
Grækernes Offergaver til Tak for Sej
ren over Perserne, og som, først op
stillet i Delfi, nu er gravet frem fra
Konstantinopels Hi ppodrom : de tre
Slanger bar paa deres opadvendte
Hoveder en gylden Trefod. Børstaar
nets Lindorme er nogle sære Kryb,
der med ækle Tryner og Forpoter
maver ·sig frem til Taarntagets Rand, .
mens deres Svanse stritter til Vejrs
som en Taarnsnække. Men der er
Eventyr i disse Bæsters knejsende
Hale-Silhuet op mod den nordiske
Himmel, hvor Skyerne driver. Bør
sen er en rigt facetteret Juvel af rødt
og grønt i Byens Hjerte, og disse Fa
beldyr taarner Fantasien til et festligt
Spir over den i sig selv saa lave og
langstrakte Bygning, der huser gan
ske jordiske Ting og Begreber.

ALTANB EPLANTN I N G
ET TILBAGEBLIK
Af J.

V

I

N . RISU M .

E D d e n sidst afholdte Generalforsamling
i Foreningen til Hovedstadens Forskøn
nelse hørtes med nogen U ndren, at et Par Ta
lere, efter at der var aflagt Beretning om det
forløbne Aars Virksomhed, ankede over, at
Foreningens Ledelse havde for mange smaa
Interesser i Stedet for, at den burde samle sig
om enkelte store Opgaver. En enkelt Taler præ
ciserede dette nærmere ved at udtale, at dersom
en enkelt i architektonisk Henseende værdi
fuld gainmel Bygning ved Foreningens Hjælp ·
kunde reddes fra at blive moderniseret og faa
store Spejlglasruder, vilde en saadan Opgave
være Foreningen langt mere nærliggende end
f. Eks. den projekterede Omordning af de kjø
benhavnske Søbredder.
Med al Anerkendelse af Bestræbelserne for
at bevare god gammel Architektur, en Opgave,
der dog nærmest hører ind under Foreningen
til gamle Bygningers Bevarelse, vilde den an
givne Ramme for Forskønnelsesforeningens
Virksomhed dog sikkert forekomme Flertallet
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af Foreningens Medlemmer noget snæver, en
Konservators Hverv kan være særdeles interes
sant og ærefuld, men nok saa betydningsfuld
for et Samfu n d , der har Nutidens Virke og
Fremtids U dvikling for øje, er en Ledelse, der
har et vaagent øje for de mange Enkeltheder
i en Bys Udseende , der tilsammen danner
Helhedsindtrykket, og Forstaaelsen af at lede
Udviklingen i den rigtige Retning, hvad enten
det nu gælder smukke U dhængsskilte eller
Planlæggelsen af en ny Strandvej.
Architekt LEUNING-BoRCH fremviste ved et
Agitationsmøde i Koncertpalæet for en halv
Snes Aar siden en Serie Lysbilleder fra For
tidens og Datidens Kjøbenhavn, en Serie, der
burde forevises hver Gang Forskønnelsesfor
eningen holdt Møde, den vilde mere end mange
Foredrag m ane til Varsomhed med at skabe dø
de Bydele, helt uden Planteliv. Det var denne
iøjnespringende Forskel mellem visse Bydele
·
faa Aartier tilbage og i Nutid - en Forskel,
der i særlig Grad karakteriseredes ved, at alt

hvad der hed Natur og Planteliv var aldeles
udryddet, uden noget Forsøg paa Erstatning -,
der skabte Tanken om at live lidt op paa de
døde Flader ved i Sommertiden at udsmykke
H usenes Altaner med Grønt og levende Blom
ster, saaledes som det forøvrigt havde været
anvendt adskillige Aar i større Byer i det syd
l i ge H olland o g i England.
En Artikel i . • Politiken" førte til, at dette Blad
tog Sagen op og udskrev en Præmiekonkur
rence for Byens s mukkeste Altaner. Forskøn
nelsesforeningen arrangerede et Foredrags 
rnøde om Sagen i Koncertpalæet, og den med
virkede ved Udgivelsen af et lille Hæfte med
praktisk Vejledning omhandlende Altanbe
plantning. Dette fandt Sted i 1 907, ved de senere
foretagne Præmieringer af blomstersmykkede
Altaner har Forskønnelsesforeningen vist Sa
gen sin I nteresse ved hver Gang at udsætte en
Ærespræmie, ligesom Foreningens gennem
Aarene vekslende Formænd personligt har del
taget i Bedømmelsen.
Dette er i korte Træk Altanbeplantningens
officielle H istorie i det forløbne Tiaar. " Sagen"
hører ikke til de største, Forskønnelsesforenin
gen har beskæftiget sig med, og har aldrig be
skæftiget Sindene stærkt paa de aarlige Gene
ralforsamlinger, men til Gengæld har der heller
aldrig lydt nogen I ndvending derimod.
Og dog kan man fristes til at spørge, "hvad
er Smaat og hvad er Stort i denne Forbindelse" ?
Det er og bliver en Skønssag. En gammel smuk
Husfa<;ade kan staa upaaagtet i hundrede Aar,
Gadens. Strøm passerer forbi ganske ligegyldig,
indtil Ejeren en Dag faar i Sinde at give Byg
ningen moderne store Ruder. Den store Offent
lighed bliver maaske først da gjort bekend t
med, at den er ved at miste en Skat den aldrig
h ar vist den ejede.
Findes der i Gaden i første eller anden Sals
Højde en frodig blomstersmykket Altan, gaar
kun de færreste, naar de da ikke gaar med
øjnene i Brostenene, den uændset forbi, den
vinker o g lyser langt ned ad Gaden og virker
i Gadebilledet som en Kurv med Blomster i en
Stue. Før den daglige Passerende drejer om
Hjørnet, glæder han sig til at møde Synet, og
u ndlader Ejeren næste Aar at smykke sin Al
tan, vilde det ligefrem føles som et Savn.
I nogle Aar var saaledes Altanen paa den
smukke Kanneworfske Ejendom paa Hjørnet
af Bredgade og Store Strandstræde smykket
med Blomster, den vinkede helt over til den
omstridte graa Hest og pyntede paa hele Tor
vet. Det føltes af Mange som et Savn, da i de
følgende Aar Altanen manglede Blomster. Til
Gengæld pranger i Aar baade Hotel d'Angle-

terre og M agasin du Nord med brede Baand
af levende Blomster, særlig mod Hotellets hvi
de Fa<;ade tager Blomsterne sig smukt ud.
. Den taknemligste Baggrund har Blomster o g
grønne Ranker dog i d e fattige og gamle By
dele, en Hjørneejendom iVognmagergade, hvor
Blomster og Ranker naar fra Stue til Kvist, eller
H use i Borgergade o g i Ryesgade med Blom
sterudsmykning. I Byens Udkanter, i Særde
leshed i Kvarteret omkring Godsbanegaarden
og ude ved N ordre Frihavnsgade, er I nteressen
størst for Altanbeplantning, i den indre By fin
des der kun faa smukke Altaner. Dette er forsaa
vidt kedeligt, som det netop der tiltrænges mest.
For hver den, der har Interesse for Sagen,
virker det nedslaaende Aar efter Aar at se Al
taner staa med det bare Jærngelænder netop
paa Steder, hvor de i blomsterprydet Stand vil
de være af udmærket Virkning i Gadebilledet,
og man fristes uvilkaarlig til at gaa op og ap
pellere til Ejerens Skønhedssands og Borger. sind. Saa meget mere maa det derfor paaskøn
nes, naar Husejerne, hvor ingen Altaner fin
des, dog søger at live op paa Husfa<;aderne med
levende Planter. Hvor Forholdene tillader at
plante f. Eks. almindelig vild Vin i Grunden
og lede Rankerne op paa hele Husfa<;aden, kan
'dette virke meget smukt, vi behøver blot at er
indre om Husene ved Kanalen i Nybrogade,
de pryder hele Husrækken, men kun i de fær
reste Tilfælde lader denl,1e Plantning sig ud
føre, og Husej eren eller Lejeren forsøger da
ofte at anbringe Blomsterkasser under Vindu
erne. I enkelte Tilfælde kan denne Udsmyk
ning tage sig henrivende ud, man erindrer saa
ledes' med vemodblandet Glæde et lille smukt
nu nedrevet Hus i Rosenborggade, hvor denne
U dsmykning harmonerede paa en sjælden
smuk M aade med Omgivelserne.
Vanskeligheden ved den Art Arrangementer
ligger i at faa Kasserne anbragte paa en med
Vinduet og hele Huset samhørig Maade.
Da Forskønnelsesforeningen for en Del Aar
tilbage ledede og bekostede Restaureringen af
den ene Fa<;aderække i Nyhavn, gjordes der
Forsøg med Anbringelsen af Blomsterkasser
paa en Del af Husene. Forsøget faldt paa en
M a ade uheldigt ud, Kasserne fordeltes af Ko
miteen med Helhedsindtrykket for øje. Følgen
var, at adskillige Husejere, som ikke nærede
nogen særlig Interesse for Planter, fik Blom
sterkasser, hvilket snart kunde konstateres af
Planternes Udseende, og halvvisne Planter
midt i Sommertiden virker ikke forskønnende
paa en Fa<;ade. En Del af Beboerne har ladet
Kasserne tilplante de følgende Aar, men Re
sultatet som Helhed blev ikke det paatænkte.
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rød Baggrund og hvide Blomster mod en hvid
Mur, er en Selvfølge, men selv om adskillige
Farver er blandede, kan I n dtrykket endda være
ret tiltalende.
Ved Opførelsen af Bygninger kunde der ofte
uden nogen som helst Udgift skabes langt be
dre Forhold for Planteudsmykning, end Tilfæl
det er, og dette gælder især Altanerne. Af stor
Betydning for denne Sag vilde det være, om
de uundgaaelige Plantekasser kunde anbrin
ges paa en solid eller delvis skjult M aade, og
ligeledes om der sørgedes for Afløb fra Kasser
ne til Tagrenden, altsammen Smaating naar det
planlægges i Tide, senere Forandringer kan
volde ret store Bryderier.
Meningen med nærværende Artikel var ikke
at komme ind paa Enkeltheder vedrørende
Altanudsmykning", og Sagen behøver næppe
nogen Anbefali n g. Til Slut vil j eg i al Beske
denhed tillade mig at udtale min Tak til For
skønneisesforeningens Ledelse, naar den som
med sit Arbejde for den nye Strandvej og ved
Istandsættelsen af Christianshavns Vold vare
tager Naturfredningensopgaven i selve Hoved
staden. Altanernes Blomsterudsmykning ny
der godt af den samme Forstaaelse, og naar
forhaabentlig ad Aare den kjøbenhavnske Sø
række faar Karakteren af virkelige Søer og ikke
af døde Bassiner, vil yderligere et Skridt være
gjort i Retning af Hovedstadens Forskønnelse.

Om selve Altanerne virker forskønnende eller
forgrimmende paa en Bygning, kan der være
delte Meninger om, men at de har praktisk
Betydning for Beboerne er uomtvisteligt, og
ligeledes at dere� Udsmykning med lev�nde
Blomster virker forskønnende og oplivende i
Gadebilledet. Der er dog adskillige H ensyn at
tage ved Beplantningen for ikke at udsætte sig
for berettiget Kritik, og disse Hensyn forbigaas
ikke sjældent. Det gør et uskønt Indtryk, naar
der paa Overkanten af et spinkelt Gelænder an
bringes store Kasser med Jord og Planter ; selv
om de er nok saa solidt fastgjorte, mangler de et
for øjet naturligt Hvilepunkt. Hvor der er Jern
gelænder, bør Kasserne anbringes ved Foden af
dette i Højde med Gulvet, og helst ude�for
Gelænderet. Ved at lede rankende Vækster op
ad Gelænderet naar man at faa frembragt et
forholdsvis bredt blomsterdækket Parti, og man
vil uden Vanskelighed kunne tilse Planterne
dels igennem Gelænderet, dels oveno ver dette.
Afgrænses Altanen af Murværk, bliver For
holdene anderledes, man nødes da som Regel
til at anbringe Kasserne oven paa Murkanten,
og denne Anbringelse er selvfølgelig langt na
turligere end oven paa et spinkelt Gelænder.
Med Hensyn til Farvevirkningen bør der
ikke dømmes for strængt, Hovedsagen er, at
der fremelskes Plantevækst og Blomster. At
der ikke vælges teglrøde Blomster mod en tegl-

@

nH E S T E N«
de senere Numre af )) Forskønnelsen(( er

I Spørgsmaalet om )) Hesten((s Patina blevet
drøftet med megen Sagkundskab fra forskellig

Side, og der udtales Forbavselse over den paa
faldende Forskel, der er mellem Patinaen paa
))Hesten(( og paa Børsspiret.
Der er ingen Grund til at falde i Forbav
selse over dim Ting, for ))Hesten(( har ikke
anden Patina end den, lidt Støv og Graa
spurveefterladenskaber kan give i Løbet af
Aaret, mellem hver Gang den kommunale
Maler lader Majestæten stryge med Grafit
farve eller lader ham nøje sig med en Gang
Sæbevand. For saa prosaisk gaar det virkelig
til med vort ældste Monument paa . offentlig
Plads.
Naar jeg derfor en Gang i Fj or fremsatte
den Tanke, at man i Stedet for disse jævnlige
Overstrygninger med Oliefarve skulde give
Rytterstatue n den Forgyldning, som den op
rindelig har haft, var det slet ikke saa urime
lig en Tanke, som mange mente.
Alle gamle Bygninger, der i Tidens Løb er
blevet smurt over med Kalk eller Oliefarve i
Strid med deres oprindelige Mening og U dse
ende, bliver dog ved Lejlighed renset derfor,
og man søger saa vidt mulig at give dem det
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oprindelige Udseende tilbage, hvis de da ikke
i Tidens Løb har modtaget værdifulde Tilføj
elser eller er u n dergaaet Ændringer, der giver
dem forøget I nteresse.
Noget lignende maa dog gælde et gammelt
Monument !
Man har en Gang i gamle Dage, den Gang
Kongerne blev betragtet halvt som Guder, op
stillet denne Rytterstatue midt paa Byens for
nemste Plads M an har fremstillet Kongen i
antikt Klædebon med Stav i Haand og paa en
vælig Ganger, og man har forgyldt det hele
for at give Monumentet al den pompøse Kraft,
Tiden kunde lægge i et Monument. Saadan
v a r den Tid, og naar vor gamle By er saa lyk
kelig at eje et Monument fra de Dage, hvorfor
i al Verden skal vi saa forfuske det og smøre
det over med Grafitfarve, saa det ligner e n pud
set Kakkelovn, naar den Tid, det skal minde
os om, vilde se s i n Konge i Guld ?
For 10 Aar siden var ))Hesten(( gemt inde
bag høje B usketter, saa man næppe anede dens
Eksistens, og der taltes j ævnlig om at fjerne
den helt fra Torvet. Saa kom den frem i Lyset,
og vi glædede os over dens karakterfulde Skik
kelse. Nu staar kun tilbage at rette de Skavan 
ker, den i Tidens Løb har samlet sig, o g bringe

En Række

Ulmus Hørsholm;.

den tilbage til dens oprindelige Skikkelse. Hvis det ikke sker snart, saa sker det senere.
Det var imidlertid ikke saa meget Il Hesten"
selv, jeg gerne vilde skrive et Par Ord om, men
mere dens Omgivelser.
Der fremkom, som man husker, mange For
slag til Kongens Nytorvs Regulering i den Tid,
Fa"ar�foldene stod derinde, o g Magistratens
Plan fremgik af disse, uden at nogen vidste,
hvad det egentlig var, der blev lavet.
Nu foreligger Resultatet. og nu kan det be
dømmes. I de fleste Henseender maa Spørgs
maalet vel ·siges at være heldigt løst, men dette
gælder ikke, naar Talen er om det plantede.
Selve Ideen med Genoptagelse af den gamle
Il Krinds" var ikke rigtig god, fordi de gamle
Forhold fra Il Krindsens" Tid ikke længer er til
stede ; men den Forslagsstiller, der ko'm med
Ideen, havde dog af Hensyn til de 12 prægtige
Elme omkring Monumentet tænkt at plante
Linde med lave, klippede Kroner, og naar man
har set Magistratens Forslag omtalt, har disse
klippede Linde ogsaa altid figureret deri.
Men saa kom Foraaret, og de Træer, der
blev plantet, viste sig at være Elme i Stedet
for Linde og tilmed Elm af en Varietet, der
bygger sig opret og altsaa aldeles ikke egner
sig til at formes ved Klipning.
Hosstaaende Fotografi viser en Række af den
Slags Elm ( Ulmus campestris pyramidalis eller
Ulmus Hørsholmii) i en Villahave . i Rungsted.
Enhver, som har nogen Sans for Form, vil
forstaa, hvor umulig en Tanke det er at sætte
en Kreds af disse opretvoksende Træer uden
om de 12 store Elme med deres kuplede, udad
hvælvede Kroner.
Det vil blive værre end Danmarksmonu
mentet. Ja, det vil simpelt lien blive en fuld
stændig Ødelæggelse af Torvet, der fra ethvert
Synspunkt vil blive delt i tre Del e : en Del med
H use til hver Side og i Midten en stor Cylinder
af grønne, op:'!dstrittende Træer.

Heldigvis har en god Skæbne og en orid
Vinter været enige om at slaa Halvdelen af
Træerne ihjel, og før disse bliver erstattet, maa
vor Forening gøre Forestillinger paa rette Sted
og sørge for, at dette Fejlgreb gøres godt igen,
medens Tid er.
·
Ideen med en ny IlKrinds" er i sig selv ikke
rigtig god, men da nu hele Anlæget er baseret
paa disse Trærækker, kan de vel daarlig und
væres. Derfor behøver det imidlertid ikke at
være opretvoksende Elme. Klippede Linde, der
var Forslagsstillerens Tanke, er heller ikke
rigtig godt, da det altid er vanskeligt i en By
og paa Brolægning at faa Træer til a.t vokse
regelmæssigt. Og Lind er desuden saa slem til
at drysse visne Blade, længe før vi andre har
Lyst til at sige Sommeren Farvel. Langt bedre
vilde en Kreds af Vingevalnød ( Pterocarya
caucasica) være. I » Forskønnelsen" 1 9 1 2 Side
65 er afbildet et Eksemplar af dette Træ, der
endnu staar i Allegade ved Hjørnet af Fredr.
VI Alle ; og Frederiksbergere vil desuden kende
Vingevalnøden fra en Række langs ad Henrik
Steffensvej. Det er et lavt og bredkronet Træ,
der vokser frodigt i Byen. Det mørke, yppige Løv holder sig længe grønt og falder saa paa
en Gang ligesom Valnøddeblade.
En Kreds af Vingevalnød vilde skabe en
skyggefuld Promenade, deres. Kroner vilde ikke
naa højere op, end at man fra Fortovet u den
om Torvet altid vilde kunne se H u sene hele
Torvet rundt, og de lave hvælvede Kroner vilde
aldrig søge at lukke de gamle Elme i Anlæget
inde paa den Maade, som de nu plantede
» Hørsholmere".
Fra selve Promenadepladsen omkring An
læget er det derimod tvivlsomt, om Vingeval
nødder vilde være rigtig gode. Med den Plante
afstand, Brolægningsmønstret anviser, vilde
Rækken vist nok blive for tæt og skjule Plad
sen og Husene mere, end ønskeligt vil være.
Frem for disse Træer, der iøvrigt burde an-
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vendes meget mere i Byen, end de bliver, vil
jeg derfor foretrække den lyse, kugleformede
Robinia. Ikke den Kugleakasie (Robinia Pseud
acasia inermis) der findes i mange mindre Ha
ver, men den større og mere kraftigvoksende
Varietet (R. P. Bessoniana), som alle Kjø.ben
havnere kender fra Strandvejen paa Strækningen Vibenshus-Tuborg.
.
Disse lyse og venlige Træer, hvis Kroner
holdes i en smuk Ægform ved Beskæring, er
netop egnede for Pladsen. Ved den lyse Farve
og Kronernes regelmæssige Form skiller de
sig paa heldig Maade fra de gamle Elme.
Gaar en ud, kan den hurtig erstattes, og de er
ikke bredere, end at man overalt kan se Tor
vets H u se imellem Kronerne, idet de dog sam
tidig i tilstrækkelig Grad markerer den elipse
formede Promenadeplads, der yderligere er
fremhævet ved Mønsterbrolægning.
Det er en smuk Opgave for Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse at formaa Magi
straten til ogsaa at fjerne de Elme, der ikke er
døde, og erstatte begge Rækker med Robinia
Bessoniana.
E. ERSTAD-JØRGENSEN.
Jeg synes nu, a t en Græsplæne
med n ogle Blomster havde været
kønn ere.

Hr. Redaktørl
Ovenstaaende Linier var Skomagerens Kritik
af Blaagaardsplads, og den samme Kritik pas
ser ligesaa godt paa Kongens Nytorv.
Med al Respekt for vort u d mærkede Brolæg
ningsvæsen, saa er Græs langt kønnere end
Sten, men Magistratens 4. Afdeling har nu e n
særlig Forkærlighed for at plante Sten i Stedet
for Græs, endskønt Sten er langt dyrere. For
Kongens Ny torvs Vedkommende har Stenene
vistnok fordyret Anlæget med over 1 00,000 Kr.
Brolægningsvæsenet vil naturligvis spørge,
hvorledes man skal komme over Plænen.
Ad Gangstier naturligvis og en Gangsti
rundt omkring Plænen.
Vilde den ærede Redaktion ikke bringe et
Billede af Stockholmsplads. Der har Brolæg
ningsvæsenet for en Gang Skyld været beske
den, og saadan burde Kongens Nytorv have
set ud.
Om Vinteren, naar der er falden en Smule
Sne, kan man se over h u n drede Børn boltre
sig med deres Kælker paa denne lille smukke
Plæne, der oven i Købet er forsynet med en
Bakke til at rutsche nedad.
Ærb ø d'19St
(Forsinket af Mangel paa Plads).
N. V.
Da Spørgsmaalet om at lade ,C h r i s t i a n V'
RyUerstatue forgylde i sin Tid fremkom, tillod
vi os paa dette Sted (Forskønnelsen 1 9 1 6, Side
83) at tage Afstand fra Tanken, og de Argu
menter, som Hr. Havearkitekt ERSTAD- J ØRGEN
SEN i det foranstaaende I ndlæg har fremført i
heromhandlede Henseende, vil ikke kunne
rokke os i vor Opfattelse. Den Tid, da Rytter
statuen fremtraadte i gylden Pragt, ligger saa
fjern, at man næppe nu vilde kunne forsone

sig med Synet af en gylden Hest, dertil er vor
Tid for nøgtern. Det er heller næppe helt kor
rekt at sammenligne e n Nyforgyldning af He
sten med dette, at et gammelt Hus afklædes
for det Overtræk af gammelt Puds og gammel
Maling, hvorunder Husets røde M ursten i
Aaringer har været skjult. Thi her er j o
k u n Tale om a t fjerne det L a g M aling m. v.,
der skjuler det e g e n t l i ge M a t e r i a l e : de
røde Sten, medens der fQr Hestens Vedkom
mende vilde blive Tale om et helt nyt Over
træk, in casu Forgyldning af det egentlige Ma
teriale : Bly. De Erfaringer, man i Henseende
til forgyldte Statuer herhjemme har høstet, er
imidlertid ikke opmuntrende. Vi behøver blot
at henvise til Guldhestene paa N y Carlsberg
Glyptoteket for der at have et Bevis ved H aan
den for, at en Forgyldning ikke altid er ens
betydende med e n Skønhedsaabenbaring.
Den ny skabte » Krindsc< har vi tidligere haft
Lejlighed til at omtale, og vore Medlemmer
vil vide, at den ikke har vor Tilslutning, idet
vi har holdt for, at der ingen tvingende Grun d
forelaa t i l a t omskabe et af de f a a virkelig mo
numentale Torve, vi har herhjemme, til et
Parkanlæg e n miniature. Imidlertid maa vi vel
afvente, hvad der kommer ud af Eksperimen
tet. Heldigvis drejer det sig jo her kun om en
Beplantning, der kan fjernes, hvis det viser
sig, at den virker skæmmende for Torvet. Og
naar det - som Hr. E.-J. oplyser - er en Elme
art, der slet ikke egner sig til Beskæring, som
man har plantet, vil Tiden sikkert give os Ret
i vor Opfattelse.
I sit I n dlæg foreslaar Hr. E.-J. at plante e n
Acasiaart, som han mener særlig anser for
egnet og nævner i denne Forbindelse den el
lipseformede » Promenadepladsc<. Her røres ved
den Streng, der ganske utvivlsomt har tonet i
den Mands Hjerne, der opfandt » Krindsenc< i
dens nye Skikkelse, og som har givet Genklang
i Kommunalbestyrelsen, der gennemførte Tan
ken : den nemlig, at Krindsen skulde være en
P r o m e n a d e . Som saadan tror vi aldrig no
gensinde den vil komme til at virke. Paa Vej en
forbi Hesten fra østergade enten venstre om
til Bredgade eller højre om til Charlotten
borg og omvendt vil man passere Krindsen to
Gange, og dette er sikkert den eneste Maade,
paa hvilken man i trafikal Henseende faar
med Krindsen at gøre. Om det skulde blive
Skik at gaa Karusel i Krindsen er et Spørgs
maal, som det bliver Fremtidens Sag at afgøre
- men paa Forhaand sagt : vi tror det ikke.
Til den anden ærede I ndsender skal vi til
lade os at bemærke, at vi ikke kan erklære
os enige med ham i hans B etragtning af, at
e n Græsplæne af det Omfang, som den nu
værende Krinds antyder, havde været kønnere.
Efter vor Mening er det indre Anlæg alene og
med de farverige, med Aarstiderne skiftende
Blomsterarrangementer omkring den gamle
Statue d e t a l l e r k ø n n e s t e , og denne Opfat
telse tror vi at have u nderstreget saa u dførligt,
at vi mener at kunne se bort fra yderligere
Dokumentation heraf.
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LYOICHE (AXEL SII\,1MELKIÆR)

Købmandshus i Havekolonien A!tenhof. (Architekt : Baurat

R. S c h m o h l).

H AVE B Y E N
ET NUTIDSPROBLEM

I

NDTIL forrige Aarhundredes Midte

rummede Europa kun faa egent
lige Storbyer ; men fra da af vokser en
Mængde mellemstore Byer til store
Byer, mens Storbyerne bliver Million
byer, og Købstadsbefolkningen i det
hele tager stærkt til alle Vegne. Mens
Betingelserne for Storbyer i Europa
og da navnlig paa Fastlandet hidtil
væsentlig var to : at være Residensstad
i et stort Land eller at ligge bekvemt
for Verdenshandelen, kom der nu en
tredie til : Industrialismen. Hvor Be
tingelserne for industriel Virksomhed
og Produkternes bekvemme Bortfør
sel var gunstige, anlagdes Fabrikker,
der som Magneter drog Landenes Ind
byggere til sig, og Fø1gen af denne
pludselige Tilstrømning blev en alt
FORSKØNNELSEN

VII

Aarg.

1917

Nr.

7.

for hurtig Bebyggelse med høje Huse
1angs snævre Gader ; thi Boliger maat
te skaffes i en Fart, og Hensynet til
Hygiejne - for slet ikke at tale om
Skønhedshensynene - tilsidesattes i
Skyndingen 1angt mere, end tilbørligt
var. Som det gik i Udlandets Industri
byer, saaledes gik �det ogsaa her i Kjø
benhavn. Nørrebros og Vesterbros
Sidegader skød op, be.byggede med
Huse, der som oftest havde seks Lag
Beboelser, medens Gaderne i sig selv
knebent var udstukne i en Bredde,
der berettigede til tre. Voldkvarteret .
og Gammelholm, der dog var ment
som Overklassekvarterer, blev heller
ikke alt for y�dige - navnlig stilledes
der alt for smaa Krav til Gaardarea
ler, og selv om den hurtige Bebyggelse
81
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Hus i

Letchworth opført for

2700

Kr.

af Østerbro, der fulgte af Frihavnens
Anlæg, foregik efter n o ge t bedre Prin
ciper, lader denne store Forstad dog
mange Steder ikke lidet tilbage at øn
ske, især hvad Skønhed angaar. I
denne Retning har navnlig Bebyggel
sens P I a n l ø s h e d høstet store Trium
fer, der viser sig som grinende Gavle
ud mod ukrudtbevoksede Tomter.
Havde man, da Frihavnen var en
Kendsgerning og man kunde for.udse
en stærk Tilstrømning til Kvarteret,
stillet langt stærkere Krav m. H. t.
Plads mellem Bygningerne og begræn
set de beboede Etagers Tal til tre højst
fire , var det forhaandenværende
Grundareal hurtigere blevet bebyg
get ; men ganske vist var Grundpri
serne ikke bleven saa høj e, Gartner
havernes Ejere havde ikke tjent saa
meget ved Udstykningen, hvilket hav
de været beklageligt for dem, men er
et Hensyn, som Lovgivningsmagt og
kommunale Myndigheder til Gavn
for Samfundet kunde have set bort
fra. Om T a b ved Afhændelsen var der
dog ikke bleven Tale.
N aar vi retter en Kritik imod kjø
benhavnske Forhold, er det ikke, fordi
.vi anser disse for de værste eller blot
særlig slemme. Den Slendrian, som
har gjort sig gældende her hj emme,
er u den Tvivl et baade gammelt og
almindeligt Storstadsfænomen, og der
kan vist nok i baade større og mindre
Byer udenfor D anmark paapeges
Forhold, imod hvilke vore er paradi84

Hus

i Letchworth opført for

2340

Kr.

slske ; men Kj øbenhavn ligger os nær
mest, det er det Rhodos, hvor v i skal
springe, det eneste Sted, hvor v o r
Stemme har nogen Udsigt til at blive
hørt.
Kj øbenhavn er siden 1 895 vokset
fra 400000 til 600 000 Indbyggere. Alene
dette, at en Femtedel af Landets Ind
byggere er samlet i -dette Hjørne af
Sj ælland, medens næsten lige saa
mange bor i større og mindre Byer og
bylignende Bebyggelser, er i et Land,
hvis naturlige Beskaffenhed gør Land
brug til den naturligste Næringsvej ,
et betænkeligt Fænomen, som man
imidlertid indtil videre maa nøj es med
at konstatere, idet der næppe paa en
Studs kan paavises forsvarlige Mid
ler til at modvirke det. Den Opgave,
som ligger nærmest for, er den at
sprede Hovedstadens Befolkning over
saa stort et Areal som muligt. Det er
at haabe, at den Boligkongres, der har
været afholdt her i September Maa
ned, kan vække Interessen for denne
Opgave, og at denne Interesse med
- Tiden vil afsætte en ny Byggevedtægt
for Byens ydre Distrikter ; men der
vil sikkert gaa lang Tid, inden en saa
dan foreligger, og indtil da bør den
private Interesse, der ikke maa for
veksles med Privatinteresser, tage
denne Sag op og vise den Vej , der bli
ver at følge for at skaffe h e l e den
store Bybefolkning Plads nok, Luft
nok, Lys nok.
Problemet er ikke nyt, og det er tid-

Howard Hall i Letchworth.

Post- og Butiksbygning i Bournville.

Hus i Letchworth.
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ligere løst paa enkelte Steder. CHRI
STIAN IV's Nyboder var en saadan par

•

o '

'00

tiel Løsning af Problemet, som det
forelaå for ham og for hans Tid. Ny
boder byggedes helt udenfor det da
værende Kjøbenhavn som en By for
sig selv og med den eneste Bestem
melse a:t afgivt; Boliger for Flaadens
M�ndskab�
Det er° karakteristisk nok det sam
me P'rU;�iP, der' i England er fulgt af
store Fabrikanter, der indsaa, hvor
vigtigt det var for deres Virksomhed
at have deres Arbejdere . boende tæt
ved Arbejdsstedet og at have en til
freds og rolig Aibejderstab . De ind
saa, at det var en god Pengeanbrin
gelse, en i det lange Løb fuldt renta
bel Forretning at tage Arbejderne bort
fra Storbyens smalle, stinkende og
k e d s o m m e l i g e Gader og de smaa
usunde Lejligheder til frisk Luft,
grønne Træer og rummelige Boliger.
Det er i saa Henseende værdt at
fæste Opmærksomheden paa, hvor
ledes man bærer sig ad i D anmark.
86.

Her er saa at sige alle Statsinstitutio
ner, som i de sidste 50 Aar er opret
tede, henlagte til Kjøbenhavn. Selv
en Læreanstalt som Landbohøjsko
len, der skulde synes at have langt de
bedste Vilkaar at virke under saa
langt fra Kjøbenhavn som muligt,
blev bevaret og betydelig udvidet i
Kjøbenhavn i Firserne, skønt der lød
Ønsker om at faa den flyttet ud paa
Landet. Statsbanernes Hovedkontor
i Aarhus flyttedes ligeledes til Kjøben
havn, skønt netop Trafikmidlernes
stærke Udvikling kunde gøre det ret
ligegyldigt, om dette Kontor just laa
Dør om Dør med Kancellibygningen.
Men det er indlysende, at den store
Mængde Statsvirksomheder - Uni
versitet , Polyteknisk Læreanstalt,
Landbohøjskole etc. etc . - som er
sammenhobede i Hovedstaden, bi
drager til at forøge den magnetiske
Virkning, som denne udøver paa Lan
dets Befolkning, fremmer Storstads
dannelsen, som man efter eget Si
gende ønsker hæmmet.

Og den Vej , Staten saaledes anviser,
følges trolig af private. Tidlig i Foraa
ret 1 9 1 7 brændte en H avregrynsfabrik
paa Lolland. Det er et stort Foreta-

deligt sunde Levevilkaar faar Chri
stianshavns snevre Gader til Tumle
plads og kommer til at nyde godt af
den gensidige Undervisning, som un-

."
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gende, der beskæftiger mange Arbej
dere, der billigvis, indtil Ulykken ske
te, boede paa Lolland. Men nu skal
denne Virksomhed, der trivedes godt,
hvor den laa, flyttes til et centralt Sted
i Kjøbenhavn med sine Kontorfolk og
sine Arbejdere, deres Koner og Bø.r:n,
der nu i Stedet for de legemligt og aan-

der Ledelse af Gadens Bærme fore
gaar der som overalt i Storbyer. En
hver, der om Aftenen paa sin Vej gen
nem Byens roligere Gader lytter til
Børns - Pigers og Drenges - højrø
stede Samtale, kender denne Under
visnings umiddelbare Resultater.
Vi tvivler ikke om, at de forretnings· 87
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mæssige Beregninger, som har foran
lediget nævnte Fabriks Flytning » bort
fra Landet« , i enhver Henseende er
uangribelige, naar man anlægger sit
Syn paa kort Hold og kun tager Hen
syn til den øjeblikkelige Fordel ; men
vi tror, at i det lange Løb vilde den
Fremgangsmaade, som visse engelske
Storvirksomheder har valgt, og hvis
Maxime lyder : ))Back to th e lan d
with fac tories ! (( svarer langt bedre
Regning
ogsaa rent forretnings
mæssigt set - og vi skal her anføre
nogle faa Exempler.
�

Den verdensbekendte Chokolade
fabrikant CHARLES CADBURY arbej dede
som ung Mand i Birminghams Søn
dagsskole, og fik her Indblik i de ræd
somme Forhold, under hvilke Arbej
derbefolkningen levede. Da han som
heldig Forretningsmand var bleven
rig, besluttede han at skaffe i alt Fald
sine egne Arbejdere gode Boliger og
gode Forhold at arbejde under. Han
oprettede Mønsterlandsbyen »Bourn
ville« i Nærheden af Birmingham 
en Landsby, hvor Grunden ikke skul
de være overfyldt af Huse, og Husene
ikke overfyldte af Mennesker, hvor
hvert Hus skulde have en stor Have,
hvor Vejene skulde være brede og
træbeplantede, og hvor i det mindste
en Tiendedel af J orden foruden Haver
og Veje skulde udlægges til Lystanlæg
og Legepladser. Saaledes grundlagdes
88

Bournville, og i Løbet af et Par Aar
blev der bygget to Hundrede Huse.
H usene, der for Størstedelen er sam
menbyggede to og to eller i » Blokke «
paa fire, er alle som et kunstnerisk
prægede. Nogle har to Stuer og tre
Sovekamre, andre kun et stort Op
holdsværelse og tre Sovekamre, og
der findes alle Bekvemmeligheder
som Vaskehuse, Regnvandsbeholde
re, Gas, Vand og Afløbsrør. Lejen an
drog i 1905, Skatter indbefattede, fra
5 sh. 6 d. til 1 2 sh. om Ugen. - Det er
en M a x i m a l l ej e af ca. 562 Kr. aar
lig for en 5 Værelsers Lejlighed med
Have under de bedst tænkelige For
hold og i Nærheden af en stor By. Fyrretyve pCt. af Husfædrene arbej
der p aa Fabrikken, Resten i Birming
ham. Til hvert Hus hører 600 D Yards
(5 1 1 m2) Have, og to Gartnere med et
Antal Hjælpere bistaarBeboerne. I Aa
ret 1900 overdroges Anlægget til visse
Tillidsmænd som Gave til Nationen ;
Overskuddet skulde anvendes til Fo
retagendets videre Udvikling samt til
Oprettelse af andre Mønsterbyer om
kring Birmingham og andre Storbyer.
Gaven vurderedes da til en Værdi af
200 000 Pund (3 600 000 Kr.) og det aar
lige Overskud androg (1 906) 6000 Pund
( 1 08 000 Kr.).
Cadburys Fabrik ligger i selve
Landsbyen, der 1906 rummede 2800
Indbyggere i 586 Huse - d. v. s. ca. 5
M e nnesker pr. Lejlighed, hvilket maa

Fra Havebyen Hellerau.

siges at være hygiejnisk tilfredsstil en rig Mand. Til hans Succes bidrog
lende.
uden Tvivl det Navn » Sunligh t-Soap « ,
Fra først af overlod Mr. Cadbury som han h avde givet sit Fabrikat. Da
sine Arbej dere Husene til fri Ejendom hans Virksomhed krævede mere og
for Opførelsespris ; men da nogle af mere Plads, flyttede han den b o r t
dem under total Misforstaaelse afhele fr a S t o r b y e n ; men det er indlysen
Foretagendets Hensigt solgte deres de, at dette ikke lod sig gøre uden at
Huse med øjeblikkelig god Fortj ene flytte Arbejderne med. Han gik netop
ste, lod han dem fremtidig kun bo til s a a rationelt og fo r r e t n i n g s m æ s
Leje hos Institutionen, hvorved al s i g t til Værks, idet han købte en stor
Spekulation blev hindret, medens Be Landstrækning, for Størstedelen Mo
boerne ikke desmindre kom til at ny sejord, i Nærheden af Birkenhead ved
de Fordelen af den naturlige Værdi Floden Mersey ligeoverfor Liverpool .
stigning.
Gennemført Dræning gjorde Land
I det nordvestlige England ligger stykket beboeligt, og her rejste sig en
Grevskabet Lancashire, der paa sine H aveby, som han efter sin Sæbe gav
4887 D km rummer over 4 Mill. Men Navnet P o rt S u n l i g h t. I 1905 dæk
nesker og har 14 store Byer, blandt kede Havebyen et Fladerum af ca.
hvilke Bolton. Her boede i 1 885 Urte 55 ha, medens Fabrikken indtog ca.
kræmmeren Mr. W. H. LEVER, der en 60 ha. Havebyens ca. 3000 Indb . ,
skønne Dag fik den Ide at ville fabri alle ansatte ved Fabrikken eller Børn
kere Sæbe. Denne Ide viste sig at være af de der ansatte, var fordelt i 600
saa god, at han i Løbet af to Aar var Huse, der alle er i gammelengelsk Stil,
89
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men ikke opførte efter en og samme
Tegning, som f. Ex. nogle af Arbejder
villabyerne i Kjøbenhavns nærmeste
Omegn, et Princip, der ikke er rent
forkasteligt, hvor det som i Nyboder
og langs Farimagsgade har drejet sig
om . at bebygge snorlige afstukne Ga
aer, men som giver en Villaby et ked
sommeligt Præg, som virker frastø
dende og ikke er ubetinget nødven
digt. Husene i Port Sunlight ligger ved
brede træbeplantede Vej e, der krum
mer sig ud og ind efter Terrænets na
turlige Beskaffenhed, hvilket bidrager
sit til at holde Kedsommeligheden,
denne de moderne Byanlægs frygte
lige Svøbe, borte.
Medens Udgangspunktet for Cad
burys Foretagende var det menneske
kærlige Ønske at skaffe Arbejdere be
dre Boligforhold, altsaa Filantropi,
der viste sig at svare Regning ogsaa i
ren forretningsmæssig Forstand, gik
Mr. Lever ud fra rent forretnings
mæssige Grundsætninger.
» Det vilde« , har han sagt til det be
kendte engelske Tidsskrift »Fearsons
Magazine«, »være ganske fejlagtigt
at betragte mig som Filantrop. Fi
lantropi er en Art Godgørenhed, og
. Godgørenhed er uløselig knyttet til
Pauperisme. Spørgsmaalet om billige
Boliger har intet med Godgørenhed
eller Pauperisme at bestille. Der er saa
megen Elendighed, at Godgørenhe90

den altid vil være ude af Stand til at
raade Bod paa den. Det eneste Mid
del til at helbrede Samfundssygdom
me er at styre vore egne Anliggender
paa fornuftig Maade til Samfundets
Gavn. I Port Sunlight er der ingen Fi
lantropi ; thi den kan ikke forliges
med Forretningsdrift. «
Lad der nu være en Del Lapseri i
denne Udtalelse, lad Mr. Lever i sit
Hjerte føle, at han dog er en Menne
skehedens Velgører, saa indeholder
Udtalelsen dog en stor Sandhed, nem
lig den, at den Velgerning, der faar
Præg af Almisse, den, der ydes kun
for at skaffe Yderen en øjeblikkelig
Sjælefred og Modtageren en forbigaa
ende Nydelse eller Hjælp i Vanske
lighed, kun gør Skade, virker demo
raliserende, mens Gensidighedsprin
cipet virker opdragende, styrker Selv
agtelsen.
Mr. Lever har skaffet sine Arbej
dere gode Boliger til samme Pris som
de hidtil maatte betale for slette ; men
han giver dem ikke Friboliger, har
ikke oprettet en velgørende Stiftelse.
Han binder dem, uden at forulempe
deres personlige Frihed, til sin Virk
somhed, dels ved at sørge for, at de
har et hyggeligt Hj em at ty til efter
endt Dagværk, dels ved at gøre dem
pekuniært interesserede i Virksomhe
dens Trivsel.
I Havebyen var i 1905 anbragt en

Grundplan af Havebyen Margarethenhohe.

Dette Billede og de efterfølgende er tagne fra Dr. A. E. B r i n c k tn a n n : »Margarethe Krupp Stiftung fur Wohnungsfur"
serge Margarethenhohe b. Essen«.

Kapital af 350 000 Pund, hvis aarlige
Rente ved 5 pCt. udgør 1 7 500 Pund.
Det er det Overskud, som den for Hu
sene samlede Lej e giver, og som Hus
ejeren er berettiget til at tage som sin
Indtægt ; men disse Penge skænker
Mr. Lever sine Arbejdere, idet han
skænker dem til Forbedring af Have
byens og dermed sine Arbejderes For
hold.
))Jeg antager, « siger han, )) at der b or
2200 mandlige og kvindelige Arbejde
re i Havebyen. 2200 i 1 7 500 giver 8
Pund til hver. Fulgte jeg nu den almin
delige Form for Deling af Overskud,
saa lod j eg ved Aarsskiftet mine unge
Mænd og unge Piger indfinde sig hos
Kassereren og sagde til dem : )) Her
har I otte Pund hver ; I har tjent disse
Penge, de tilhører Jer. Brug dem i Be
værtningen, gør Jer en glad Jul, gør

med dem, hvad I selv vil . « Jeg siger
tværtimod : ))Otte Pund er snart givet
ud, og de vil ingen Gavn gøre Jer,
hvis I sender dem gennem Halsen i
Skikkelse af Whisky, Slikkeri eller
Julegæs. Hvis I derimod lader mig
raade over disse Penge, vil jeg anven
de dem til at skaffe Jer de Ting, som
gør Livet fornøjeligt - pæne Huse,
hyggelige Hjem og sund Adspredelse.
Og for Resten indlader jeg mig ikke
paa at give Andel i Overskuddet paa
anden Maade . «
Dette e r d e t o mest berømte Fa
brikshavebyer ; ikke faa engelske Fa
brikanter har fulgt Exemplet og har
flyttet deres Virksomheder og deres
Arbejdere )) back to the land(( ; men,
som Udgiveren af Pearsons Maga- ·
zine skriver i en Artikel )) Housing the
poor« : )) Hvad der trænges til, er sam91
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let Hensigt og planmæssig Iværksæt
telse. « Det er ikke alene Fabriksar
bejdere, der bor slet. » Fremtidens
Ideal er en samlet Udflytning af fat
tige Folk fra Storbyens smittefyldte
Rum til udenbys Haveforstæder,
hvorfra hurtige Befordringsmidler
kan føre nogle tilbage til Byen hver
Dag, medens Resten arbejder i Fa
brikker, som har fulgt dem ud paa
Landet. «
Det aftagende Fødselsoverskud er
et Fænomen, som sætter Nutidens
Sociologer adskillige graa Haar i Ho
vedet, og der grundes dybt og skarp
sindigt over dets Aarsager. At det da
lende Fødselsoverskud for en Del, ja
maaske absolut har sin direkte Aar
sag i Folks Ulyst til at have Børn, er
man vel nok paa det rene med *) ; men
' *) Se herom en fortræffelig Artikel af cand. polit.
SVEN RØGIND i »Ugens Tilskuer" for 1 5. August
1 9 1 7.

92

Grunden til denne Ulyst turde for en
Del være at søge i den Kendsgerning,
at den jævnt velstillede Middelstand,
der vel havde Raad til at ernære nog
le Smaafolk, ikke ved, hvor de skal
anbringe dem under Opvæksten. I
Port Sunlight er Fødselsoverskuddet
næsten dobbelt saa stort som i det
øvrige Storbritannien.
Hvad der gælder i England, gælder
ogsaa i Danmark ; ogsaa her bor
Arbej derbefolkning og Middelstand
daarligt, om end Forholdene ikke
har udviklet sig slet saa yderligt som
i London og de store engelske Fabriks
byer, ogsaa her begynder det dalen
de Fødselsoverskud at vise sig, om
end ikke i saa betænkelig Maalestok
som i Frankrig. Og Midlet imod disse
Onder maa her være det samme som
hist.
DIsse Exempler omfatter F a b r i k s
h a v e b y e n og H a v e f o r s t a d e n . Til
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den sidste Type kan Havelandsbyen
E a r s w i c k , 3-4 km fra York, nær
mest henregnes, hvor Arbejderfami
lien finder gode Boliger med Have til
en Lej e af 4 sh. 2 pence om Ugen. Fo
retagendet, der er grundet af Mr. Jo
SEPH ROWNTREE, forrenter sig med 3 å
4 pCt.
Den tredie Type, den egentlige Ha
veby, har mindre Interesse for os
danske, men skal dog for Fuldstæn
digheds Skyld nævnes.
Ideen til denne er undfanget af Mr.
E BENEZER HOWARD og beskrevet i hans
Bog » Garden cities of to m orro w((
( 1 898).
Hans Tanke gaar ud paa intet rin
gere end efterhaanden at afskaffe alle
Storstæder ved at flytte al Virksom
hed ud paa Landet i Ha vebyer, hvis
Indbyggerantal ikke maa overstige
ca. 30 000, og med hvilke der ved Si
den af al en Købstads selvstændige

Virk�omhed - Handel, Fabriksvirk
somhed og Haandværk - skal være
forbunden et udstrakt Landbrug. I
England, hvor umaadelige Arealer af
frugtbart Land hidtil har henligget
som Græsgange og Jagtgrunde, kan
Howards Ide - selv om den aldrig
tilfulde realiseres - have sin prakti
ske Betydning i Bestræbelserne for
atter at faa J orden under . Plov eller
Spade. Her til Lands har den Side af
Sagen mindre - om overhovedet no
gen - Interesse.
Howards Tanke er imidlertid reali
seret i L e t c h w o rth i Hertfordshire
paa et Areal af 38 1 8 Acres eller ca.
1 65 000 Hektar, af hvilket knap en Tre
diedel er bestemt til Bebyggelse, Re
sten til Dyrkning. Saa snart en saadan
By har naaet det bestemte Antal Ind
byggere, er det Meningen at oprette
nye af samme Art.
I Tyskland er de saaledes givne Ex93

empler blevet fulgt bl. a. i Nærheden
af Dresden, hvor H avebyen Hellerau,
en Mellemting mellem Fabrikshave
byen og Haveforstaden, ligger.
Oprindelsen til denne var, at Lede
ren af » D e u t s c h e W e r k s t a t t e n fu r
H a n d w e r k s k u n.st« , KARL SCHMIDT,
ligesom Mr. Lever fandt Pladsen til
Virksomhedens Udvidelse indenfor
Storbyen for snever, og søgte en ikke
for langt bortliggende Plads at flytte
den til. Ogsaa ham blev den rent for
retningsmæssige Ide indlysende, » at
Mennesker, der b or i sund Luft, un
der normale Forhold leverer Arbejde
af bedre Kvalitet« . Det var fra først
af Tanken at bygge Smaahuse til Ar
bejderne ved Fabrikken i dennes
umiddelbare Nærhed ; men denne
Tanke udviklede sig hurtig til at op
tage den engelske Havebytanke i sig,
og Planen gik derefter ud paa foruden
Arbejderboliger at opføre Landsteder
samt Ferie- og Sommerhuse »for den
næringsdrivende Middelstand , der
ønsker at nyde Landlivets Behagelig
heder nogle M aaneder i ikke for lang
Afstand fra Byen « . Medens » Værk
stederne« fra først af bar Risikoen
ved Foretagendet, blev dette nu over
drageh Gartenstadt Hellerau, G. m. b.
H . « , der blev dannet med en Grund
kapital af 300 000 Mk. , og af hvilket
» V ærkstederne« blot købte det for Fa
briksanlægget fornødne Grundstyk
ke. Selskabets Interessenter maa ikke
oppebære over 4 pCt. Rente af Kapi
talen, al Gevinst herudover godskri
ves en Reservefond, hvis Midler kun
maa anvendes til almennyttige For
maal indenfor Havebyen.
Denne ligger 6.5 km fra Dresdens
Slotsplads , 3.5 km fra Byens Ud
kant *) paa Jorder, der tilhørte Kom
munerne Klotzsche og Rahnitz og beO) Afstandsforholdene, overført paa Kjøbenhavn,
er Kastrup, Taarnby, Hvidovre, Vanløse, Husum,
Brønshøj, Emdrup og Hellerup.
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staar af Agerland og Skov. Beliggen
heden er sund, 1 00 Meter højere end
Dresden og umiddelbart ved den væ
sentligst af N aaletræer bestaaende
Skov » Dresdener Haide« .
J orderne erhvervedes for en Gen
nemsnitspris af l a P/2 Mark pr. Kva
dratmeter; efter de foretagne Grund
forbedringer blev Prisen pr. Kvm.
2,70 Mk. Til Grund for Lejeberegnin
gen lægges en Grundpris af 3,60 Mk.
pr. Kvm. Indtil 1 9 1 0 var der opført
1 49 Enfamiliehuse, der gav 50 634 Mk.
i aarlig Leje, hvilket svarer til en Gen
nemsnitsleje af 340 Mk. aarlig og for
renter den i disse Huse anbragte Ka
pital med51hpCt. Selvfølgelig forhøjes
denne Huslej� noget for dem, der har
deres Virksomhed i Dresden, men
selv om denne Forhøjelse - hvad der
ikke er sikkert - gør det dyrere at
bo i Hellerau end paa en Dresdener
Fjerdesal, saa behøves der dog ingen
vidtløftig Paavisning af, at Merudgif
ten er vel anbragt.
Med Ordet » Krupp i Essen« forbin
der man uvilkaarligt noget mørkt og
kulrøgssvangert. At selve det uhyre
Fabriksanlæg svarer til denne Fore
stilling, nærer vi ingen Tvivl om ;
men saa meget mere maa det paa
skønnes, at denne mægtige Virksom
heds daværende Besidderinde, Fru
KRUPP, har sørget for at give Virk
somhedens Arbejdere og Funktionæ
rerne Adgang til gode og smukke Bo
liger. I Anledning af sin æl dste Dat
ters Giftermaal med Hr. v. B OHLEN
H ALBACH oprettede Fru Krupp 1 . De
cember 1906 » Margarethe Krupp Stif
telsen for Tilvejebringelsen afBoliger«
og udstyrede den med en Kapital i
rede Penge paa en Million Mark, et
Byggeterræn paa 50 Hektar, og et
Skovstykke ligeledes paa 50 Hektar.
Kapital og Grund skal altid tilhøre
Stiftelsen, og Boligerne forbeholdes
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mindre bemidlede. Byggepladsen ud
nyttes ganske i de engelske H ave
byers Aand, og Haveforstaden, der
ligger i Udkanten af Essen, er bereg
net paa ca. 1 6 000 Indb. Skoven maa
aldrig inddrages under Bebyggelsen.
Arbejderne ved Krupps Fabrikker
har fortrinsvis Adgang til at bosætte
sig i Margarethenhohe, men d�r læg
ges Vægt paa bl. a. at forsyne den
med en udvalgt Stab af Haandvær
kere. Byen styres under Byen Essens
Overborgmesters Forsæde af et U d
valg, hvis ene H alvdel vælges af Fru
Krupp, den anden af Byen Essens By
raad.
Byen er bygget paa stærkt kuperet
Terræn, hvilket har tvunget dens Plan
ind i ret uregelmæssige Former, der
her som overalt, hvor man har for
staaet at benytte et saadant Terræn
eller rettere sagt undladt at trodse
Terrænet, giver tiltalende Gadebille-

der. Husenes Opførelse har alle været
betroet een M and, Professor GEORG
METZENDORF, der af enkelte og enkle
Motiver har evnet at skaffe stor Af
vekslmg.
For at skaffe nem Forbindelse med
Essen har det været nødvendigt at
bygge en Bro over Miihlenbachdalen,
og denne Bro ender i et Brohoved,
hvis Bygninger danner Indkørselen
til Havehyen ; og ganske fortræffeligt
er denne Opgave løst i architektonisk
Henseende (se Billedet Side 92). N avn
lig er de smaa fritstaaende Huse, der
flankerer det lange Porthus, ganske
henrivende fundet paa.
Husene er byggede Skulder til Skul
der med Fa9ade mod Gaden og Ha
verne bagved. Der kan tvistes om,
hvorvidt denne Byggemaade eller
Villabebyggelsen er at foretrække,
Hovedsagen er, at Kedsommelighe
den undgaas, og det skal siges, at d et
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Skær er Architekten ikke strandet
paa.
To V æ r e l s e r s L ej l i g h e d e r fin
d e s i k k e . Gennemsnitslejen for 3 Væ
relser er 300 Mark, for 4 Værelser 400,
for 5 Værelser 480, hvortil jo ganske
vist kommer Sporvognspenge for
dem, hvis Virksomhed falder i Essen.
Men det viser sig her som i de engel
ske Havebyer og i Hellerau, at sunde
og gode 'B oliger k a n sk affes .til over
kommelig Pris, idet de Lejligheder, der
udlejes af » G e m e i n n u t z i g e S p a r
u. B a u g e n o s s e n s c h a ft« i Essen, kun
er lidet billigere, de af private Ejen
doms besiddere sammesteds udbudte
b e t y d e l i gt d y r e r e end » M argare
thenh6hes «.
Allerede for seks Aar siden (For
skønnelsen 191 1 , Side 1 1 3) brågte vi
en fortræffelig Artikel af Kunsthisto
rikeren VILH LORENzEN, » Engelske
.
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Havebyer« , hvori navnlig Havefor
staden Hampstead gøres til Genstand
for en udførlig Beskrivelse, og hvori
der slaas til Lyd for, at denne Art af
Forstadsbebyggelse tages op herhjem
me. Dette er indtil Dato ikke sket. At
private Grundejere udstykker deres
Jorder i Smaalodder med Villa- og
Haves.ervitut, og at der saaledes i
Byens nærmere O megn opstaar Be
byggelser, der i det Ydre s e r ud som
Havebyer, er i sig selv kun afdet gode ;
m e n d et e r i k k e H a v e b ye n s I d e.
De saaledes bebyggede Arealer er
Genstand for frit Salg og Køb ; Fristel
sen til, naar K o nj u n k t u r e r n e er gun
stige, at afhænde sin Ejendom til den,
der byder mest, er stadig tilstede, og
saaledes er disse Villabyer i bestandig
voksende Fare for at blive helt eller
delvis inddragne under Byggespeku
lationen, hvilket som før nævnt straks
viste sig ved Bournvilles Grundlæg-
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gelse - og hvilket herhjemme har Enkeltmand, men forbeholder sig
Forkøbsret og
vist sig i Ro
paatager sig
senvænget.
Forkøbspligt
Havebyen
i Tilfælde af,
kan tilhøre en
at Ej eren ikke
bestemt Stor
længere øn
virksomhed,
sker at bo paa
der saa i sin
Stedet, vel at
egen velfor
mærke uden
staaede Inter
Fortjeneste og
esse har at
uden Tab for
sørge for, at
Sælgeren.
den bevarer
Endvidere
sin Karakter
kan et saa
som en god og
dant Selskab
sund Boplads
ej e Haveby
for Virksom
en ; men det
hedens Arbej
er da af Vigtig
dere og Funk
hed, at Inter
tionærer - el
essenternes
ler den kan
Rentenydelse
oprettes af et
Selskab, der b=������������������ af Aktiekapi
.
talen fixeres
vel sælger til
Fra Havebyen Margarethenhohe.
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til 3 å 4 pCt. , og at al Værdiforøgelse
falder selve Foretagendet til Fordel.
H a v e b y e ns b æ r e n d e I d e e r
den: at hindre Overbebyggelse
og O v e r b e fo l k n i n g - rettere ud
trykt Overbeboelse. Lejligheder un
der tre Værelser bør være banlyste,
og der bør sættes Grænser for, hvor
mange v o k s n e Mennesker en Beboel
seslej lighed maa huse. , Blev det saa
dan, at et Ægtepar uden Børn selv
nøjedes med et Værelse og lejede Re
sten ud til Enkeltpersoner, var der
ikke vundet stort. En Lejlighed bør
bestaa af et Værelse for hvert vok
sent Menneske (over 16 Aar) + mindst
et Værelse extra. Derimod bør der
slet ingen Grænser sættes for, hvor
mange mindreaarige enLejlighed maa
optage.
Efter vor Anskuelse løses Proble
met bedst ad privat Vej ; men dette
udelukker ikke, at Stat og Kommune
kan træde støttende til ved at give pri
vateSammen
slutninger Ad
gang til billige
Laan under
fornøden Ga
ranti for,_ at
det virkelig er
et strengt
samfundsnyt
tigt
Foreta
gende, der til
sigtes, ikke en
billig Erhver-

velse af Grundej endom, som saa ved
første givne Lejlighed afhændes med
større eller mindre Fortj eneste.
En Betingelse for Ideens fuldstæn- ,
dige Virkeliggørelse er, at der i Byens
nærmere og nærmeste O megn er til
strækkelig mange og tilstrækkelig
gode Sporforbindelser - enten J ern
baner eller elektriske Sporveje, og det
er navnlig paa dette Omraade det of
fentliges Del af Opgaven ligger. Saa
danne Færdselslinier kan straks reg
ne med en stærk Trafik paa bestemte
Tider af Dagen og deres D ri ft vil saa
ledes blive billig ; men der er næppe
Tvivl om, at Driften, naar blot 1 00 000
af Kjøbenhavns Indbyggere er flyttet
ud i H a v e fo r s t æ d e r , vil kunne be
tale sig, og denne Udflytning skulde
jo helst omfatte et betydeligt større
Antal.
Der tales hertillands ,m eget om Kultur og om Høj nelse.
,
Al sundKultur har sitU dgangspunkt
fra gode
Hjem. Skaf
.,
hyggelige Bo
liger, som Be
boerne gerne
søger tilbage
til efter endt
Arbejde-saa
kommer Kul- ,
turen, Højnel
sen, Selvop
dragelsen af
sig selv.
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BYEN MED
D E S K Ø N N E TA A R N E
Tekst af SOPHUS MICHAELlS. Tegninger af A. BLOM

II.
Modsætning til Børsspiret, hvis graa nedad
krybende Drager ingen Glans kaster i Luften,
men ruger over usynligt Guld, er Spiret paa Vor
Frelsers Kirke Byens gyldneste Pryd, et Himmel
taarn, beregnet til at drage Blikket op i selve
Himlen. Utallige er de Skønhedsvirkninger, hvor
med det beriger den gamle Bydel, hvorover det
knejser. Det funkler over H avnen og glimter langt
ind i Stadens gamle Hjerte.
Det er Mesteren Laurids Thurah, hvis Fantasi
har undfanget dette himmelske Spir, der synes
skabt for høj blaa Luft og for straalende Sol. Spi
ral-Ideen er hentet fra en romersk Barok-Kirke,
Sapienza - Universitetets San Ivo-Kirke. Iøvrigt
kendes denne op i Himlen stigende Sneglevinding
fra gamle Maleres Fremstilling af Babelstaarnet.
Menneskene vilde bygge ind i Himlen, og op om
et uhyre tungt j ordisk Taarn skruer sig en bred
og træls Landevej , paa hvilken de smaa Menne
skemyrer aser sig opad ; man ser Taarnet ufuld
endt blive borte i Skyernes Lag. Babelstaarnet
naaede ikke det himmelske M aal. Men hvor over
legent elegant og festligt har ikke den nordiske
Bygmester magtet at lade sit slanke skønne Spir
skrue sig op i Blaaet, til Opstigningen ad de halv
andet Hundrede magelige Kobhertrin, skærmet af
en gennemsigtig Rækværks-Knipling, naar selve
den store gyldne Himmelkugle, hvor Frelseren
staar med Sejersfanen, stolt og sikkert som Top
figuren paa en Lavs-Velkomst. I Sandhed, her er
virkelig det gamle Babels - Problem løst : Kirken
fører til Himmels saa let som en yndefuld Drøm .
Sikkert er det Guldet, som gør . dette Spir saa
eventyrligt og festligt. U den Forgyldning vilde dets
Hensigt ikke kunne naas. Guldets straalende Lin
jer begynder forneden i kransformede Indfatnin
ger, stiger i springvandsagtige Buer over Etagernes
høje smalle Vindueskarme og
fortætter sig øverst i den funk
lende Guld-Globus, der balan
cerer som en Kugle paa en Fon
tænestraale, bærende selve
Frelsermanden som en himmelsk Apo
teose .. Man skal lede om et Sidestykke til
dette blændende guldkantede Akrobat
Nummer af skøn og soUuende Spir-Ar
kitektur.

I

Vor Frelsers Kirke

FORSLAG T IL ET NATIONALM USEUM
I KASTE LLET
'

))Architekten« for 1 8. August har Architekt

offentliggjort et For
I
slag til Kastellets Omdannelse til et N ational
MOGENS CLEM MENSEN

museum, en Plan, der gaar ud paa at samle
Museets d a n s k e Afdelinger, den forhistoriske
og historiske, med Folkemuseet og dets Byg
ningsmuseum i Lyngby til een stor Helhed, der
som et D a n s k N a t i o n a l - M u s e u m skulde
vise Danmarks Kultur fra fjerneste Oldtid ned
til vor egen Tid, ikke blot ved Hjælp af Gen
stande i Museumslokaler, men ogsaa ved Hjælp
af de forskellige Tiders Bygninger og I nteriører.
Architekt Mogens Clemmensen s Plan frem
træder ret detailleret. Kirken, Kommandant
boligen og de i Forlængelse af denne til begge
Sider liggende Kasernebygninger tænkes be
varet, saavel som Møllen og de gamle Fæst
ningsporte. Paa Eksercerpladsen tænkes opført
en Hovedbygning, der tilligemed den bevarede
Kasernebygning skulde rumme de egentlige
Museumslokaler, og sættes i Forbindelse med
dea gamleMagasin bygning, der tænkes bevaret.
Bag Kasernebygningen tænkes opført en Køb
stad af gamle Huse, hovedsagelig Bindings
værkshuse, der N ord for Kommandantboligen
skulde danne en Gade og et Torv med gam
meldags Brolægning, Rendesten og alle de
Smaating, der tilsammen skaber den rette For
tidsstemning. I Bygningerne indrettes Interi
ører, særlig Købmandsboder og Værksteder.
Omkring paa Bastionerne opføres forskellige
Landbygningstyper, en Stubmølle, ligesom der
her med ypperlig Virkning vil kunne anlægges
gamle Gravkamre, Dysser og andre Oldtids
mindesmærker, gamle Byting, Milepæle o. 1 .
S a a langt kan Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse give Architekt Mogens Clem 
mensens Plan sin varmeste Tilslutning . . De

Bygninger, der efter hans Plan bevares, er dem,
der fortjener at bevares, o g de Bygninger, med
hvis Nedrivning der regnes i Planen, er uden
historisk og kunstnerisk Værdi. Men hvad der
efter vor Formening derimod ikke bør røres
ved, er de gamle Voldgrave, af hvilke en Del
efter den her omhandlede Plan skal opfyldes
for at give Plads for nogle af de foreslaaede'
historiske Bygningstyper. En saadan Opfyld-
ning synes for det første ikke nødvendig, idet
der utvivlsomt paa Kastellets nuværende Jord
�real er Plads nok til den skitserede Bebyg
gelse, og for det andet vil Forholdet mellem
Jord- o g Vandareal i Kastellet ikke kunne æn
dres, uden at Kastellets Karakter som historisk
Bygningsværk derved forrykkes. Og - hvad
vi før har gjort opmærksom paa (i ))Forskøn
nelsen« 1 9 1 7 S ide 1 4)
en Bebyggelse af Dele
af Kastelsterrænet vil indeholde en Trusel mod
dettes udelte Bestaaen i Fremtiden.
Bortset fra denne I n dvending har den refe 
rerede Plan Krav paa den største Opmærksom
hed og fortjener den alvorligste Overvejelse.
Et dansk Nationalmuseum i Kastellet vilde
blive af ganske enestaaende Værdi for Byen,
en Seværdighed af Rang , og vore nationale
Skatte vilde faa en Ramme, der var dem vær
dig. Et Museum paa denne historiske Grund
vilde komme til at ligge omtrent midt i Byen,
let tilgængeligt fra alle Sider, tæt ved Sporvogn
og Banegaard og dog i l andlige Omgivelser,
kran ds et af Vandgrave til Beskyttelse mod
Brandfare. Og Adgangen til det hele Anlæg
gennem de prægtige gamle Porte vilde straks
bringe den besøgende i den rette Stemning.
Ved Anvendelse paa denne Maade af Ka
stellet vil dettes Bevarelse formentlig være sik
ret i en uoverskuelig Fremtid.
-

FORANDRING AF KONTORTID

Grundet paa de af de ekstraordinære Forhold fremkaldte Brændsels
og Belysningsvanskeligheder er Foreningens Kontor indtil videre kun
aabent M a n d a g , O n s d a g o g F r e d a g fr a K: l. 4-7 E ft e r m i d d a g.

» FORSKØNNELSESFORENINGENS VENNER«

Kredsen af disse er suppleret med :
Grosserer ELITH BLOCH,
CARL M ELCHIOR,
L. WESTERBY.
U DGIVET AF FOR E N I N GE N TIL HOVEDSTAD E N S FORSKØN N ELSE

REDIGERET AF OTTO ASMUSSEN
TRYKT HOS NIELSEN
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LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

Zeustemplet i Olympia. Midtparti af Østgavlen.

D ET MONUM ENTALE
I KUNST
Af Docent P. JOHANSEN.

ET lader til at være en Særegen
hed for de Kulturens Omdan
nelsesperioder, som kaldes Forfalds
og Gæringstider. at man har saa travlt
med at spørge efter Lægemidler for
det som omdannes. For Kunstens
Vedkommende har man i et halvt
Aarhundrede spurgt og søgt ; man har
fåaet mange Svar og prøvet et og
andet. Nogen afgørende Mirakelkur
har man aabenbart ikke faaet fat
paa ; men man har mægtig travlt
med Doktriner og Theorier, man
vader til Knæene i Dybsindigheder
og vanskeligt haandterlige Fremm ed
ord. I Fortidens Trylleformularer var
det ogsaa mest » Ordet« det kom an
paa , naar man » læste « over Syg
domme.
Nutildags hjælper )) Ordene« neppe.
Men de kan gøre Skade. Og da bl.
a. O rdet )) monumental« til. en vis
Grad er kommet paa Mode og i

D

FORSKØN NELSEN VII Aarg. 1 9 1 7 Nr. 8 .

Døgnkritiken vo�er vildt mellem
mange andre Ukrudtsord til Begre
bernes Forvirring og til altfor billig
Hattepynt for en og anden, saa er der
jo en lille Mulighed for at gøre Gavn
ved at luge lidt om dette Ord. Maa
ske klarer dets . Betydning sig da en
Smule.
Dets Betydning er det slet ikke saa
lige til at afgrænse. For de allerfleste
M ennesker dækKer Ordet vistnok kun
højst uklare Forestillinger, som no
genlunde kan s�mmenfattes derhen,
at det paagældende Ku'nstværk m � a
være stort af Omfang eller paa an
den Maade betydeligt. Et Slot eller et
Raadhus anses uden videre for at være
» monumentale Bygninger« , en Lands
byskole derimod ikke. Rundetaarn er
monumentalt, Plakatsøjlen ikke. En
Rytterstatue paa en offentlig Plads er
monumental, 'en Buste paa en Grav
er det ikke osv. Men ganske bortset
101

fra, at denne Vurdering efter Rum
fanget lige saa ofte er gal som den er
rigtig, saa er et saa vidtspændende
Begreb til liden Hjælp for Opfattelse
og Dom.
Det latinske Ord Mon umen tum be
tyder ganske ligefrem Mindesmærke .
Dette hjælper os dog
ikke udenvidere , thi
for det første er langt
fra alleMindesmærker
monumentale, hvad
Europas Kirkegaarde
og offentlige Pladser
giverBeviserfor iOver
flod, og dernæst har
Bygninger kun sjel
dent , naar man lige
undtager Gravbygnin
ger, den Opgave at væ
re Mindesmærker. Alt
for godtkøbs er den
gængse Forklaring , at
store offentlige Byg
ninger kaldes monu
mentale ,Privatbygnin
g'e r ikke. Palæerne paa
Amalienborg var op
rindelig Privatboliger.
Men lidt Fingerpeg kan
vi dog faa ud af Betyd
ningen Mindesmærke.
Dettes Opgave er at
bevare Mindet , følge
og støtte Erindringen
gennem Tiderne, holde
det fjerne og svundne
fast for Efterkommer
Bernini :
ne. Naturens Gang er
Omvexling, et ustanseligt Stofskifte ; og ifølge Modsætnin
gens Lov er det derfor blevet et af Men
neskenes Idealer at unddrage sig dette
Stofskifte, denne Opløsning, og sikre
sig Ro i Døden, uforanderlig fortsat
Tilværelse i Eftermælet. For Mindes
-mærket, som skal bidrage hertil, maa
da den første og vigtigste Egenskab

være at give Indtryk af noget r o l i gt,
b l i v e n d e og u fo r a n d· e r l i gt. Ægyp
tens Pyramider - Gravbygninger er det simpleste og vældigste Para
digma herpaa.
Det monumentale Kunstværk maa
synes at staa fast i Tidernes Strøm,
uanfægtet af det forbi
flyvende Øjeblik. Et
Kunstværk, som gaar
ud paa at fremhæve
Øjeblikket i hastig
Handling eller vold
som Bevægelse, kan
derfor vanskelig virke
monumentalt , men
maa yde sin Værdi
paa andre Punkter.
Paa den anden Side
har et Kunstværk, som
ejer Styrke til at hæv
de det blivende mod
Omskifteligheden,heri
en Forudsætning for at
kaldes monumenfalt,
selv om det ikke er be
stemt til Mindesmær
ke, ikke direkte skal
bære Erindringen om
andet end sig selv. Der
gives Kunstværker,
som ved deres Frem
staaen mest interesse
rer ved II aktuelle « Vær
dier, der siden visner
og falder af (f. Ex. den
religiøse Betydning i
antike Kunstværker,
Obelisken.
Fyrsteforherligelsen i
Baroktiden o. a.), men
som derunder har andre kunstneriske
Værdier, som er stærke nok til at
holde sig usvækkede ; her kan da
alligevel blive Tale om Monumen
talitet. Dette vil igen sige , at det
monumentale Kunstværk skal have
Evne til at b e s t a a a l e n e v e d s i g
s e l v uden Tilførsel af Værdier ude-

102

I

Michelangelo : Moses.

fra , det være sig historiske , religi
øse, symbolske, allegoriske eller an
det. Det maa ikke svækkes ved, at
Eftertiden glemmer, hvad det »fore-

stiller« . Det maa nødig behøve Støtte
af sine Omgivelser, endsige være af
hængigt af dem som Delen af Helhe
den. Det maa være fast og a fs l u t t e t
103

Donatello : Gatamelata

i s i g s e l v til alle Sider, og dette for
udsætter igen, at det er l i g e v æ g t ig t
- - hvilket er et langt videre Begreb
end det symmetriske - thi kun det
som staar fast kan være varigt og bli
vende. Og det maa ved egne Kræfter
kunne fastholde sin Plads og sin Be
tydning.
Billedhuggerkunstens saakaldte Ba
rokstil - baade i det 16.- 1 7. og i det
19. Aarhundrede -- har en Drift til
heftig Betoning af Bevægelsc::n , til det
ustadige og uligevægtige, for at for
stærke Tid og Handling ved Koncen
tration om Øjeblikket ; denne ivrige
Bebuden af det omskiftende i Syns
indtryk er i sit Væsen ikke monumen
tal. N aar f.Ex. LORENZO BERNINI i Rom
tænkte paa- at anbringe den ægypti
ske Obelisk som en skraat heldende
tung Byrde i Armene paa en kæmpe
stor Kraftkarl, saa vilde al monumen104

tal Virkning være bleven til
intetgjort ved det overvælden
de Indtryk af Anstrengelsen,
af en Situation som ikke kun
de vare. Som Regel maa det
gælde, at Styrken virker mest
monumental , naar den ikke
vises i fuld Virksomhed, i øje
blikkelig Handling, men som
en indre Kræfternes Spæn
ding der endnu blot røber Mu-·
ligheden for Kraftens U dfol
delse i Bevægelse - som hos
M ICHELANGELOS Moses, hvor .
Spændingen er som H avblik
ket før Stormen. Denne ydre
Ro virker langt betydeligere,
end om man havde set Moses
i sit Raseri smække Lovens'
Tavler mod Klippen. Men end-o
nu stærkere Indtryk af det
blivende giver den fuldkomne
Ro eller en stilfærdig og jævn
Bevægelse, der ligesom anty
der en evigt rindende Vedvaren. T HORVALDSENS Jason vir
ker monumental i sin Ro, men det gør
M YRONS berømte Diskokaster ikke'
(Afstøbning i Botanisk Have).
Lad os tage nogle flere Exempler . .
Af Olympias Gavlgrupper virker
den vestlige mindre monumentalt end
den østlige (som derfor ogsaa havde
Plads paa Templets Forside), idet den
førstnævnte fremstiller, den hidsige
Tummel af Kampen mellem Grækere
og Lapither, medens Østgavlen viser
alle Figurer i RO, Guder og Menne
sker bundne i den høje indre Spæn
ding før den afgørende Væddekørsel
mellem Pelops og. Oinomaos skal be
gynde. Indtrykket af de Livet beher- .
skende evige Skæbnernagter bliver
dermed langt stærkere, end om man
saa selve den vilde Kørsel og Oino
maos' Fald. Sammenholder man den
ne Gavlgruppe - undskyld dette Syv
milespring - med C ONSTANTIN H AN -

Saly '.
SENS Billede af den grundlovgivende
Rigsdag (paa Frederiksborg), saa fat
ter man, hvorfor det monumentale
glipper i dette Billede : der er nok Ro
men uden Spænding, man fornemmer
ikke umiddelbart, at det paa en eller
anden Maade betegner et betydnings
fuldt Øj eblik, men trænger til en hi
storisk Forklaring udefra. Billedet kan
ikke bestaa alene ved sig selv. Den
historiskeBetydning, Grundloven som
bevægende Udgangspunkt for Efter
tidens Statsliv, maatte have været li
gesom krystalliseret og potenseret ind
i disse Figurers Holdning og . Miner, i
Kompositionens Linier og Masser, i
Lysets og Skyggernes Kamp. REM
BRANDT har i ll Nattevagten« ved Lys
og Linier faaet en fredelig Udrykning
til Skiveskydning til at virke af noget
stort og mærkelig betydningsfuldt.

Frederik

V

Som Modsætning kan anføres BARTO
LOMÆUS VAN DER HELSTS Billede af den
westphalske Fred, som ikke viser an
det end et - meget farveskønt Gildesbord. Krævedes det ikke, at
Kunstneren skulde faa denne Kræf
ternes Dirren til at ligge latent i Bille
det, ja saa var jo ethvert Historiema
leri monumentalt. CARLBLOCHS Billed e
af Christian IV ved Niels Kaas' Døds
leje er ikke blevet monumentalt, for
di det overvejende virker som et stil
færdigt Sygebesøg *). Derimod har
OTTO BACHE i sit Portræt af Admiral
Suenson meget godt givet at forstaa,
at der foregaar noget betydningsfuldt,
hvilket Billedets Baggrund saa oply*) Jeg tillader mig i den ne Sammenhæng
at se ganske bort fra Tilstedeværelse eller
Mangel af andre kunstneriske Værdier end
cem, aer vedrører det monumentale.
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ser os om er et Søslag. Selv om Efter
tiden skulde glemme Navnene Suen
son og Helgoland, vil dog dette Ind
tryk kunne blive staaende. Bache har
her bundet Øjeblikket til dets Fortid
og Eftertid. Men i Billedet af den ga
lopperende General Schleppegrell har
han gjort det modsatte, forflygtiget
Betydningen ved at binde den til øje
blikket.
Man holder i plastiske Mindesmær
ker af at lade M anqen være tilhest,
fordi han derved ligesom hæves op
over Hoben og synes anseeligere. He
sten betegner hamjo ogsaa efter gam
mel Tradition som hørende til Sam
fundets mægtige, til Overklassen.
Selve Rytterstillingen . medfører en vis
Ro, Bevægelsen overlades til Hesten,
men paa den anden Side faar denne
derved en ikke uvæsentlig Indflydel
se paa hele Kunstværkets Holdning.
Marcus Aurelius Rytterstatue paa
Kapitolium i Rom har givet Eftertiden
et Paradigma paa monumental Be
handling af dette Motiv. K ejserens
Værdighed er maaske nok lidt for
dagligdags, neppe tilstrækkelig hævet
over Muligheden for Forstyrrelse ved
smaa Aarsager , men ved sin stilfær
dige Ro har han alligevel noget som
kan imponere.
Der kunde nævnes en hel Række
Billedhuggerværker, som har deres
Afstamning fra denne Marc Aurel .
1443-53 udførte DONATELLO en Rytter
statue af den italienske Hærfører Gat
tamelata ; den staar i et Hjørne af den
brede aabne Plads foran Domkirken
i Padova, lavt og vendt imod Kirken,
ligesom med hele Pladsen til sin Dis
position. Hesten gaar i ganske lang
som Skridtgang, hvis Bevægelse frem
ad ligesom ophæves ved Kuglen un
der dens løftede Forhov. Det er meget
aabenbart , at Donatello har følt,
hvorledes det monumentale beroede
paa Indtrykket af det blivende i He106

stens og Rytterens tunge Masse, som
vækker Forestillingen om Overlegen
hed. Rytteren sidder barhovedet og
barfodet i et postuleret antikt Felt
herrekostume, som havde han ønsket
at jævnføre sig med Julius Cæsar.
Man skal mærke hans dybtgaaende
kloge Tankes Evne til at styre Hand
ling og lade dens Følger brede sig som
Ringe paa Tidens Strøm og skabe Ry
i Eftermælet. Gattamelata vilde saa
temmelig være glemt i Historien, om
ikke Donatello havde lagt hans Be
tydning, forstærket og fast afsluttet,
ind i denne Statue. 35 Aar senere lod
en anden Condottiere, Andrea Colleo
ni fra Bergarno, �ig af VERoCcHIo gøre
en Rytterstatue, som han fik opstillet
i Venezia. Hvor bevidst der er sigtet
paa en monumental Virkning, som
kunde lade ham synes langt vældige
re end han i Virkeligheden var, frem
gaar deraf, at Figuren slet ikke er no
get Portræt. Den realistiske Rytter
figur af ham, som findes paa hans
Grav i Domkirken i Bergarno, viser
han ganske anderledes, som en lang,
mager, tør Mand. MenVerocchio har
i ham personificeret Krigens brutale
Haardhed, skruet den op til et Højde
punkt af Styrke og Vildskab , og givet
dette Efterklang i Hesten ved dens
truende Stamp i Jorden. Den er som
Verdenstilintetgørelsens uimodstaae
lige Fremtrængen. Men ogsaa her
frembringes det monumentale ved
den ydre Ro. Rytteren sidder stiv og
stram, Hestens Skridtgang er mere
antydet end gennemført.
Et saa vældigt Kraftindhold er imid
lertid ikke nødvendigt for det monu
mentale. Frederik Vs Rytterstatue paa
Amalienborg er monumental i ypper
lig Forstand, maaske endnu mere end
Colleoni, netop fordi dens faste og
klare Ro og Ligevægt betegner en
fuldkommen ydre og indre Harmoni.
SALy har fremstillet Kongen som den

Tizian : Carl V.

kloge og gode Fyrste, hvem alle kun
de have fuld Tillid til, og som den
ophøj ede Souverain af Guds Naade,
hvem det daglige Livs omskiftende
Bølgeslag ikke naar. Ved denne stil
færdige Harmoni, ved denne over
legne Afsluttethed i sin Værdighed
bliver Statuen i saa overordentlig
Grad monumental. »Det bedste Ryt
termonument i Verden« , skrev Thau
low. Hestens Fodskifte er langsomt,
som stille følgende Tidens glidende
Strøm. Helt anderledes er Ryttersta
tuen af Kejser Friedrich III foran det
efter ham opkaldte Museum i Berlin.

Han er blot en Officer paa en Hest,
der rider ned ad Gaden og ved næste
Hjørne vil forsvinde for vort Blik .
BISSENS Rytterstatue af Frederik VII
svækkes i sin monumentale Karakter
af Manglen paa Ligevægt i Hestens
Linier og af dens utaalmodige Skra
ben i J orden. Man kommer uvilkaar
lig til at tænke paa, at Kongen om
lidt vil vende Hesten og ride bort.
Som Modsætning hertil kunde næv
nes JE R N DORFFS Maleri af General Bii
low (Frederiksborg), hvor netop He
stens lydige Ro under Rytteren for
stærker Indtrykket af det betydnings107

fulde i dennes brede Myndighed.
Endnu ypperligere er TUAILLoNsAma
zone tilhest (uden for Neues Museum
i Berlin). Den ydre Handling er in
gen, baade Amazonens og Hestens
Muskler er afslappede i Hvile. Hun
holder blot stille paa Sletten og ser
efter noget i Horizonten. Men i hen
des og i Hestens Blik fornemmer man
Storheden i Slettens milevide Flade.
Og trods Hvilen mærker man den la
tente Kraft i dem ; man ser dem i
Fantasien flyve afsted som Vinden,
vor Opmærksomhed spændes med
Amazonens ved det, man forstaar
maa stige op fjernt ude i H orizonten.
Ethvert Kunstværk maa altid have
en Gnist i sig af det samme som er
Betydningen af det ufuldførte Vindue
i Aladdins Palads : at kræve Medvir
ken af Beskuerens Fantasi.
Det var det, Barokkunsten ikke
vidste. Den vilde tvertimod rive Be
skueren med ved at overvælde ham
med det fulde direkte Udtryk for Be
vægelsens Voldsomhed, Kraftens Ui
modstaaelighed. Sligt lykkes langtfra
altid. I den ellers fortræffelige Grup
pe af Løbere udenfor Glyptotheket
glipper just Indtrykket af Fart. I Ryt
terskulpturen har dette givet sig Ud
slag i Lyst til at fremstille Hesten ga
lopperende, fra første Færd - hos
LEONARDO DA VINCI - noget forbun
det med Interessen for det techniske
Balanceproblem, siden overleveret
som et in.teressant Motiv, indtil det
hen i det 1 9. Aarhundrede endte som
den banaleste kunstneriske Skille
mønt. En Maler kunde næsten ikke
være bekendt at fremstille en Rytter
i andet end strakt Galop. Men der var
en Tid, da det var et virkeligt kunst
nerisk Problem. I VELASQUEZ' Maleri
af Kong Filip IV er det taget med den
altid beherskede spanske Anstand.
Hestens korte Galop synes mest en
Bevægelse paa Stedet, og Velasquez
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ubestikkelige Sandfærdighed har hin
dret ham i at gøre Kongen betyde
ligere end han var ; han ser kun ud
som en højfornem Skolerytter, hvil
ket nok ogsaa var en af hans mest
fremtrædendeForfængeligheder.Der
imod har TIZIAN i Rytterbilledet af
Carl V netop drevet den monumen
tale Virkning højt op ved ligesom at
unddrage det fra Tid og Sted og Vir
kelighed. Thi den almindelige Forkla
ring, at det viser Kejseren i Slaget, er
ganske forkert. Der er intet Slag, in
gen andre Figurer end Kejseren, der
ved Solnedgangstid ganske alene kom
mer ridende ud af den dunkle Skov.
Han virker som noget sært og forun
derligt i Skumringslandskabet, unær
melig ensom, betydningsfuldt b aaren
af Tanker og Forestillinger højt over
det dagligdags. Denne Ensomhed op
hæver Virkningen af Hestens korte
Galop, Billedet er saa roligt, at man
tror at høre Stilheden omkring den
tause Magthaver, der rider intetsteds
fra intetstedshen, som en Klode i Ver
densrummet. Sammenlign ham med
den tomme Heltegestus paa DAVIDS
Billede af Napoleon paa den stejlende
Skimmel.
Jeg vil ikke tale om en ved sin Slet
hed halv parodisk Behandling af Ga
lopmotivet som Peter den Stores Sta
tue i Petrograd, men nøjes med at ta
ge et kunstnerisk saa agtværdigt Ex
empel som Absalon paa Højbroplads.
Han erikke bleven monumental,skønt
det var Meningen, fordi denne Rytter
hverken viser os den store Hærfører
eller den overlegne Statsmand men
blot Soldaten eller Delingsføreren,som
er ifærd med at galoppere forbi os et
eller andet Steds hen. Man kan ikke
indprente sig i Mindet ved at ride sin
Vej . SALy handlede ud fra en rigtig
Følelse, da han opgav at lade Frede
rik V galoppere. Uden selv at vide ret
deraf friede han sig ud af en Tradi-

Charlottenborg.

tion, der ikke passede for monumen ce du Caroussel i Paris. N. W. Gades
tale Fordringer.
Statue paa St. Annæ Plads faar os til
Hvor MEUNIERS Arbejderfigurer er at forudse d�t Øjeblik, da han lægger
langt mere monumentale i deres ro Taktstokken, bukker for Publikum og
lige Selvhævden end RODINs nervøse gaar sin Vej .WILLU MSENS Hørup maa
Skikkelser. Den antike Statue af So tilsidst blive træt af at skrige sig hæs.
fokles er monumental ved sin lige
Gaar vi nu over til Bygningskun
vægtige Ro og ved at være mere end
et blot Portræt, en Personifikation af sten,. da kan det naturligvis ske, at
mandig Aandsmyndighed, medens f. Omgivelserne driver en Bygning op
Ex. Statuen af den ældre Brygger Ja til at synes anseeligere og mere mo
cobsen foran Carlsberg-Laboratoriet numental end den i Virkeligheden er,
i Valby kun er et Portræt og derfor som f. Ex. det lille Rundtempel oppe
er uheldigt placeret. Heraf maa man paa Klippen i Tivoli ved Rom. Men
ikke slutte, at det monumentale just Reglen maa være, at Bygningen skal
kræver nogen Stilisering. Ro og Bety kunne være sig selv nok, om end den
delighed kan opnaas uden den, det kan benytte Omgivelserne som for
godtgør Statuen af Caroline Amalie stærkende Sangbund (Kronborg, Fre
(gid den havde et" andet Fodstykke) i deriksborg). eller selv om Omgivel
Kongens Have ; den udstraaler kvin serne svækker den,. som f. T. Tilfældet
deligt fornem Værdighed. Men stærk er ved Børsen.
I Bygninger kan der jo ikke være
Bevægelse skader det monumentale .
Det forflygtiges a f det rhetoriske øje Bevægelse - en Bygning skal netop
bI"ik i Gambettamonumentet paa Pla- virke saa ubevægelig som muligt 109

men der kan være Uro , der kan være
Forhold og Udsmykninger, Skiften i
Rythme og Karakter som foruroliger
øjet og udelukker en samlet Harmo
ni. N aar Karakter og Stil ikke er ført
gennem hele Bygningen med en vis
Ensartethed, saa svækkes eller op
hæves Monumentaliteten. Det gæl
der enkelte Bygninger, og det gælder
i det væsentlige ogsaa Bygningskom
plexer, offentlige Pladser o. lign. Dette
forstaas sikkert uden nærmere Kom
mentar ved f. Ex. at sammenligne
Amalienborg med Raadh'u spladsen.
Man kunde jævnføre RaadhuspladseJ;1
i Siena, hvor Bygningerne samler sig
saa organisk om den halvrunde, amfi
teatralsk skraanende Plads ned mod
Raadhuset, som ligger lavest men al
ligevel ved sin myndige Karakter og
sit høje Taarn behersker Pladsen.
Vi nævnte Amalienborg, der hviler
saa monumentalt afsluttet i sig selv
som meget faa andre Bygningsanlæg.
Lad os engang tage en anden Bygning
Hl Udgangspunkt f. Ex. Charlotten
borg. Enhver som gaar over Kongens
Nytorv vil fornemme den som en mo�
numental Bygning, den herskende paa
Pladsen. Det ligger ikke i Størrelsen.
Parthenon eller Markuskirken er for'..
holdsvis smaa Bygninger, og Rigsdags
bygningen i Berlin er stor ; Illums Hus
paa østergade er større end Efter
slægtens Gaard var. Charlottenborg
er ingenlunde større end Store nordi
ske Telegrafselskabs Bygning eller
Hotel d' Angleterre - som ikke godt
kan kaldes monumentale. Det ligger
heller ikke udelukkende i det kunst
neriske Værd, thi Mangler i saa Hen
seende hindrer ikke Magasin du N ord
i at være nogle Skridt mindre fjernt
fra det monumentale end Hotel d' Ang
leterre. Den store Handelsbygning er
ved sin Bredde og sin tunge Masse i
stand til at tiltage sig en vis Myndig
hed over den nærmeste Del af Torvet
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som sin Part af dette. Og Skydebanen
er, trods sine kunstneriske Egenska
ber og sin gunstige Placering, ikke i
stand til at beherske Vesterbrogade.
Trods Charlottenborgs Stilfærdig
hed, dets Præg af aristokratisk Tilluk
kethed - eller maaske ved Hjælp
heraf - gør Bygningen Indtryk af at
være til for sin egen Skyld, uafhængig
af skiftende Anvendelse. Der har i den
været Privatbolig, Theater, Tallotteri,
Kunstakademi - og den vilde ikke
tabe i Myndighed om den skiftede
Bruger og blev f. Ex. Justitspalæ. Ved
sin Forening af Storladenhed og fint
afvejet Rythme i alle Forhold, ved sin
ligevægtige Afsluttethed, der vilde gø
re enhver Tilføjelse til 'en Forringelse,
faar det Karakteren af noget roligt
og blivende, som Tider og Mennesker
maa rette sig efter, og som ikke kan
ændres uden kunstnerisk Vold. Det
trænger ikke til sine Omgivelser og
behersker derfor Kongens Nytorv.
Man fatter umiddelbart, at det bør
staa i Aarhundreder. Et almindeligt
Beboelseshus i Gaden, det være ellers
saa smukt det være vil , bærer gerne
Præg af Beboernes Skiften, det faar
ikke saa let nogen fast » Personlighed « .
O m Hotellet gælder dette endnu me
re ; dets Beboere gaar i stadig Strøm
ud og ind, det maa altid være beredt
paa Omlavninger efter Døgnets Krav
og Mode. Hvor mange Gange er der
ikke alt lavet om paa Hotel d'Angle
terre !
Det er dog heller ikke det tillukke
de, det kommer an paa. Det kgl. Tea
ter virker just aabent mod Publikum
og er dog - trods visse kunstneriske
Svagheder - ikke uden Monumenta
litet, fordi ogsaa det har Præg af at
hvile i sig selv og Præg af et betyd
ningsfuldt Formaal .
Det kommer heller ikke an paa
Taarne, Spir, maleriske Fremspring
og Afvexlinger eller paa Udsmykning

]ardin : Sølvgadens Kaserne.

endsige Pynteri. Det monumentale
skabes alene ved Helheden og den
samlede Virkning. Sølvgadens Kaser
ne har en stor monumental Myndig
hed alene ved sine paa engang stærke
og fine Proportioner og sin ypperlige
Portal. Det er en fundamental Misfor
staaelse at tro, at man opnaar noget
ved f. Ex. at variere Vinduernes Stør
relse og Form i de forskellige Etager,
bryde Tagfladen ved morsomme Paa
fund eller Murene v ed Karnapper etc .
Altfor megen Afvexling spreder Ind
trykket og svækker Helheden, og Ud
smykningen bør efter sit Væsen virke
sekundært, støtte Helheden men ikke
tilsløre den - hvad Undertiden sker
for at skjule Helhedens Mangler. Et
Kunstværk kan godt være dekorativt
uden at være monumentalt. Det gam
le Raadhus paa Ny torv er et godt Ex
empel paa en Bygning, hvor Enkelt
hederne ikke tilslører den samlede
Harmoni. Frue Kirke har monumen
tal Storhed og Vægtighed ganske uden

Medvirkning af smykkende Enkelt
heder.
M onumental Harmoni forudsætter
ogsaa indre Harmoni mellem Byg
ningen og dens Bestemmelse. Den
maa »ligne det den er« . En svær og
stor Stenportal mellem lave Gitter
hegn bliver meningsløst og disharm o
nisk (Ørstedsparken).
For Bygninger som for Billedhug
gerværker beror da det monumen
tale først og fremmest paa Indtryk
ket af Varighed, ligevægtig Harmoni,
Afsluttethed, Ro og indre kunstnerisk
Styrke.
Saa længe der er Tale om »histo
riske« Fortidsbygninger eller om Nu
tidsbygninger som tjener gammel
kendte Formaal (Kirker, Slotte, Raad
huse osv.), har man nogenlunde let
ved at orientere sig med Hensyn til
Spørgsmaalet om deres Monumenta
litet. Vanskeligere bliver det overfor
Bygninger, som efter deres Væsen
tjener Formaal, der er Nutidens og
111
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Hansen : Kjøbenhavns gamle Raadhus.

Fremtidens, og som maa klare sig
uden Tradition saa godt de kan . De er
fremgaaede af Aktualitetens Krav og
har dens Kræfter. Men for at blive
monumentale maa de tilegne sig de
nysnævnte Egenskaber, selv om det
sker i et nyt Formsprog, nye Propor
tioner og nye Rythmer. Det maa kun
ne læses i deres » Miner«, at de agter
at staa fast ned gennem Tiderne og
har Ret dertil.
Saadanne Bygninger af ny Art har
et vist Krav paa, at der ved Anlægget
af nye Bydele, Gader og Pladser thi de har svært ved at finde sig til
rette i gamle Bydeles Rammer - ta
ges Hensyn og vises Fremsyn ved at
give dem ydre Vilkaar som passer til
dem. De kan ellers være af forskjellig
Art - Fabriker med høje Skorstene,
eller hvad mener man om Stationer
for Fremtidens Trafik, ophængte elek
triske Baner og Luftskib e ? Mon rette
Vedkommende endnu offrer en Tan112

ke paa disse Problemer, som dog alt
staar lige udenfor Døren ? Vil man
drage Lære af Fortidens imponeren
de Kortsynethed,eller skalØjeblikkets
Geschæft beholde Magten ?
De store moderne Fabrikanlæg har
alt begyndt at finde deres Form, ikke
blot i enkelte Bygninger men i hele
Komplexer. Deres rent praktiske
Hensigtsmæssighedskrav lægger dem
stundom store Vanskeligheder ivejen
med Hensyn til at naa en kunstnerisk
harmonisk Form, men hvor denne er
naaet, bliver de gode Prøvestene for
den monumentale Sans, just fordi de
ret naturligt er henviste til at virke
alene ved Formhelhedens Styrke og
Storhed, uforkludret af noget deko
rativt Puslespil. Der kan være noget
befriende i at fornemme den nøgne
Storhed i deres upyntede Murrnasser
som Beholdere af mekanisk Kraft.
De kan have noget af samme un
dersætsige Modstand mod Omverde- ·

nen som middelalderlige Fæstningers
Mure og Taarne. Eller jeg kommer
til at tænke paa Christian IVs Pakhus
ved Frederiksholms Kanal - sam
menhold det engang med d�t kgl. Bi
. bliothek og se Forskellen i Kraft og
Selvsikkerhed.
Mange tror sig paa Forhaand plig
tige til at finde de høje Fabrikskor
stene grimme. S OPHUS M ICHA E LIS har i
))Forskønnelsen « for 1 9 1 5 vist, at Skor
stene dog meget godt kan bygges i
( harmoniske Former. Og hvorfor skul
de de egentlig være dømte til Grim
hed mere end Taarne og Spir? Mon
fordi Pynt ikke passer til dem ? Har
))Byen med de skønne Taarne« flere
end 5 -6, som virkelig kan kaldes
skønne ? De ringeagtede høj e Skorste ·
ne kan, især naar de er flere til at vir
ke sammen , i deres nøgne og slanke
Stramhed paa velgørende Maade, om

end med spartansk Strenghed, marke
re Højde og lodrette Linier. Røgsøj
lernes bevægelige Spil mod Luften
kan virke malerisk.
Fabriker maa nødig - saalidt som
de fleste offentlige Bygninger - ligge
i Geled med Gadens menige Huse.
Det plyndrer let den store Arbejds
bygning for dens Selvstændighed,
naar Beboelseshusenes m�nge Etager
holder den under Armene. De maa
endda helst have deres særlige Byde
le, hvor de har god Plads, medSpille
rum for Væxt og Udvidelse. Der kan
de virke vældige som Beholdere af
den menneskelige Kraft og Snille, der
ved Maskinerne er tusindd<;>blet. Den
Karakter kan godt være monumental.
Maaske er der Haab om og Tegn til,
at Fremtiden vil kunne finde Løsnin
gen paa de Opgaver, som det prak
tiske Liv stiller.

GA D E K U N ST
IV. LYGTER
Af

H ENNING B RØCHNER

V O R tidligt M ennesket i sin Kamp mod det

H M ørke, der omgav det som en fjendtlig Magt,
har forstaaet at skabe et Belysningsredskab, der kan

betegnes som den første primitive Lygte, vides vel
næppe. Hverken i Grækenland eller Rom fandtes i
Oldtiden nogen gennemført offentlig Belysni n g ; man
hjalp· sig med Haandlygter, og kun ved festlige Lej 
ligheder illumineredes Gaderne.
Gadebelysning i Ordets moderne Forstand er i det
hele et forholdsvis nyt Fænomen. En af de første Be
gyndelser gjordes i Aaret I 3 1 8 af Philip V, der paa
Grund af de mange M ord befalede, at der skulde an
bringes Lys udenfor Slotsporten, en beskeden Begyn
delse, med hvilken m an - paa enkelte Undtagelser
nær - lod sig nej e i det meste af to Aarhundreder.
Gennem hele M iddelalderen var Gadebelysningen
spredt og ufuldstændi g ; kun foran M adonnabiIIe
derne og Skytshelgeners Statuer paa Gadehjørnei'ne
brændte altid Lys. Gamle Gadenavne fra denne Tid :
Rue de la Vielle-Lanterne eller Rue de la Lanterne
des-Arcis, hidrører saaledes ikke fra Eksistensen af
e n veritabel Lygte men hentyder til de Skilte, malede
som Lygter, der særlig paa Henrik IV's Tid var et
yndet Reklamemiddel for Barberer og Bagere.

Lygtearm (?l paa Charlottenborg.

Lygte paa Place de la Carrie re i Nancy.
I N ovember 1 558 brændte de første Lygter i
Paris, anbragt paa Smedejærnsarme ud fra Hus
murene eller paa Pæle af Træ, og hundrede
Aar senere var hele Byen oplyst paa denne
M aade. I Løbet af yderl i g ere 50 Aar fulgte
London, Amsterdam og samtlige større tyske
og østrigske Byer efter.
En anden meget almindelig Anbringelses·
maade var den, at ophænge Lygterne i Snore
tværs over Gaden. Selve Lygten var som oftest
yderst tarvelig, selv paa aabne Pladser eller
andre:fremtrædende Steder anvendtes intet de
korativt Udstyr; derimod finder vi paa mange
Privathuse eller adelige Paladser pragtfulde
Lygter, fremstillet og anbragt ved Ejerens eget
Initiativ.
Hvad angaar Gadebelysningens ydre Habi
tus : Gadelygtens Form og Størrelse, har Aar
hu ndredernes Udvikling med Overgangen fra
Olie til aabent Gasblus og derfra til Glødenet
tet saa godt som ingen Forandring medført.
Først ved Indførelsen af det elektriske Lys
kommer der nye Former til, dog uden at de
gamle forsvinder.
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Underkaster vi vore kommunale Lygtepæle
en nærmere Betragtning, finder. vi, at de i Ho
vedtrækkene repræsenterer en Form, der er
noget nær fælles for alle Lande Verden over,
bortset fra saadanne Variationer som de senere
omtalte italienske og de velkendte franske med
snoede Laurbærgrene om det kannellerede
Skaft. De ældre Former bærer trods Støbejær
net Mindet om de gamle Træpæle i s i g ; de le
der mest af alt Tanken hen paa en raat tilhug
get Tømmerstok og vidner om den fordum saa
almindelige Svaghed for at gøre Genstande som
disse og l ignende (dekorative Flagrnaster etc.)
for massive. En anden Form med kannelleret
Skaft, den saakaldte Berlinermodel. . stræber
øjensynligt efter større Lethed, og i den sidste
Udgave (Architekt V. DAHLERUP). som nu er
den almindelig benyttede, har man naaet dette
Formaal, ' tilmed under en særlig tiltalende
Form, idet .,den lette, smækre Pæl, dannet som
fire sammen bundne Rør, maa siges at afgive
et særligt passende M otiv for en Gaslygte, hvis
væsentligste Bestanddel jo netop er det fra
Hovedledningen opstigende Rør«, som R.BERGS

Broncelygte paa Palazzo Strozzi i Firenze.

træffende Karakteristik lyder. Afgj ort u heldi
gere er derimod Lygtehovedet, tegnet af Ar
chitekt CLAUSE N efter den tyske RITTER-Type.
Det store cylindriske Glas, der uhindret tillader
en nøje Inspektion af hele den uskønne Meka-

nisme, er langt fra-saa-tiltalende som de n gam
le Form, hvor baade Tag og Vægge var poly
gonale og-sammensat af flere Ruder. Selv om
der maaske i praktisk Henseende er vundet en
del ved den nuværende Form, betegner den i
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al Fald et afgjort Tilbageskridt i æstetisk Hen
un'dtages enkelte italienske Byer vil man der
seende. Det fladt hvælvede Tag uden K ant
for intetsteds finde, at de Gadelygteformer, som
ning eller andet Tilløb til Udsmykning bærer
er de almindeligst anvendte, kan betragtes som
sin Part af Skyl den ; kun i de yderst faa Til
andet og mere end gode eller daarlige Forsøg
fælde, hvor det har erhvervet en flatterende
paa at løse et vanskeligt Problem. Den bekend
te Architekt R USSELL STU RGIS gaar endog saa
grønlig Patina, forsoner man sig med det. Hele
Arrangementet krones af en Hætte - grim og
vidt at sige : " It is probable that a Chinese or
ordinær som Brænderen paa en Petroleums
M alay, and still more a ]apanese, would find
lampe - :hvis spidse Tag og Smaakugler i sid
it easy to make a suitable structure for this
purpose ; but the moment the European desigste Øjeblik forgæves s ø g e r at redde Totalind
trykket fra Keds'omner abandons his very
melighed. En nyere
slender hollow pillar
of east-iron he goes
Form efter udenland
ske Forbilleder - tegastray , and nothing
. net af Architekt LEM
ean be much uglier
CKE - med Lygtens
than the more elabo
Kuppel ophængt i en
rate lampposts of Pa
Bøjle, der indeslutter
ris or New York " .
Taget, er opstillet paa
O g d o g e r det de
" Lille Triangel« og vil
Tilfælde, hvor Kunst
neren ' har haft Lej lig
blive efter fulgt af flere
paa Nørre Boulevard.
hed til at gennemar
bejde og præge Lyg
Til Trods for Enkelt
heder - som det lidt
ten i alle dens Enkelt
fladt virkende Byvaa
heder, der bør frem
'
ben - besidder den
hæves, naar Talen e r
ret væsentlige Fortrin
om Gadekunst. Un
fremfor de almindelig
dertiden er Formaalet
anvendte Former ;
det, at bringe den i
mest interesserer den
H armoni med de ar
smukke Udformning
ehitektoniske Om gi
af de ellers saa triste
velser, til hvilke den
]ærnpinde, der tjener
er bragt i Relation ;
til Støtte for Lygte
undertiden er der til
pudserens Stige. Fra
tænkt en selvstændig
samme ' H aand ' stam
monumental eller de
mer de Prøver, der er
korativ Virkning.
opstillet ved Belys
Begge disse Egen
ningsvæsnetsBygning
skaber har man utvivl
somt i sin Tid tillagt
i Vognrnagergade ;
Princippet er et lig
de store Lygter paa
'
nende, blot er RITTER
Ny torv og Christian s
Lygtens Tag benyttet
havns Torv, der i 1 858
og forsynet med et
blev skænket Byen af
nedhængende Metal
det engelske Firma,
gardin - dog uden
der h avde Gasanlæget
forsonende Virkning.
i Entreprise. Nu . til
Vender man sig der
Dags vil en nogen
næst mod Udlandets
lu nde smuk Kakkel
Gadelygteformer og
ovn kunne konkurrere
navnlig mod den,
med dem i saa Hen
som træffes næsten
seende.
overalt i Frankrig,
I straalende Mod
England , Tyskland,
sætning hertil staar de
Lygte ved Marmorbroen.
Italien etc., ser man,
smukke Lygter fra den
hvor faa og enkle de
første Fjerdedel af det
M idler er, der skaber den gode Virkning. Blot
attende Aarhundrede (Architekt C. F. HANSEN)
en mindre plump Udformning af Lygteho
uden for Slotskirken og Domhuset. Den enkle,
vedet, blot en dekorativ Tagkrans af Acan
linierene Konstruktion i disse Lygtestel, der
thusblade eller blot et Par morsomme Tagvin
afstaar fra enhver Udsmykning udover det
duer som paa de spanske Gadelygter , blot
nødtørftigste, er den samme som præger de
en krenelleret Murkrone eller en endnu enk
Bygninger, ved hvilke de er opstillet. I Lygter
lere epi som Afslutning foroven, er tilstrække
ne foran det ny Raadhus har vi en moderne
Pendant (Architekt MARTIN NYROP). Deres Op
ligt til at bringe Resultatet et godt Stykke nær
mere qet ideelle.
gave er at markere I ndgangen i Forhold til
Helt at naa dette synes at ligge uden for de
Rampen ; deres U dstyr ' er' derfor afstemt 'efter
europæiske (og amerikanske) Kunstneres Ræk
Facraden, deres M asse nøje afvejet mod Ram
vidde ; deres Forsikring om, at de regner det
pens.
for lettere at tegne en god Paladsfacrade end en
Undertiden kræves der kun lidt Omtanke og
god Lygtepæl, er typisk i saa Henseende. N aar
ganske enkle M idler for at skabe en fortræff�-

116

øvers t : Lygte ved Slotskirken.
Nederst : Lygte ved Springvandet paa Amagertorv.

øverst : Lygte ved Raadhusrampen.
Nederst : Lygte ved det gamle Raadhus.

Lygtearm paa Ejendommen Løngangsstræde 23.

lig Virkning. Foran Zoologisk Museum paa
det yderste Punkt af ' Trappens Vange, er
saaledes opstillet to Gadelygter (Architekt CHR.
HANSEN), frit�kopieret efter de smukke floren
tinske Lygtepæle med det snoede Skaft og det
brede Fodstykke med Dyrefigurer, en saare
naturlig Tanke, naar Bygningens romansk-ita
lienske Stil tages i Betragtning. Til disse Eks
empler kunde yderligere føjes talrige moderne,
hentede fra : Centralbanegaardens Rampe (Ar
chitekt WENcK), I ndkørslen til Tuborgs Admi
nistrationsbygning (Architekt ANTON ROSEN),
Magasin du Nords Udstillingsbygning i Lille
Kongensgade (Architekt M ONBERG) og Taget
paa Hotel d'Angleterre (Architekt NIC. HAN
SEN). I de sidstnævnte Tilfælde er Lygterne
uden Skaft og reduceret til deres vigtigste Be
standdel : Lygtehovedet. ;
Ogsaa M onumenter kræver et Hensyn af
sine Omgivelser, der ofte kan komme til at
gælde Gadelygterne. Et velkendt Eksempel er
de to store og meget smukke Kandelabre ved
N iels Juels Statue (Architek t ALB. JENSEN), der
afgiver et prægnant Eksempel paa, at selv en
detailleret Dekoration, udført i Støbejærn, ikke
behøver at virke aandløs og flad ; ved Arten af
deres rige Ornamentering alluderer de kraftigt
til Monumentet og understøtter paa det bedste
den fælles Stemning, ligesom de ved deres A n 
bringelse betegner Monumentets Frontside.
Saa meget mere umotiveret virker den kom
munale Gadelygte, der danner det tredie Hjør
ne i en Trekant, som slet ikke bør markeres.
Af hjemlige Springvandsomgivelser kan
nævnes de fire Lygter ( HANS TEGNER) omkring
Springvandet paa Gammeltorv. Paa Raadhus
pladsen i Liibeck var Lygterne anbragt paa
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selve Springvandsbassinets Hjørnestene, hvor
fra de for nogle Aar siden er fjernede, og en
endnu intimere Tilknytning træffer vi p aa det
lille Torv ved Andebakkestien, maaske den
hyggeligste og mest IIkleinstiidtliche" Plads i
Kjøbenhavn ; her findes en Lygte anbragt i
M i dten af en diminutiv Kumme, i hvilken Van
det strømmer u d gennem fire Aabninger i Lyg
tens Fod.
Andre Eksempler paa Gadelygter, der paa
en Gang tjener flere praktiske Formaal og sam
tidigt et dekorativt, træffer vi ved de I l Under
j ordiske" paa Amagertorv og Vesterbros Torv
og i Nyhavn, hvor Lygteskaftet virker som Af
trækskanal.
Storbyernes Broer med deres lange, ubrudte
Linie danner ofte en naturlig Basis for deko
rative Lygter. Kaiser Friedrichs-Broen i Berlin
er et afskrækkende Eksempel paa, hvor stort
et Nummer der kan gøres ud af saadanne
Brolygter. Herhjemme finder vi udelukkende
beherskede Former og blandt disse adskilli gt
bemærkelsesværdigt. Ved Knippelsbro har Bro
ens Bygmester, Architekt V. DAHLERUP, saa
ledes frembragt e n meget smuk Variation af
Sporvejenes Gittermaster, der her tj ener som
Opstander for to Lygter efter et Arrangement,
der kan sammenlignes med de berømte Søjle
kandelabre paa Place de la Concorde i Paris.
En mere l igefrem Form, der b enytter Gitter
masterne som de er, findes meget u dbredt . her
i Byen. Højbro dg H olmens Bro har faaet de
sølvbroncerede Kandelabre, de fortjener: Ga
lanterivarer som Broerne selv.
E n behageli g M odsætning har man i de to
karakteristisk!;! Lygter paa Stormbro en (Archi
tekt MARTIN NVROP). hvis faste og smukke

Kandelaber ved Niels juels Statue.

Lygte ved Nyhavn.

Lygteholder paa Regensen.
lJd(ørt i to Eksemplarer og opsat af »Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse " .
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mitivitet. Denne smukke og ejendommelige
Form man beundrer, samtidig med at man
Form er i den seneste Tid genopstaaet i langt
konstaterer den Kraft og Fylde, der præger
kostbarere Klædebon her i N orden paa Central
Metallets Ornamentering. Blot forstaar man
ikke, hvorfor de to Postamenter ved Broens
bankens ny Bygning i Stockholm (Architekt
CLASON).
modsatte Ende ikke er udnyttet. Derimod
maa man være taknemlig over, at man ved
Af udenlandskeFrembringelser fra en senere
Tid bør endelig nævnes LAMAURS Armlygter
Marmorbroen har indskrænket sig til at op
paa Place de la Carriere i N ancy, et enestaaende
stille Lygterne i dens umiddelbare Nærhed.
Kunstværk af forgyldt Smedejærn. Den Bræn
Disse smukke M iniaturudgaver, der gaar igen
der, der misklæder omstaaende Billede, er nu
paa Christansborg Ridebane og - uden den
forsvundet til Fordel Jor en elektrisk Glødelam
smukke Krone - p:o!a Pladsen foran Bibliote
pe, der forholder sig mere passiv til sine smuk
ket, betegner paa en M aade en Overgangsform.
ke Omgivelser.
idet Lygtehuset
Her i Byen h ar
ved sin Vægt sy
vi de smukke
nes at have bøjet
Lygteholdere paa
Standeren i en
Gharlottenborg,
yndefuld Bue,
der er omtrent
saa at denne sam
j ævnaldrende
tidig virker som
med de yngste
Lygtearm og forflorentinske, idet
ener begges
de formentli g
Charme i en og
stammer fra ca.
samme Form.
1 670. Hvem der
For at finde
h ar Æren aT dem,
Lygtearmen i sin
-ved man ikke.
ædleste og natur
Det samme er
ligste Form ,maa
Tilfældet med de
man imidlertid
to fra Ejendom
søge til de endnu
men Løngangs
bevaredeHjørne
stræde 23. der gi
lanterner. paa de
ver et Begreb om,
middelalderlige
hvor højt man i
florentinske Pa
det følgende Aar
ladser. I ' Billed
h undrede kunde
værket ·,l'Artpour
naa med smaa og
tous", der afbil
beskedne M idler.
derPalazzo Stroz
De tilskrives i Al
zis Broncelygte
mindelighed den
(udført afCAPANA
samme , som
i det 16. Aarhun
fremstillede en
drede), er Hem
Del af de smuk
meligheden ved
ke Gravgitre paa
den og de andre
Assistens Kirke
Paladslygters
gaard. Desværre
Charme løst i de
er de sørgeligt
faa træffendeOrd,
vanrøgtede. An
der er Billedets
dre, mindre kend
eneste Kommen
te Eksempler kan
tar : »La delica
hentes rundt om
tesse extreme de
fra vore ældre
ce charmant edi·
Kvarterer, først
cule de bronze
Lygte i St. Kongensgade (Nyboder).
ogfremmestChri
forme un contras
stianshavn.
te voulu et frapSom et smukt Paradigma paa, hvad moderne
pant avec les formes massives.du palais " . Sam
dansk Kunstsmedehaandværk ' kan præstere,
me Kraft og Elegance i stadigt skiftende Klæde
bør endelig nævnes de ,fantasifulde Armlygte
bon finder vi i M urlygterne paa Paladserne
former paa Antikvitetshandler Petersens Ej en
Bocella (fra det 1 6. Aarh.), Riccardi, Guadagni
dom i Kronprinsessegade ( DoBERcK's Etablis
og - udført i Smedejærn - paa Palazzo Ba
ment).
roni (fra det 1 7. Aarh.).
Gaar man fra denne kronologiske Oversigt
Blandt Venezias mange Murlygter træffer vi
over et Faatal fremmede O P' danske Armlygte
den smukkeste Ensemblevirkning paa M arkus
former til en Betragtning af disses almindelige
pladsen, hvor den lange Række af Lygtehove
Forhold, møder man .før.st og fremmest de for
der er ophængt i Skæringspunkterne mellem
skellige Forsøg paa at løse det reciproke Af
de ]ærnstænger, der to og to udspringer fra
hængighedsforhold mellem Armens Bærekraft
Arkadernes Slutsten og i en henrivende Kurve
og dens Elegancevirkning. Er M aterialet Støbe'
forløber nedad og fremad mod Lygten. Det
j ærn, danner Lygtebæreren en ' kompakt Masse,
hele Arrangement besidder, betragtet fra Siden
der i Reglen ikke bliver fiksere ved en detail
eller en face, en egen Ynde og Charme, til
leret Ornamentering. Som Eksempel kan nævTrods for Materialets og Udsmykningens Pri-
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M aade, være en væsentlig Charme mere. Her
ligger Opgaver i Hobetal og venter paa, at
man skal søge dem. Hvorfor ikke befri vore
mange Bygninger i norditaliensk Paladsstil for
de Lygter, der som Regel bryder Stemning og
Helhed. Da HERHOLDT omplantede den floren
tinske Renæssancestil i nordisk Jordbund og
byggede N ationalbl'!nken, kalkerede han sam
tidig Palazzo Guadagnis Hjørnelanterner og
anbragte dem som Standlygter ved Bygningens
Indgang i Stedet for at bibeholde Forbilledets
langt smukkere Anbringelsesmaade. M an kan
til Sammenligning iagttage, hvordan Architekt
HANS J. HOLMS Hjørnelygter i dobbelt Forstand
lyser op paa Fælledvejens lidt skumle Brand
station.
Og ku nde man tænke sig et mere flatterende
Ånbringelsessted for saadanne Lygter end U ni
versitetsbibliotekets to Hjørner mod Fiolstræ
de, hvor de hver især i praktisk som i æstetisk
Henseende vilde gøre Fyldest for to. I Stedet
finder man Murlygter af den almindelige Type
anbragt mellem et Par Vinduesmellemrum ;
naar denne Anbringelsesmaade gennemføres
- som paa Palazzo Pittis Fa9ade -, kan den
virke ret effektfuld, men det forudsætter unæg
telig, at Bygningen ligger vinkelret paa Færd
selsretningen og ikke som her i Række med
Gadens øvrige Huse. Ja, selv Hovedbrandsta
tionen, Kjøbenhavns Palazzo Vecchio, har kun

Lygtestander paa Kongens Ny torv.

nes Armkandelabrerne paa Det kg!. Teater (Ar
chitekt CLAUSEN). Drejer det sig derimod om
en smedet Arm, kan denne gøres langt lettere
og elegantere ved at anvende et helt System af
bærende og afstivende Led. Her kan man hen
vise til Architekt HANS J. HOLMS smukke Lyg
ter paa M ineralogisk Museum og MARTIN Nv
ROPS paa La!1dsarkivets Bygning.
Men I nteressen indskrænker sig ikke til den
mere eller mindre heldige Løsning af dette
Problem ; Lygtearmen er i :sig selv et smukt
Udtryk for det bærekraftige i M aterialet, hvad
enten Lygten, som for Flertallets Vedkom
mende af et praktisk Hensyn til Gasbræn
deren, vender opad, eller - for deres Ved
kommende, som oplyses ved elektrisk Lys i s mukkere Overensstemmelse med Gravitatio
nens Lov er nedhængende, som f. Eks. de smuk
ke V æglygter ved I ndgangyn til henholdsvis
Belysningsvæsnets Bygning (Architekt ROLF
SCHROEDER) og Bispebjærg Hospital (Architekt
MARTIN NVROP). Men ogsaa paa andre Punkter
har den større æstetiske Chancer end Lygte
pælen ; den uskønne perspektiviske Gittervirk
ning, som skabes af Lygtepælene i enhver Gade
af nogenlunde anselig Længde, findes der in
tet tilsvarende til for M urlygternes Vedkom
mende.
Den intime Tilknytning til den Fa9ade, der
bæ.rer. den, kan, hvis den udnyttes paa rette

Lygtestander ved Knippelsbro.
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.kets Frembrud vilde komme Liv over den smuk
et Par uanselige Armlygter (Architekt FENGER)
ke gamle Mur.
anbragt ret umotiveret i en Krog.
Som Eksempel paa Privatbygninger med til
Til Armlygternes Rubrik hører et af Rekla
mens Kælebørn : LygteskiItet, den moderne
lempede Lygteformer kan nævnes Simons Hus
i Victoriastrasse 7 i Berlin (Architekt ALFRED
Form for M iddelalderens ))lanterne vivante IC .
MESSEL).
Ganske vist træffer vi - f. Eks. ved flere af de
" Hvor mange kjøbenhavnske Huse kunde
kommunale Badeanstalter - enkelte saadanne
ikke - ved smaa M idler --:- drage Fordel af at
Lygter anbragt paa en afmonteret Lygtepæl,
følge dette Forbillede, hvis der blev vist dem et
men Lygtehusets aflange Form ogTagets smuk
større Hensyn fra de kommunale Lygters Side.
ke Borgdekoration kommer først paa sin rette
Vore kommunale Lygtearme forefindes i fle
Plads, naar Lygten, som ved I ndgangen til
re Udgaver: En, der paa Forhaand opgiver et
Kongens Have overfor Landemærket, anbrin
hvert Forsøg paa at skjule Gasrørets og Bære
ges paa en dekorativ Arm. Fra en noget anden
Kategori kan nævnes Hængelygten i Restau
stangens rustne Nøgenhed, en anden, direkte
kalkeret over udenlandske Forbilleder, og en
rant ))Faust,, ' Port ; med sin bisarre Form og
delig en, tegnet af Architekt
macabre Lys er den saa
CLAUSEN, der viser et an
udansk som vel tænkelig,
erkendelsesværdigtForsøg
men reklamerer dog, selv
paa en beskeden, men
uden I nskription paa Lyg
fuldtud tilstrækkelig deko
teruden , meget effektivt
rativ Udsmykning.
med en egen Leipziger
Fælles for alle Armlyg
strasse-Stemning. Det ren
ter, uden Hensyn til Ud
dyrkede Lygteskilt har me
re af Skiltets end af Lygtens
styr eller Afstemning "efter
Far;aden, er dog Lygtely
Karakter, er ophængt i e n
sets Spil over Murflader
Skiltegalge og rangerer
ne, de bisarre Skyggedan
om Dagen med de sæd
nelser, der fanger Blikket
vanlige Udhængs skilte. Vi
og sætter Fantasien i Be
træffer dem - som natur
vægelse, de forskellige Af
ligt er - først og fremmest
skygninger : inderst den
saadanne Steder, som N at
kl are Lyskærne, der taber
ten igennem ønsker at
i Styrke indtil Periferiens
markere deres Beliggen
Kamp mellem Lys og Mør
hed o : vedApotekerne. Saa
ke, der længere ude ender
ledes danner Skiltet ved
med Mørkets Sej r , indtil
GarnrneJtorvs Apotek og
Blikket naar ind i den
Løveapoteket (begge teg
næste Lygtes Domæne,
net af Architekt NYBØLLE)
hvor den samme Skala
samt Amagerbro og Kong
gennemløbes i modsat Ret
Salomons Apoteks Skilte
ning. Ogsaa StanderIyg
(henholdsvisArchitekterne
ternes lysende Perlerad
LAU�ITZEN og BERNHARD
kan være af stor Skønhed,
INGEMANN) en Overgang
som man " vil erfare ved
til de almindelige Skilte,
Betragtning af f. Eks. Sei
mens Raadhusapotekets
nen fra en af Paris' Broer,
(Architekt LAURITZEN) og
Hofapotekets (JØRGEN
Arno gennem Firenze. set
LAU RSEN) Skiltes rette Ka
fra Michelangelo-Piazet
Lygtestander ved Hjørnet af Østerbrogade
taen, eller vore hjemlige
rakter først kommer frem.
og Østerfarimagsgade.
Søer. Om de tændte Lyg
naar de er tændte.
Fogh & Mørups Lygte
ters store Stemningsværdi
kan man læse i CLAUDES impressionistiske Skil
skilt i Nørregade (tegnet af HARALD JORDAN)
er enestaaende i sin Slags men desværre, som
dring eller i FOURNIERS Bog ))Les Lanternes)).
Denne Anbringelsesmaade er imidlertid her
Flertallet af de øvrige, sat ud af Funktion u n 
i Byen væsentligst forbeholdt de snævre Gader,
der Krigen. Foruden disse kunstnerisk udførte
der ikke giver Plads til Lygtepæl e ; at den og
findes her i Byen talrige andre mere eller
saa kan anvendes med god Virkning i bredere
mindre ordinære , der dog i Sammenligning
Gader, afgiver den ene Side af Gothersgade
med Udlandets baade i Antal og Dimensioner
Bevis for, som netop af den Gru nd virker mere
er holdt inden for meget passende Grænser.
tiltalende end den anden, der oplyses ved al
Ved Elektricitetens Indførelse som offentl i g
mindelige l ygter paa Pæl e ; især Eksercerplad
Belysningsmiddel skete en fuldkommen Revo
sens Mur overfor Reformerte Kirke forIenes
lutionering af Lygternes Form og Størrelse,
efter Mørkets F rembrud med en egen hyggelig
idet kun et ringe Mindretal af de eksisterende
Stemning, som man kunde ønske efterlignet
Former lod sig benytte.
adskillige andre Steder; f. Eks. har man klods
Er det raa Forbillede for vore Bispestavs
op ad Kongens H aves Mur i Sølvgade anbragt
standere end hentet i U diandet, fremtræder de
en Række Lygter, der staar og kigger op over
dog i en Form, der kendetegner dem som et
Murkanten og spilder Halvdelen af deres Lys
specielt dansk Produkt, der til Gengæld findes
i mere eller mindre vellykkede Efterligninger
ind i Anlæget til ingen Nytte, mens en Række
Europa over. Den første Type med Byens VaaArmlygter vilde bevirke, at der ogsaa efter Mør-
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ben paa det massive Fodstykke skabtes 1 901
af Architekt CLAUSEN ; Buelampen med sin
Kuppel af mælket Glas, omspændt med et tyndt
Metaltraadsnet, hænger højt tilvejrs som en
Klokkeblomst, der synes at tynge den tynde
Stængel nedad i en yndefuld Kurve, en Type,
der blev U dgangspunktet for alle senere Mo
difikationer. Dens eneste M angel, e n �øjnefal
dende Ranglethed - i de M iniaturudgaver,
der findes spredt over Kongens Nytorv, er Pro
portionerne bedre - forsvandt i det Øjeblik,
man begyndte at anvende Sporvejenes Gitter
master som Standere. Det er Architekt THOR
VALD JØRGENSEN, der har Æren af de fleste af
de Former, der er fremkommet efter den Clau
sen ske, idet han først podede den oprinde
lige Bispestavskrumning paa den almindelige
Spændtraadsmast. som udstyredes med en
Række forgyldte Halvsole, der opadtil fortsæt
tes i Bispestavens Gul drosetter, og senere lod
disse smykke den i hele dens Længde, samti
dig med at den øverste Afslutning undergik
en ubetydelig Modifikation. Derved skabtes
den Form, som nu findes mest udbredt i Byen.
Senere kom det Tidspunkt, da Omgivelser
nes Art : Gadernes og Pladsernes Form og Stør
relse undertiden krævede særlige Former og
et mere overdaadigt Udstyr. Atter her er det
THORVALD JØRGENSEN, der har løst de fore
liggende Opgaver ; han har saaledes givet
Tegning til de spinkle, næsten lidt før pynte
lige Dobbeltstandere paa Kongens Ny torv paa
Strækningen mellem st. Kongensgade og Bred
gade. De velkendte Ledningsmaster i Bleg
damsvejens M idtlinie viser et andet Arrange
ment (ligeledes af THORVALD JØRGENSEN), idet
to diminutive Lygtearme midtvej s paa Skaftet
bære to smaa elektriske Lamper, hvilket be
virker, at Masten, hvis Topdekoration kan vir·
ke noget flad, fordi den af praktiske Grunde
er forbeholdt et enkelt Plan, nu med Udbytte
lader sig betragte fra ethvert Standpunkt. Mest
imponerende virker dog den elektriske Belys
ning af Vesterbros Passage ; her findes paa hver
Side langs Fortovskanten en Række af de sæd
vanlig anvendte Bispestavsstanderel og ude
paa Kørebanens ene Side en Parallel af dob
beltsidige Ledningsmaster. Til disse tre Ræk
ker har Architekten (THORVALD JØRGENSEN)
maattet tage Hensyn, da han skabte de store
Dobbeltstandere, der optager Passagens Midte.

H an har løst det vanskelige Proplem ved sim
pelthen at sammenkomponere Træk fra dem
begge i en Form, der er af imposant Virkning
og dog saa tilpas enkelt, at den ikke virker
trættende ved Gentagelse, men kun er en Støtte
for Gadeperspektiven. Kun Frihedsstøtten har
taget Skade af denne Opstilling, idet den na
turligt maa føle sig trykket ved at staa i Geled
med disse Kæmper. Der kunde yderli gere næv
nes adskillige Eksempler : Grønttorvets Stan
kelben, endnu en Type paa Vesterbros Passage,
etc. E n paa sin Vis enestaaende Form har
VrLH . DAHLERUP skabt i de to elektriske Lygte
standere paa Nordre Toldbod med de af VIGGO
HANSEN modellerede Drageskikkeiser, der efter et Citat af C. NYROP - »holde sig katte
agtig fast paa Kuglen, som Flammerne -ide
res Element - slikke op ad, medens de kraftigt
hvæse af Enhver, der vil komme dem nær».
Paa enkelte Hovedfærdselsaarer har man
foretrukket at ophænge Buelamperne i Metal
tove tværs over Gaden, en Ordning, der, skønt
den unddrager en nærmere Inspektion, virker
uskønt ved sit Snore- og Trisseværk, selv om
dette udgaar fra et udhamret Dragehoved. Kun
sjældent træffer man saa smuk en Udnyttelse
af den almindelige Buelampe som paa Regen
sens Fa\(ade .(Architekt HARPØTH).
Det sørgeligste Kapitel i Gadelygternes Be
skrivelse handler om de afmonterede Lygte
holdere; man behøver blot at minde om Pa
laisgade, der uden et kraftigt Initiativ fra » For
skønnelsesforeningen«s Side var blevet et sør
geligt Eksempel, mens Blomsterkurvene nu bi
drager til at live op i Gadens skumle Fysiogno
mi. Fra Udlandets Synderegister kan nævnes
de, i alt Fald gennem Afbildninger, verdens
kendte Lygtepæle (fra 1 8 10) foran Udenrigsmi
nisteriet i Berlin, for ikke at tale om de pragt
fulde " Puppen » fra Breite Briicke i Potsdam.
Ogsaa fra Lygtearmenes Domæne kan man
hente Eksempler; de smukke gamle paa Char
lottenborg og paa Ejendommen Løngangs
stræde 23 er allerede nævnt, og Listen kan sup
pleres med de smukke Lygteholdere af forgyldt
Smedejærn paa Hotel Bristols Fa\(ade (Archi
tekt FrscHER). I sin inkonsekvente Tristhed
staar disse afmonterede Lygtebærere af forskel
lig Art kun tilbage for en anden Karikatur, der
ikke heller er ukendt her i Byen : Springvan
det, der ikke tør springe.

,

» FORSKØNNEL'SESFORENINGENS VENNER «

Kredsen af disse er Y,Øerl�gere forøget med :
Direktør OTTO E. ANDERSEN
Grosserer VALDEMAR BØRGES EN
Grosserer VILH . CHRISTIANSEN
Direktør T. G. ]UNGERSEN

Direktør HARALD PLU M
Grosserer CARL RASMUSSEN
Grosserer E. SEGELCKE
Greve W. SCHULI.N-ZEUTHEN
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M O D E. R N E G R A V�M· I N D E K U N. S T

Fabrikant y. Schulstad's Gravsted paa Vestre Kirkegaard.
Tegnet af Architekt C. SCHIØTZ.

P RÆ M I E R E D E B Y G N I N G E R

1 90 8 . Arbejdernes· Byggeforenings Ejendom, Lyngbyvej (Architekt CHRISTEN LARSEN).

U DGIVET AF FOR E N I N G E N T I L H OVEDSTA D E N S FORSKØ N N E L S E
REDIGERET AF OTTO AS MUSSEN
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TRYKT H O S NIELSEN
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LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

