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XVIII.
[Muslingeskallens Betydning.]

      Med Rette blev det engang sagt, at efterat

Muslingskallen var anbragt, var der blevet to Pladser foran

Raadhuset, een plan og een fordybet, Fordrer man af en

Plads, at den skal være en Enhed og en plan Flade, saa 

opfylder Raadhuspladsen ikke disse Fordringer; ser man

derimod Muslingskallen, denne Stadens Syndebuk,

sammen med Raadhusets Forside, forstaar man vel dens 

Mening. Raadhusfaçadens Grundlinie er nemlig krum; den

hæver sig mod Midten; det er, som den svulmer, og denne

Svulmen fremhæves af Muslingskallens Hulhed. Og idet nu

Balustrade og Stentrappen op til Forpladsen buer sig frem, 

dannes der af Muslingskal, Brystværn og Trappetrin en 

Række krumme Linier, der sammen med Façadens

Grundlinie virker som en spænstig Staalfjeder: letter og 

løfter Raadhusets Forside, saa man slet ikke mærker, at 

man ovre fra Sporvognenes Holdeplads i Virkeligheden gaar 

nedad til Raadhusets Hovedindgang. Det bliver naturligvis

enhvers Sag, hvad han vil foretrække: Pladsens Enhedspræg,

der er gaaet tabt, eller det Indtryk, at Raadhusets 

Hovedindgang løfter sig over Omgivelserne. Forresten er 

dette Parti af Raadhuspladsen endnu ikke helt fuldført. Midt 

paa Trappen til Forpladsen, mellem de to Granitlygtepæle,

staar der et Fodstykke; det er tomt, og der savnes noget her

paa dette Sted, allerede af den Grund at man som Gustav

Philipsen engang bemærkede let risikerer at gaa paa

Hovedet, naar man kommer ud paa det. Nyrop havde da
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ogsaa tænkt sig, at der her kunde opstilles en Malmkumme, anvendelig til Festblus, navnlig paa St. Hansaften, en 

ægte Nyrop'sk Tanke, der vilde bringe den gamle Folkeskik fra Landet lige ind i Hjærtet af Hovedstaden. Og hvad 

mere er: Tanken er i Færd med at blive til Virkelighed. „De samvirkende Fagforbund” har nemlig i Sommeren 1907 

besluttet at skænke Kommunen en saadan Broncekumme, udført efter Nyrops Model. Den skal rejse sig over en 

ottekantet Underdel, og det hele bliver et Par Alen i Højden. Kunstneren har tænkt sig, at Kummen udvendig skal 

smykkes med de bidragydende Fagforeningers Mærker, indvendig bliver der Plads til en Jerngryde, over hvis Kant 

der kunde anbringes tre Djævle. Naar Begblusset flammer paa St. Hansaften, vilde de tre Djævle komme til at staa 

sorte mod Ildgrunden. Det bliver noget for Københavns Drenge! Voksne vil maaske i deres stille Sind tænke paa, at 

det er det første offenlige Mindesmærke, københavnske Arbejdere har ladet udføre. 

[Raadhusets Façade.] 

      Om Raadhusets Façade er der sagt mange underlige Ting; man har endog hævdet, at der slet ikke er nogen 

„Façade”, eller at „Façaden vender indad”. Det er Takken for alt det Arbejde Kunstneren øjensynlig har haft, men 

paa den anden Side maa det ogsaa indrømmes, at Kunstneren lige fra Begyndelsen af ikke har været helt heldig med 

Inddelingen. I det første Projekt afvejedes Hovedstokværkets dominerende Vinduesrække af de to Udbygninger (til 

Politi og Brandvagt), men da disse forsvandt, strøg Hovedstokværket hele Fortjenesten ind, thi Udbygningerne 

genopstod i Skikkelse af de to Karnaper, der saa kraftig og godt indfatter Vinduesrækken. Naar Stuens Vinduer ved 

samme Tid, i det andet Projekt, bliver tredelte, har de egenlig ingen Fordel deraf, thi derved fremhæves Misforholdet 

baade opadtil og navnlig nedadtil. De smaa Kældervinduer vil ikke rigtig gaa i Spænd med disse overmægtige 

Herrer. Da Forsidens Vinduer senere hen, i den udførte Bygning, ved Nedløbsrørene deltes i to Grupper paa begge 

Sider af Midtaksen, var det atter Hovedstokværkets Vinduesrække, der høstede hele Fordelen, thi denne Inddeling 

bragte en livfuldere Rytme i denne anselige Række, samtidig med at de underliggende Rækker splittedes. Den, der 

har noget at udsætte paa Forsidens Inddeling, maa saaledes rette sine Anker mod Stuens og første Sals Vinduer. 

Hverken i Form, i Størrelse eller Inddeling staar de rigtig godt i Façaden. Men naar man fra deres Trip-Trap-Træsko 

løfter Blikket til Hovedstokværket, forstaar man øjeblikkelig, at bag disse statelige, tredelte Vinduer, med Stenposter 

og blyindfattede Ruder, maa Bygningens anseligste Rum ligge. Foroven er Vinduerne fremhævede af de plastisk 

udførte Bryn og Aflastningsbuernes rolige Linier, forneden af det bladbaarne Gesimsbaand. Oprindelig vilde 

Kunstneren ogsaa have udhævet det underliggende Stokværk, først ved to, senere ved et enkelt gennemgaaende 

Baand, men han har rigtig følt, at denne Hovedstokværkets Udmærkelse blev dobbelt iøjnefaldende, naar den var 

enestaaende. Og til Vinduesrækken slutter sig Halvstokværket foroven med Smaabuernes rappe Linieflugt og de 

vagtsomme Glugger; det ser ud, som vaagedes der særlig over Beletagen. Ogsaa paa Forhusets Sidefløje er 

Hovedstokværkets Vinduer af stor og afgørende Virkning, thi medens de underliggende Vinduesrækker flugter med 

Bagfløjenes, løfter Hovedstokværkets Vinduer sig og bliver saa store. Nu, mærker man, nu kommer det 

betydningsfulde.

[Absalon.]

      Ikke for intet har Nyrop som Dreng vandret i Skyggen af Absalons Klosterkirke. „At Billedet af Ærkebiskop 

Absalon som Stadens Grundlægger er selvskrevet til at indtage en Hovedplads paa Raadhuset, har været i min 

Tanke lige fra først af”, hed det i en Skrivelse fra Bygmesteren, og det ses ogsaa af den første Konkurrenceskitse. 

Absalon skulde, i Følge den samme Skrivelse, fremtræde som en næsten fritstaaende Skikkelse i højt Relief, iført et 

prægtigt Ornat, med Sværd og Krumstav, omgivet af en kobberdrevet Ramme og paa en mønstret Baggrund af 

Kobber, med Vaabenmærker og Indskrifter, alt stærkt forgyldt og beskyttet af et sirligt lille Tag eller en kobberklædt  
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Baldakin. Med Rammen skulde det hele være c. 3!/4 Al. bredt og 71/2 Al. højt, og med Baldakinen 11½ Al. højt. Det 

vilde „vistnok kunne gøre et Indtryk, der - paa sin Maade svarer til vor Forestilling om Absalon: et paa Grund af 

Fjærnheden usikkert, men stort og straalende Billede.” Saadan lød Programmet. Vilhelm Bissen har i sin Model 

henholdt sig til Fremstillingen paa den Ligsten, som den sidste katolske Abbed i Sorø, Henrik Kristensen 

Tornekrans, 1536 har ladet lægge over Absalons Grav, men Bissens Absalonfigur er højere, rankere, har mere 

Stivelse i Ryggen, og de lodrette Linier gennem Skikkelsen er med fuld Bevidsthed kraftigere fremhævede Naar 

Bissen har draget det haandsbrede Baand, Palliet som det kaldtes, Tegnet paa den erkebiskoppelige Værdighed, ikke 

blot ud over Messehagelen, men videre ned over baade Dalmatika og den underliggende Alba, saa er det, fordi den 

lange, lodrette Midtlinie tjener til at fremhæve Skikkelsens Strenghed og Alvor; i Virkeligheden naaede Palliet nok 

ikke ud over Messehagelen (og var betegnet med fire, ikke som her med syv Kors). Mønsteret i Messehagelen, Fugle, 

Hjærter og Kors, er taget fra et Pudevaar af Silke i St. Knuds Helgenskrin i Odense. Med Mitra paa Hovedet, 

Sværdet i den ene, Krumstaven i den anden behandskede Haand staar Absalon i fuldt Skrud, ikke som et levende 

Væsen, men - i Overensstemmelse med Bygmesterens Tanke - som et fjærnt og straalende Billede, med gyldent 

Aasyn, Blikket rettet ud i Luften, ovenover Hovederne paa Stadens Befolkning, i hvis daglige Smaaligheder Byens 

Grundlægger ikke har nogen Andel. Omskriften indenfor Rammen lyder: Erkebiskop Absalon MCXXVIII-MCCI. 

Siællands Biskop, denne Stads Grundlægger. Forneden ved hans Fødder ser man Lunds Erkesædes og Roskilde 

Bispestols Vaabener, paa Plinten staar Bogstaverne S. D. G. (Gud alene Æren), og ud for Rammen læser man 

Aarstallene 1165, det Aar da Borgen ved Havn maaske blev anlagt, og 1895, det Aar, da man naaede saa højt med 

Forsidens Murværk. 

      Man mærker tydelig, at dette guldstraalende Palladium, hvis Spids bringer lidt Ravage i Rundbuefrisen, ikke skal 

gaa i Spænd med Façaden, men netop er anbragt paa den som noget fremmed og enestaaende; man mærker dets 

Undtagelsesstilling dobbelt, naar man ser hvor godt de to Karnaper hviler i Façaden og slutter sig til 

Vinduesrækken. Hovedstokværket er som et kraftigt Mandskor, men Absalonfiguren synger solo. Man maa i det 

hele taget være lidt varlig med straks fra det ualmindelige at slutte til det mislykkede. Kunstneren har aabenbart ikke 

faaet det ud af de fire Kridtbaand forneden, som han havde ventet sig; de virker lidt tørt tegnebrædtsagtigt; og paa 

Festsalens ændrede Dimensioner har Kunstnerens sindrige Indfald ikke ganske kunnet bøde; den Afslutning og Ro 

over Forsiden, som Skitsens skraanende Tagflade gav, er man nu kommet til at savne. Derimod ligger Kælderens 

firkantede Vinduesrække fortræffelig i den spidshuggede Granitsokkel, hvis anselige Højde er af god Virkning, og 

Hovedportalens milde Runding, der løfter sig op til andet Stokværk, er smukt arbejdet ind i Façaden. Man studser 

vel et Øjeblik over, at det gennembrudte Spejl strækker sig ud over Halvrundingen, thi det er usædvanligt; men her 

er det godt begrundet af Hensyn til Lyset i Forhallen. 

      Man studser ogsaa naar man kommer f. Eks. fra Herholdts Bygningskunst med dens Tilrettelægning af klassiske 

Former. I Profileringen er Nyrop ikke gaaet ud fra det overleverede. Men er det egenlig til Skade for 

Raadhusfaçaden, at Tovsnoningen i Granit, der er lagt over Sokkelen, ikke har noget klassisk Forbillede? Virker det 

samme Motiv ikke nok saa fortræffelig oppe over Konsolerne, der bærer Kransgesimsen? Og er ikke denne kraftig 

udladende, uklassiske Krans i to Afsæt ret beset en herlig Afslutning paa Bygningen foroven? Eller se paa den sprøde, 

krusede Gesims under Hovedstokværkets Vinduesrække, og læg Mærke til den djærve, svulmende Profil af 

Kældervinduernes Stenrammer, ypperlig afpasset efter Graniten. Gør det nogen Fortræd, at disse Ting ikke er 

klassiske? Svaret er allerede givet derved, at Raadhusets Profileringer, der ikke har rigtige Forbilleder, selv saa smaat 

er blevet forbilledlige. Skulde man endelig udpege noget, der er fuldkomment i sin Art, vilde det være, hvor 

mesterligt, virkningsfuldt den lille Dør ind til Festsalen er anbragt midt i Façaden; ved sin Lidenhed lader denne Dør  
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nemlig Façaden syne saa stor og mægtig. Paa lignende Maade føler man først rigtig de store Forhold i Forhusets 

Sidefløje, naar man ser de smaa Døre højt oppe i Tindemuren bag Hjørnetaarnene. Og den smukke Altan med

Frederik Ill's og Sofie Amalies forgyldte Rytterbilleder i Smedejernsgitteret fanger Blikket og holder godt sammen

paa Façaden.

Det er overhovedet ikke let at blive færdig med Raadhusets Façade paa en Studs. Ved sine mange Enkeltheder 

opfordrer den til Dvælen; den giver baade Underholdning og Belæring af forskellig Art. Den, der vil gaa Kunstnerens

Hensigter efter, kan mærke sig, hvorledes de stive Linier af Forhustagets Rygninger og Kobberrendens kedelige 

Horizontalisme oplives af de spiralsnoede Kobberblade, der virker som gotiske „Krabber”, og den, der fordyber sig i 

Farvevirkningen, maa ogsaa gøre sig Rede for, hvorledes Forgyldningen er anvendt sammen med Stoffernes egne

farver, og i Henseende til Behandlingen af de forskellige Materialier vil Façaden sikkert for danske Haandværkere i 

lange Tider være en sand Guldgrube. Selv om ikke alle „Huller” er anbragt just dér, hvor man helst vil have dem, saa 

staar til Gengæld det, der er lykkedes, i Linier, i Farver, i Profilering, for Bygmesterens egen Regning, og til Façaden

slutter sig det høje Tag og den livfulde Silhuet af Tinderne og Taarnene. Hvad Arkitekt V. Koch allerede saa af 

Konkurrencesprojektet, kan enhver se af den færdige Forside: her er et Motiv fra italiensk Paladsarkitektur, hist et
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andet Motiv fra romansk Kunst; her er der et Motiv fra 

Barokens Ornamentik, fra 16. Aarhundredes danske 

Herreborge, fra nordisk Renaissance o. s. v., men om

Laan er der ikke Tale. Det Hele er saa gennemarbejdet,

at det er blevet Bygmesterens vel erhværvede Ejendom.

[”Raadhuskælderen”.]

      Tilvenstre er der, bag et Smedejernsgitter, en 

Nedgang. En mægtig Drueklasse falder ud over Gavlen

ved Kælderdøren, ved Kældervinduet ser man Timeglas 

og to Nissebukke, alt i Granit; den ene Nissebuk snasker i

Druerne, den anden holder en Fakkel. Her har 

Kunstneren altsaa tænkt sig Nedgangen til 

Raadhuskælderen, som alligevel ikke er blevet til noget. I 

det oprindelige Program var der ønsket en saadan Kælder, 

hvis der blev Plads, senere blev den skudt ud, men slut-

telig havde Nyrop dog faaet Rum til Restauration og

Vinkælder med Plads til 280 Gæster. I Marts 1901 

indstilledes det saa til Borgerrepræsentationen at bevilge

54,661 Kr. til Indretning af et saadant Restaurationslokale 

i Forhusets Kælder, og om denne Sag udspandt der sig en

temmelig udførlig Diskussion. Borgmester Borup havde 

skaffet sig en Del historiske Oplysninger hos 

Raadstuearkivaren, og meddelte dem til Forsamlingen.

Allerede paa Kristoffer af Bajerns Tid havde der været

en Raadhuskælder i København, og den fulgte med over i 

Kong Hans'es Raadhus ved Gammeltorv, hvor den - som

Dr. Villads Christensen har oplyst i en Afhandling i

Tidsskriftet „Fra Arkiv og Museum”, I, S. 564 først 

nedlagdes 1794. Borgmesteren var dog ikke særlig ivrig

for nu at optage den afbrudte Tradition, uagtet han

anbefalede Indstillingen. Den blev bekæmpet bl. a. af 

Borgmester Øllgaard og af Borgerrepræsentationens 

Formand, og Direktør Hagemanns Trusel om, at 

Kælderen vilde blive et Hjemsted for Kakerlaker, der

vilde brede sig ud over Raadhuset, vakte naturligvis en 

ikke ringe Forfærdelse i Forsamlingen. Dog erklærede

Borup modigt, at uagtet han ikke kendte noget nærmere

til disse Dyr, antog han, at man maatte kunne komme dem

til Livs ligesom andre Uhyrer. Ogsaa nuværende Borgmester Marstrand var stærkt imod Raadhuskælderen; han

mente, at selv om Vinteren vilde Maddunster og Tobaksrøg gøre Opholdet dernede højst ubehageligt, og „om

Sommeren vilde naturligvis intet fornuftigt Menneske søge ned i en saadan Hule.” Hertil svarede Alfred Benzon, at
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naar blot alle de ufornuftige Mennesker gik derned, blev der

saamænd Søgning nok. Trods al Modstand blev Summen

dog bevilget med 20 Stemmer mod 5, men derfor fik Byen

alligevel ikke nogen Raadhuskælder, thi et Par Aar senere

besluttede Forsamlingen at anullere den givne Bevilling, 

samtidig med at der gaves en mindre Sum til Indretning af 

et Marketenderi for Raadhusets Kontorpersonale i de

Kælderrum, der indtager det nordøstlige Hjørne. Oprindelig

havde de været bestemt for Opklædningsdepotet, som det 

ogsaa fremgaar af Hønen med Kyllingerne over Indgangs-

døren, senere havde det været Meningen at lægge dem hen 

til Raadhuskælderen. Man maa iøvrig ikke tage Marstrands Ord om „Hulen” i nedsættende Betydning, thi vel er de to

anselige, overhvælvede Rum midt under Bygningen ikke nogen Aladdinshule, men det er visselig i og for sig smukke

Rum. Endnu er der dog ikke taget nogen Bestemmelse om deres Anvendelse.

      Dengang da Raadhuskælderen først dukkede op i Forsamlingen, mente man imidlertid ved dens Oprettelse at 

kunne slaa flere Fluer i eet Smæk. Fra den kunde der ikke blot leveres Forfriskninger til Kommunalbestyrelsen paa

Borgerrepræsentationens Mødeaftener, og Raadhusets Personale kunde herfra faa den nødvendige Forplejning, men 

man tænkte sig ogsaa, at Værten i Raadhuskælderen skulde forestaa den materielle Del, naar Kommunen bød til 

Gæst. Derfor var oprindelig saavel Borgerrepræsentation som Magistrat interesseret i, at Raadhuskælderen blev til 

noget. Da Personalet imidlertid havde faaet sit Marketenderi, bestemtes det, at Værten her skulde servere for 

Kommunalbestyrelsen oppe i Mellembygningen, og derved blev Grunden taget bort under Raadhuskælderen. Ved 

Fester er der Køkken oppe paa Loftet (Rum 77-79 paa Planen); fra Køkkenet hejses Maden i Hejseværket ned til

Magistratens Forværelse (83-84 paa Planen), hvorfra den bæres ind i Festsalen; fra Festsalen gaar Rejsen videre til 

Læseværelset (92-93) og gennem Hejseværket op til Loftet, til Bibliotekets Magasin (100-102). Saadan kunde det

altsaa gaa til, at man nu ikke længer behøvede at genoprette den gamle „Stadskælder”.

[Raadhusets Forhal.]

Fra denne lille Udflugt til Raadhusets Mave vender vi tilbage til dets Forside. I de kassetterede Fløje af den

Mahognitræs Hoveddør bemærker man Pladerne med de faneholdende Bronceløver, der har gennembrudte

Hjælmgittere for Ansigterne, saa man indvendig fra kan se, hvem der banker paa Raadhusporten, et morsomt

anvendt Motiv, der er optaget fra Middelalderen. Inde i Forhallen, fra hvilken der er Indgange til Budenes Stue og 

Oplysningskontoret, er Arkitekturen romansk, og det let kirkelige Indtryk understreges af de to Konsoler henne paa

den indre Portals Karme, thi de ligner Vievandskar. Allerede ved den udvendige Portal var der hugget to Udyr i 

Graniten, og kommer man op fra Siderne, har man passeret de 

vagtsomme Hunde om Hjørnebullerne; her inde i Forhallen 

springer med opspilede Gab to mægtige Slanger frem fra de

forreste Halvsøjlers Granit-Underdele. Der er altsaa en hel

Skærsild at gennemgaa, inden man kommer ind i Byens Hus. For 

nylig er der i Spejlet over Indgangsdøren opsat et Glasmaleri.

Det er skænket og udført af Glarmester Aug. Duvier, og det viser

Københavns Vaaben. Underskriftens Datoer er dels for

Udstedelsen af Københavns Privilegier (24. Juni 1661), dels for 
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der en Minderude, og Giveren vilde man i gamle Dage have kaldt for Stifteren.

[Fru Slott-Møllers Relief.] 

      Rummet beherskes dog af Fru Slott-Møllers store, farvede Kridtstensrelief ovenover de indvendige Svingdøre. 

Man ser, foruden den hvide Kridt, navnlig blaat, grønt og gult, og desuden sort, og man kan finde Anledningen til 

denne Fremstilling i O. Nielsens Bog om København i Middelalderen (S. 67 ff.), hvor det berettes, at i den ældre 

Middelalder, det 13. Aarhundrede, styredes Byen af Roskildebispens Foged og 12 af Bispen indsatte Raadmænd. 

Kunstnerinden har nu tænkt sig, at dette „Byens ældste Raad” har holdt sine Møder i fri Luft under et stort Træ, i 

Overensstemmelse med Byens landsbyagtige Karakter, og Relieffet viser Bispens Foged, Stamfader til senere Tiders 

Overpræsidenter, siddende i Midten under Bytræet paa et ophøjet Sæde. En af hans Svende staar bag ham, og i 

Baggrunden ser man Borgens tre hvide Taarne og de tre blaa Felter, de tre danske Sunde. Til begge Sider staar eller 

sidder de tolv Raadmænd. Under Relieffet er der en Kridtstensfrise, der fortsætter sig videre hen over Halvsøjlernes 

Hoveder. Her er 25 Mænd anbragt med gyldne Skjolde, der bærer Lavsmærker, altsaa Repræsentanter for Byens 

Haandværkere. I Halvrundingen over Relieffet ser man i Keramik og i ganske kort Begreb Byen og Købmændene, 

som bringer deres Varer dertil fra Skibene. Til denne plastiske Udsmykning slutter sig de grønne, glaserede Blade, 

der er indsatte i Puds i Felterne mellem Buerne og Halvsøjlerne. De er leverede af Lervarefabrikant G. Eifrig i Valby, 

hvis højst originale Tilbud i Form af en Platte endnu opbevares i det ene af Raadhusets Modelkamre. Paa Kalkstens-

Midtposten er Stadens kronede Huldgudinde hugget efter Fru Slott-Møllers Model. Figuren vidner om Fortrolighed 

med hin yndige, middelalderlige Madonnastatue, der staar foran den nordlige Tværskibsportal paa Notre-Damekirken 

i Paris, og paa lignende Vis som denne Gudsmoder kærtegnende holder det lille Barn Jesus, holder Stadgudinden 

henrykt kærtegnende en lille Model af Raadhuset. Ovenover Hovedrelieffet læser man Ordene: Saa er By som 

Borger. Da de jo nu næsten er bevingede, er det nok værd at afskrive den Forklaring, Kunstnerinden selv gav, da hun 

indsendte sit Konkurrencearbejde. „De er valgt” - hedder det - „for at lægge hver den, der træder over Raadhusets 

Tærskel paa Sinde, at for Byens Blomstring og Anseelse, dens Love og dens Raad, bærer hver Borger sin Del af 

Ansvaret.” 

      Der var ikke mindste Gran af Galanteri, dengang Agnes Slott-Møllers Arbejde blev foretrukket. Emnet var i og for 

sig et Guldfund; det føjede sig som den naturlige Begyndelse ind paa den givne Plads; og i kunstnerisk Henseende 

hævede Skitsen sig højt over alle de andre indsendte Arbejder, syntes endog at varsle om nye Baner for dansk 

Billedhuggerkunst. Thi paa tværs af den plastisk gennemspillede Renaissance og dens Forudsætning, Antiken, havde 

Kunstnerinden knyttet Forbindelse med Middelalderen, faaet fat i dens strenge, naive og ensformige Komposition, dens 

simple Linieføring, dens brede Syn paa Formen, dens stive Bevægelse og hele tilbageholdne Udtryksmaade. Helt er 

det nu ikke lykkedes at overføre til Modellen, hvad der var antydet i Skitsen. De tvende Anstødssten har været: 

Samtidens Naturalisme og uselvstændig Imitation. Der er et lidt tørt Naturstudium f. Eks. i Hovederne paa det store 

Relief, og Imitationen har givet navnlig Haandværkerfigurerne noget altfor stift og dødt. Man mærker kort sagt 

Anstrengelserne for at holde den Stiltvang, Kunstnerinden har underkastet sig, men man ser, at det ikke helt er 

lykkedes, og man kan tydelig iagttage den uøvede Haand i noget saadant som Behandlingen af de store Figurers 

Draperier. Hvor indholdsrige kunde ikke Middelalderens tailleurs-imagiers gøre slige Klædebon! Hertil kommer, at 

Samspillet mellem Forhallens bredt og djærvt gennemførte arkitektoniske Enkeltheder og disse noget ængstelig udførte 

Billedhuggerarbejder kun er saa som saa. Men alligevel er det værd at mærke, at en dansk Kvinde har udført det 

første Kunstværk, der møder den indtrædende i Rigshovedstadens Raadhus, og dette Værk gør paa ingen Maade denne 

Hædersplads Skam.
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[Stuen og 1. sal i Forhuset.]

Træder man ind i den lukkede Korsgang, der omgiver Raadhushallen paa de tre Sider, træffer man atter den fordrings- 
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løse og indtagende Rumbehandling og Udstyrelse, der gør Raadhuset saa hyggeligt. Gulvet er lagt med slebne 

gullandske Fliser, Vinduerne er anbragte i brede Fordybninger, de hvide Korshvælvinger og Vægge oven over de

høje, graamalede Paneler, de flammede Mursten og især Kalkdekorationerne tjener til at gøre Gangene pæne og 

pyntelige. Forøvrig er det almindelige Kontorlokaler, der ligger bag denne Korsgang. Kun Hovedkassererkontoret

har faaet en særlig Udstyrelse; i Loftet er der nemlig i Stuk udført danske middelalderlige Møntpræg, og

Hovedkassererens Rum er afskildret ved et Smedejernsgitter. Inde bag Gitteret ser man med Andagt Stadens

Hovedkasse.

      Ad de to smukke Stenvindeltrapper kommer man op til første Sal, hvis Gange er udstyrede paa samme Maade 

som de tilsvarende i Bagbygningen; kun fører der her Døre ud til Kridtstensbalkonerne, hvorfra man har vekslende 

Overblik over Raadhushallen. Bag Gangene ligger en Række Kontorlokaler. I den ene Fløj residerer 1. Afdeling, i den 

anden 2. Afdeling med Borgmestre og Raadmænd, og som sædvanlig er Borgmester-, Forsamlings- og 

Raadmandsværelserne rigere udstyrede: med høje, udskaarne Egetræspaneler, Mahognimøbler og Stukdekorationer i
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Lofterne, med hyggelige Vinduesforhøjninger og udskaarne Vinduesbænke; et individuelt Præg faar de derved, at de

første Beboeres Navne, Valgsprog og Mærker er skaarne i Træ eller modellerede i Stuk inde i dem, Indfald, der
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ganske kommer paa Bygmesterens Regning. I Finansborgmesterens Værelse har L. A. Ring malet et Prospekt af St. 

Hans Hospital og et af Bispebjærg, i 1. Afdelings Borgmesterværelse har Niels Skovgaard paa den vaade Kalk (al

fresco) malet Langelinies Mole og Vestre Kirkegaard med Kapellet. Særlig smukt i Forholdene og mærkeligt ved 

Virkningen af det kolde nordlige Lys er Finansborgmesterens alvorsfulde Forsamlingsværelse, et ganske særdeles

morsomt Rum er Raadmandsværelset med den halve Tøndehvælving, der ligesom opfordrer Besøgeren til at synke

ned i Sofaen; et lykkeligt dekorativt Fund er Bregnebladene i Stuk inde i 1. Afdelings Raadmandsværelse. Paa

Vinduespillen inde i 1. Afdelings Borgmesterværelse hænger det pompøse, i Kobber og Messing drevne Byvaaben.

Det er dette Værelse, der benyttes til borgerlige Vielser, hvad der nok saa diskret er antydet i Stukdekorationerne.

[Raadhushallen.]

      Man burde nøjagtig kunne huske sit Indtryk, da man for allerførste Gang fra den store Portal kastede et Blik ind 

over Raadhushallen. En af Nyrops Kaldsfæller har forøvrig drastisk, men nok saa træffende antydet Hallens

Virkning med disse Ord: Man ser de fattige Koner neje sig for Storheden; men straks efter siger de: nej se her! nej 

se dog! - Det er det mægtige Rum og alle de pyntelige Enkeltheder, der øjeblikkelig griber baade gamle Koner og 

yngre Mænd. Størrelsen kan man nok komme ud over ved Tal: Bredden er 37 3/4 Al., Længden 701/2 Al., Højden 30 

Al. til Gesimsen. Og forresten har Bygmesteren selv allerede 1892, dengang Hallen endnu kun fandtes paa Papiret, 

antydet hvorledes han har drømt sig den. „Hvis den overdækkede Gaard - skrev Nyrop om det vi nu kalder 

Raadhushallen - bliver udført, som min Tegning viser, og jeg fik Held til at udføre, hvad jeg har tænkt deri at

fremstille, er jeg vis paa, at den ikke skulde staa til Skamme for nogen Gaard paa denne Side af Alperne, og at den 
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vilde komme til at staa som et smukt Vidnesbyrd om, hvad vi kunne gjøre med vore egne hjemlige Bygnings-

emner”. Man har sagt, at Forbilledet for Raadhushallen var Paladsgaarde fra den italienske Renaissance, men Nyrops
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lige gengivne Ord er netop foranledigede ved, at Meldahl havde anket over, at Raadhushallen ikke sluttede sig til

Forbilleder fra Renaissancen. Meldahl krævede derfor, at det aabne Søjlegalleri blev ført hele Hallen rundt. Hertil 

svarede Nyrop, at det kunde han ikke, hvis han vilde fremhæve Mellembygningens Forside, saadan som han 

ønskede. Man vil da ogsaa lægge Mærke til, at Hallens rumlige Virkning - „Opstalten” af den, for at bruge et grimt 

Fagudtryk - udelukkende skyldes de Tanker, Bygmesteren har villet have frem. For saa vidt en Paavirkning kan slaa

ud i en bestemt Modsætning paa næsten ethvert Punkt, kan man jo nok tale om italienske Forbilleder. I Italiens

Paladsgaarde er underste Stokværk gennembrudt af Arkaderækker; i Raadhushallen er det tværtimod lukket, kun 

gennembrudt af den store Indgangsbue og de to store Bueaabninger, der leder hen mod Hovedtrapperne, foruden af 

mindre Døre og Portaler. I Italien gøres alle fire Gaardsider gærne ens; her svarer kun de to Smalsider til hinanden. 

Og medens det i Italien er Skik, at underste Stokværk er højest og aabnest, og at Stokværkerne bliver lavere og mere

lukkede, efterhaanden som man kommer tilvejrs, er lige det modsatte Tilfældet her. Andet Stokværk, der 

gennembrydes af firkantede Døre ud til Kridtstensbalkonerne, er allerede aabnere end det underste. Parentetisk
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bemærket hører dette Stokværk baade i Forhold og Farver til det, Nyrop virkelig har „haft Held” med at gøre. Man

ser, at Stokværket er fornemmere, friere, aabnere end det lidt trykkede underliggende, der minder om Arbejdsdage
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og Arbejdsslid. Her oppe, mellem de flammede

Mursten i sirlig Mønstermuring, kan ikke blot

Magistratens Skrivere, men endog en Raadmand, ja 

selv en Borgmester komme til Syne paa de hvide 

Balkoner for at forfriske sig med et Blik ud over

Hallen. Det lønner sig at se paa Frisen, hvor Stadens

Mærkedage er optegnede med Terrakottabogstaver

mellem grønne Kranse, bundne om Byvaabenet, fordi

denne Frise er saa overmaade vellykket i dekorativ 

Henseende. Man kan forresten ogsaa godt være 

bekendt at læse Indskrifterne, thi deres Indhold og 

formelle Redaktion skyldes et Samarbejde mellem 

et Underudvalg paa den ene Side, daværende

Fuldmægtig Peter Købke samt A. D. Jørgensen paa

den anden. Frisen paa Mellembygningen staar 

endnu tom; den er det forbeholdt Fremtiden at 

udfylde.

      Den aabne Søjlegang oppe om Hallens tre Sider

faldt unægtelig Beskueren noget for Brystet, da han 

første Gang satte sin Fod her, thi det er vist uden

Sidestykke baade Nord og Syd for Alperne at finde

svære Granitsøjler saa højt oppe, bærende saadanne 

vidtspændte Buer, og denne vide, høje, aabne

Søjlegang ser unægtelig noget overraskende ud til 

de to underliggende, lavere Stokværker. Men alt 

vel overvejet er det netop Kunstnerens Tanker,

man følger, naar man studser over det 

usædvanlige. Her oppe er det nemlig forbi med

Logiken, og Eventyret begynder. Disse Søjler staar

Vagt foran, disse Buer svæver over Festsalene; og

- kunde man tilføje - disse Mosaikmønstre over

Tryklejerne er som de søde Kager og Desserten, 

der hører med til en rigtig Fest. Nu forstaar man 

ogsaa Faneholderne i andet Stokværk; man

begriber, at Ringene ved Søjlehalsene og under

Buernes Issepunkter er til at fastgøre Guirlander, 

og der falder et nyt Lys over Søjlernes Forgyldning 
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og Frisens grønne Kranse: Raadhushallen skal ikke maales med den italienske Renaissances tunge Maalestok, den

skal ses bl.a. som en vældig Festhal, som en festlig Improvisation. Det drejer
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sig her mindre om det for Tanken følgerigtige, end om hvorvidt Bygmesteren har kunnet gennemføre det

improviserede Præg.

[Mellembygningen.]

      Paa Mellembygningens Midtparti forvandles saa de aabne Arkader til Blindinger, og Granitsøjlerne til

Marmorpilastre. Deres Hoveder og deres Skafters underste Del er forgyldt. I Relief ser man her (ligeledes forgyldt) 

Drenge med Bog, Sværd, Strengeleg og Skib; Bundgaard, Mesteren for disse Billeder, har nok ihukommet, at hvad

man i Ungdommen nemmer, det glemmer man ikke senere. I Kridtstensfrontonerne over Vinduerne ind til

Byraadssalen ligger forskellige vilde og tamme Dyr to og to alle fredelig under Bytræet. Paa Midten springer saa 

Marmor-Talerstolen frem med sin Læsepult. Tanken til Arkadeblindingerne har Bygmesteren faaet fra Resterne af

Theoderiks Palads i Ravenna, og oprindelig havde Kunstneren som man kan se af et tidligere Udkast - i disse 

Blindinger tænkt sig en byzantinsk Farvepragt: dybblaa Grund og Guldmosaik. Nu er Bunden dækket af grønblaa 

Lerfliser og Marmor. 

      Over Hallen spænder Taget, gennem hvis grønlige Katedralglas Lyset dæmpes let og farves svagt [Fig. 235: 

Hallen set fra første Sals Balkon]. Med Træ- og Jernværkets tungt brunrøde og graagrønne og lettere hvide og 

lysegule Farver er det en Helhed for sig. De udskaarne Knægte bærer den rundtløbende Gesims; saa kommer, som
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en Frise langs alle fire Sider, Tremmeværket, mellem hvilket den opvarmede Luft strømmer ned i Hallen, og udenfor 

Tremmeværket ses Jerntagets Spærfag, som bærer det dobbelte Glastag. 
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Over Smalsiderne er der mellem to Rækker malede Felter foroven i Midten smaarudede Vinduer med udtunget

Træværk. Det hele minder paa den hyggeligste Maade om Agterkastellerne paa gamle Orlogsmænd.

      Det er naturligvis et aabent Spørgsmaal, om Kunstneren nu ogsaa har „faaet Held til at udføre”, hvad han havde

tænkt sig. Men det er i hvert Fald ikke nogen Anke mod Hallen, at den bærer tydelig Præg af de forskellige Øjemed,

hvortil den er skabt: til den daglige Trafik og festlige Sammenkomster. Heller ikke lader der sig noget indvende
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imod, at det klart og bestemt er fremhævet, at vidt forskellige Rum ligger bag Hallen, Arbejdsrum, Festlokaler og

Byraadssalen. Hertil kommer saa, at i denne Hal er der for første Gang i Danmark gennemført en stoflig Polykromi,

d. v. s. der er malet med selve Byggeemnerne. Mellem de mere neutrale Farver i Taget og de gullandske slebne

Gulvfliser udfolder sig de fire Vægges Stoffer. Der er baade Granit, Marmor og glaseret Brændtler, men

Hovedemnerne er den hvide, ligesom svagt selvlysende Kridtsten fra Stevns et herligt Stof og den røde Tegl. Ved 

Modsætning og ved Sammenstilling af disse tvende Stoffer er der skabt ejendommelig sarte, man kunde sige: undse- 
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lige Farvevirkninger, der føles som i ganske særlig Grad

danske. I Stuen dominerer Kridtstenen, let dæmpet af den 

graalige Savonnière-Kalksten, og med udmærket malerisk

Virkning er de, fra Formens Side lidt tørre og magre, brune 

Teaktræs-Stolestader stillet op mod den hvide Kridt. Helt 

eneraadende er Kridtstenens Skærhed og Hvidhed i de 

fortløbende Altaner, men over dem mødes Kridt og Tegl. 

For at berede Mødet er der mellem Kridtbaandene og 

Friserne af de flammede Sten i Mønstermuring indskudt 

smalle, formede Pibelersstrimler, der mildner Overgangen 

fra Hvidt til Rødt. Og til de flammede Stens lyserøde staar

de dunklere, varme, modnere Farver smukt i de 

haandstrøgne Sten, der kommer frem i Mellembygningens

Fløje og over Arkaderne. Til Stoffernes Farver kommer saa 

Lysets Aftoning, fra det stærkere Lys nede i Hallen mellem

Kridtstensmurene til milde Skygger under Søjlegangen, 

men forøvrig er Lysvirkningen lige saa afvekslende som 

dansk Vejrlig, og den skifter med Dagstiderne og 

Aarstiderne. Paa korte Vinterdage kan der være et helt 

kraftigt Clair-obscur inde under Korshvælvingerne, paa

lange, lyse Sommerdage er Lyset mildere og finere brudt; 

og i Kraft af Hallens uregelmæssige Komposition

frembyder den et Utal af forskellige Perspektiver. Det er

vel mulig, at de mange Farver og den megen Forgyldning i 

øverste Stokværk virker lidt forceret; her kan det nok se ud, 

som om den improviserede Feststemning var glippet en 

Smule, eller som om den var holdt kunstig oppe. 

Tilslut kunde man fremdrage et Par af Hallens mange

dekorative Enkeltheder. Der er saaledes de to Brønde i

Hjørnerne. De tjener ikke blot til morsomt og lunefuldt at

udfylde et Par tomme Pladser, men Kunstneren har ogsaa

tænkt paa, hvor godt Lyden af sagte boblende og rislende

Vand virker inde i et stort Rum: den giver ligesom et

Akkompagnement til de arkitektoniske og dekorative Skøn-

heder. Lærerig paa en anden Maade er Krage- og 

Maagefriserne henne i Gennemgangsbuerne. Der er ikke 

andet at sige mod disse to Plademalerier, end at deres

Farver ikke staar godt til Hallen, og at Kompositionerne

er en Smule geläufige; men de gør dog deres Virkning, thi 
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idet de baade i Farve og Komposition er lidt under det øvriges Niveau, tjener de netop til at fremhæve det fuldt
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personlige Præg, der ellers er over Hallen. Man kunde

ogsaa pege op paa Agaven og Pelargonien i Kridtsten, der

dækker for Aabningerne ind til Byraadssalens Gallerier: 

prægtig formede, fortræffelig anbragte, eller paa 

Bundgaards to Hjorterelieffer i første Sals Brystninger. De 

allersmukkeste Enkeltheder er dog nok de to Guldsmede og

to Sommerfugle - nydelig udførte i Kridtsten -, der sidder

oppe over Pilastrenes Arkitraver paa Mellembygningen.

Man kan gaa hundrede Gange gennem Hallen uden at se

dem, men har man først opdaget dem, glemmer man dem 

ikke igen. Disse fine Insekter virker saa levende og na-

turlige paa den prunkende byzantinske Arkitektur, og slige

smukke og elskværdige Indfald, der ikke paatrænger sig,

men som man maa opsøge, gør, at der er rart at være her i

Raadhushallen.

      Svære Hovednøgler og en Hængelaas staar sammen

med Stadens tre Taarne og Bølgelinier i Kridtspejlet

ovenover den ene Dør, der fra Hallen fører ind til 

Mellembygningen; bag den skulde nemlig Raadhus-

forvalteren eller „Husfogeden”, som Nyrop foreslog have

haft Kontor. Det viste sig dog at være for indskrænket, og

nu vidner kun Relieffet om den oprindelige Bestemmelse.

Over den anden Dør sidder fire Ugler mellem Mor-

genstjærnen og Maanens Segl, og under dem læser man: 

Raadstue Arkiv. Torskefrisen, der efter Emil Jørgensens

Tegning er udført paa Muren tæt derved, maa ikke opfattes 

som en spøgefuld Kommentar til Uglerne, thi de er jo 

egenlig ikke Lærdommens Fugle, men Visdommens, og 

Visdom forholder sig netop til Dumhed som Uglen til

Solskin. Bag Døren ligger forøvrig Borgerre-

præsentationens Arkiv. Snegler man sig op ad de hyggelige 

Granit-Vindeltrapper, erkender man, at Vejen til Viden er 

trang, og at Historiens Lys i Forhold til Nutiden er som

Halvmørke i Forhold til den klare Dag. Fra de klinke-

belagte Forstuer, der giver Udblik over Gennemgangene til

Borger- og Præsidenttrappen, er der Døre ind til Raad-

stuearkivet og Raadhusmuseets Sal, det vil sige: Fortiden i

Skrift og Mindesmærke er lagt under Borgerraadets Sal,

hvorfra Byens Historie nedfældes. I Arkivet har man i den 
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ene Ende Arkivarens Værelse, i den anden Læseværelset,
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og foran disse Værelser er der et

Modtagelsesværelse og et Ekspeditions-

værelse. De forbindes ved en Gang med 

Vinduer ud til Grønnegaarden. Midt i

Gangen er det Hejseværk anbragt, der

bringer Arkivalier op til Afbenyttelse, 

thi i tre Stokværker herunder ligger 

Arkivrummene, adskilte ved Jerntrem-

mer, smagfuldt men simpelt udstyrede.

Fra Gangene kan man se ud over den 

aabne Gaard, saa at den friske Natur og

frisk Kunst kommer til at danne

Modsætning til de støvede Aktstykker, 

der hviler i Rækker paa Reolerne,

mellem hvis Halvmørke det elektriske

Lys kaster sit Skær. Desuden er der to Reserverum

(i to Stokværker) under Raadhushallens vestlige

Del. Det kan da hænde, at Forskeren roder som en 

Muldvarp dybt nede under Fødderne paa Nutidens

Mennesker, der har aktuelle Ærinder i Raadhuset.

      Med grumme beskedne Midler har Byg-

mesteren i Museumssalen skabt et af Raadhusets

stemningsfuldeste Rum. Selve Grundplanen, der

viser en bredere og en smallere Afdeling, er

morsom. I Aabningen mellem de tvende Afdelinger

staar to Murstenssøjler med Hoveder og Fødder af

Granit, og hele Rummet dækkes af otte lave,

ribbeløse Korshvælvinger. 

      Gulvet er lagt med haardtbrændte Klinker, der

har Border af mørke, glaserede Klinker, Vægge og 

Hvælvinger er hvidtede, og ud til Kridtstensaltanen

fører 5 Egetræsdøre. Ogsaa Lysforholdene er

ejendommelige. Paa Nordsiden siver Lyset ind,

filtreret gennem Raadhushallen, paa Sydsiden

kommer der stærkere Lys fra Gangen i Arkivet. Man

kunde tænke sig denne Sal fyldt med et kræsent

foretaget Udvalg af Mindesmærker, der knytter sig
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til de vigtigste Hovedtræk af Byens Historie og Udvikling lige fra Stenalderen til vore Dage, og Genstande, der staar i

Sammenhæng med Byens betydeligste og mærkeligste Mænd. Forøvrig træder Fortiden jo næsten overalt frem inde og 

ude paa Raadhuset, lige fra Absalonfiguren og Hallens Mindefrise til Borgertrappens Billeder. Man mærker her, at

ATTENDE AFSNIT

Byen baade har en Historie, og at Traditionerne, som Nissen, er flyttet med over i Byens nye Hus. Men denne Nisse

havde været hjemløs i det gamle Raad- og Domhus; her var der ikke Plads for Traditionerne. Man brød sig vel heller

ikke om at pleje dem, thi Raad- og Domhustiden er paa en Maade Kommunalbestyrelsens avignonske Fangenskab,

og den, der ikke kan sætte Foden under eget Bord, tænker mindre paa Fortiden end paa Fremtiden. I det rigtige

gamle Raadhus, Kong Hans'es, Kristian IV's og Holbergs, var der derimod fuldt op af historiske Minder, der alle, paa

den ene eller anden Maade, knyttede sig til Byen. 

[Københavns Raadhusmuseum.]

      Allerede 1893 havde Nyrop faaet bevilget en mindre, aarlig Sum til Indkøb af Kobberstik og andre Sager, der 

havde Betydning for Byens Historie, og som kunde anbringes i det nye Raadhus, og helt udenfor Programmet var den

Sal til en historisk Samling, som han lod indrette i Mellembygningen. Da Salen stod færdig og Raadhuset stærkt

nærmede sig Fuldendelsen, indbragte fire Borgerrepræsentanter den 22. Oktober 1900 et Forslag om at nedsætte et

Udvalg paa 7 Mænd for at overveje Oprettelsen af et kommunalt Museum, som det dengang hed. Overretssagfører

Hvass var Ordfører, og i det hele taget Sjælen i denne Sag. I et udførligt Foredrag begrundede han Forslaget og

skitserede Omridsene af det fremtidige Museum, og det foreslaaede Udvalg blev da ogsaa nedsat. Medens dette 

Udvalg arbejdede, offenliggjorde Hvass to Artikler i Illustreret Tidende, hvori han nærmere gjorde Rede for det nye 

Museums Opgaver og lod gengive en Række Genstande, som han tænkte sig kunde faa Plads i Museet. Det var meget

forskelligartede Ting, jordfundne Sager og Klenodier, Aktstykker og Fotografier, Genstande, der i Tiden spændte fra 

den ældre Stenalder til Fyrrernes Frihedsbevægelser, alt i alt et Udvalg, der var vel egnet til at skærpe Appetiten paa 

det fremtidige Museum. I Marts 1901 havde Udvalget endt sit Arbejde, og det indstillede, at der oprettedes et

Museum, som dels skulde illustrere Københavns Historie, dels Byens kommunale Historie, dels endelig Byens 

Topografi. Forslaget blev vedtaget, og der blev givet en aarlig Sum til Museet, der skulde have Navnet Københavns
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Raadhusmuseum. Allerede da Sagen rejstes kan man skimte, at det fremtidige Museum maatte komme til at sprænge

den Ramme, der var givet i Salen ovre i Mellembygningen. Den vilde slet ikke kunne rumme alt det, som Museet

skulde optage. Man kunde da - som allerede antydet - tænke sig, at her i Salen blev blot det allervigtigste udstillet; 

men man kunde ogsaa, som Hvass antydede, benytte Salen til vekslende Udstillinger af stadlig Interesse.
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[Samlingerne paa Raadhusets Loft.]

Medens Indkøbet til Raadhusmuseet er gaaet sin støtte Gang fra Aar til

Aar, uden at dog Salen i Mellem-bygningen endnu er taget i Brug, er der

oppe paa Raadhusets Loft fremvokset en højst ejendommelig Samling, der 

har haft en lige saa frodig Vækst som Planterne paa et Overdrev. Det er 

Raadhusforvalteren, som her har samlet og opstillet Sager, der er gaaet ud

af Livets Kurs, og som vilde være hjemfaldne til Død og Ødelæggelse, hvis 

de ikke her fik Lov at vente paa Opstandelsen i Historien. Saa rig er denne 

Samling allerede blevet, at man kan inddele den i en Række, ialt fem,

Kategorier, med enkelte Underafdelinger. Der er for det første Dele af 

nedbrudte Bygninger, gode Mundfulde for Arkitekter, Billedhuggere og 

Dekorationsmalere, og forresten for alle, der har Interesse af det 

København, der forsvinder; hertil slutter sig en Fotografisamling. 

Fremdeles er der Modeller og Tegninger, dels fra Raadhuset, dels ogsaa til 

offenlige og enkelte private Bygninger. Hidindtil har man savnet en saadan 

Samling, og Historikere og Bygningshistorikere har bittert beklaget, at næsten alt af den Art fra tidligere Tid, efter, i

Følge Sagens Natur, at være udrangeret, er gaaet tabt. For det tredie er der Udkast til Mindesmærker, som er blevet til

noget, og Projekter, d.v.s.: Udkast, som ikke er kommet til Udførelse. For det fjerde er der en lille Samling historiske

og kulturhistoriske københavnske Minder, og for det femte og sidste Minder om kommunale Fester, den Slags Ting,

som staar idag, men som ellers imorgen stilles paa Pulterkammeret og iovermorgen kastes i Skarnbøtten. Færdes

man i denne Samling, der er saa malerisk anbragt udenfor Lov og Ret paa Raadhusets Lofter, kan det naturligvis

ikke nægtes, at man har en Smule Indtryk af Kaos. Men Kaos er jo den frugtbare Forudsætning for en ny Verden og 

for al frodig og kraftig Fremvækst. Man ser nok, at Samlingen egenlig sprænger de Rammer, der er lagt om 

Raadhusmuseet, uden iøvrig at udfylde dem, og man skimter i Baggrunden Omridsene af et stort, selvstændigt 

Bymuseum, saadan som der findes i andre Storstæder. Man husker maaske fra Nyrops første Udkast Bygningen paa 

Grønningen i Vestervoldgade, forbundet med Raadhuset ved en Bue tværs over Gaden, og man drømmer om, at her
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kunde Fremtidens Bymuseum rejse sig, til Forskønnelse af Raadhuspladsen, til Gavn og Glæde for Stadens

Indvaanere. Thi, som sagt, her mellem Resterne af det døende og døde København er man ovenover al Lov og Ret 

og kan fable og fantasere lige saa galt man vil. 
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XIX.
[Søjlegangen. ] 

      Dengang Raadhuset endnu kun var en Bygning paa Papiret, kunde

selv Fagmænd ikke rigtig begribe, hvorfor Festrummene, der udadtil 

giver sig saa kraftig tilkende, i Virkeligheden er gemt halvt bort fra

Alfarvej. Meldahl spøgede nok saa barsk over, at naar man fra 

Hovedindgangen vilde op i Festlokalerne, maatte man først gaa et langt 

Stykke fremad, og saa akkurat lige saa langt tilbage for at komme til

dem. Nu da Bygningen er blevet en Virkelighed forstaar man bedre 

Kunstnerens Mening. Byens Festrum skal ikke saadan byde sig frem til 

daglig; om Hverdagene, naar Menneskestrømmen gaar gennem Hallen 

op til Kontorlokalerne, ligger de stille hen, fornemt tilbagetrukne. Først 

naar der er Fest, træder de frem og ligesom kroner Festen. 

      Naar man forbi Smedejærnsgitrene træder ind i Søjlegangen, 

mærker man, hvorledes alle Forhold her er større og mægtigere end 

ellers paa Raadhuset. Egetræspanelerne er ført op til omtrent dobbelt

Mandshøjde, og man finder her med megen Virkning et Motiv anvendt, der allerede saas over Hovedportalen, og som 

ogsaa er gennemført over alle Dørene inde i Festsalen. Spejlet over Dørindfatningerne er nemlig ikke - som det ellers 

er almindelig - omskrevet af en Halvcirkel eller et Cirkelsegment; her er det løftet, og først saa afsluttet med en krum 

Linie foroven. Beskrivelsen siger forøvrig ingenting, men paa Øjet gør disse forhøjede Spejl Indtryk af noget 

svulmende og overdaadigt, Og naturligvis tjener ogsaa de nitten Søjler, hvis monolite Skafter af bornholmsk Granit er

c. 5 Al. høje, til at fremhæve de mægtige Forhold. Her oppe aander man ordenlig ud! Som Bygmesteren ovre i 

Borgerrepræsentanternes Sal ved Indskrifter udtrykkelig har fremhævet, at de svære Granstammer, der bærer Loftet,

er groede lige udenfor Hovedstaden, saaledes glemmer han ikke paa Tomandshaand at minde om, at disse anselige
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Søjleskafter er „groede” i Slettelandet Danmark. Skønt der findes langt højere Bjærge mod Nord, har vi dog alligevel 

baade Graner og Fjælde. Disse Stenkolosser er forresten farlige Naboer; Mellembygningen taaler ikke rigtig at 

indfattes af dem, og de har vistnok ogsaa deres Andel i, at Lampetterne over Egetræspanelerne virker noget smaaligt

og isenkramagtigt. Men iøvrig er Ledemotivet her oppe det stolte og det svulmende. Løfter man Blikket, ser man paa 

Buernes Undersider over Hjørnesøjlerne et Par Sejlskibe og et Par Dampskibe for fulde Sejl. Paa Formastflaget af det
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ene er Det forenede Dampskibsselskabs Malteserkors,

paa det andet Navnet paa Østasiatisk Kompagnis Damper

„Siam”. Tanken paa Danmarks Handelsflaade er en af 

Aarsagerne til Stolthedsfølelsen. Forresten har Nyrop

tænkt sig Søjlegangen som et københavnsk Pantheon. 

„Den store Buegang”, skrev han, „kan forhaabentlig 

efterhaanden komme til at rumme mange Ting af

Interesse, særlig af Skulpturfremstillinger og Mindetavler

om Begivenheder samt Mænd og Kvinder, hvis Navne 

fortjene at opskrives her. Det bør ikke være en ensartet

Række af lige store Buster i samme Materiale. Medens 

man kan ønske at fastholde Mindet om een Medborger ved

at opstille hans Skikkelse i Bronze og Marmor, passer et

Epitaphium paa Væggen over Panelet maaske bedre som

Minde om en andens Gerning; en tredie og fjerde vil blot 

faa sit Navn skrevet paa en Fylding i Vægpanelet o. s. fr.”

Begyndelsen er allerede gjort. Midt for den ene Langside 

staar i Bronce Brandstrups djærve og kraftige Kolos-

salbyste af Borgmester Hans Nansen. Man forstaar, hvad 

Betydning Kunstnerens egen Gennemarbejdelse har, naar

man ser hen paa Peters’ lille, originalt bevægede Statue af

Peter Willemoes, der er opstillet paa samme Side, thi det

er kun en simpel Bronceafstøbning, der ikke har faaet

nogen kunstnerisk Behandling. For den ene Smalside, 

Borgerrepræsentanternes Side, staar Viggo Jarls kolossale
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Marmorbyste af C.F.Tietgen, livfuld i Udtrykket, svagere i Formen (Baghovedet!). Paa Magistratssiden er derimod

Vilh. Bissens Brystbillede af Brygger J. C. Jacobsen opstillet. I Panelernes øverste Fyldinger vil der efterhaanden

komme Mindetavler. Den Svulmen og Stolthed, man mærker her i Søjlegangen, skyldes altsaa ogsaa Mindet om 

navnkundige og betydelige Danske. Og Farverne her oppe er fint afstemte: de simple, polerede Marmorsokler tager sig
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godt ud i Rummet, og de rødlige Mosaikgulve med grønne Border staar smukt sammen med de graalig-brunlige

Egetræspaneler. Naar Væggene engang i Fremtiden bliver dækkede med Billeder, vil det bl. a. gælde om at føre

denne lykkelig anslaaede Farveharmoni videre.

[H. Slott-Møllers Munkerelieffer.] 

Det er næsten en fast Regel paa Raadhuset, at dér, hvor man mindst har Grund til at vente det, overraskes man af

de lykkeligste kunstneriske Indfald. De to Egetræsdøre, der lukker for Opgangene til Festsalens Gallerier, kan næppe 

siges at have større praktisk Betydning eller Vigtighed; ikke des mindre hører de med deres Indfatninger af 
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Bladguirlander til det mest indtagende i hele Bygningen, og det er ikke for meget sagt, ”at de to gennembrudte

Fyldinger, der efter Harald Slott-Møllers Tegninger viser Munken, der lytter til Fuglesangen i Skoven, er de 

skønneste plastiske Arbejder, der hidindtil er gjorte paa Raadhuset. Man kan lægge Mærke til, hvor ypperlig Kompo-

sitionerne er afpassede efter Materiale og Fremstillingsmaade: Løvværkets Stilisering lader Træet komme til sin Ret,
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og Baggrunden for det gennembrudte

Arbejde giver Skovens hemme-

lighedsfulde Dybde. Og det er vel værd

at se, hvorledes Løvets vredne, bøl-

gende Linier ikke blot anslaar

Billedernes Eventyrstemning, men

ogsaa ligesom fastholder den 

Fortryllelse, hvoraf Menneske-

skikkelsen er bunden. Det ene Billede 

er den aabne Ekstase, idet Munken 

med tilbagebøjet Hoved lytter til 

Fuglesangen, og her synes Løvværket

at løfte sig lyttende; i det andet 

Billede, hvor Munken, ældet, lægger

Haanden under Øret, for at ikke en 

Tone skal gaa tabt, er det Hen-

rykkelsen, der folder sig sammen om 

sit Indhold som Blomsten om Dugdraaben, og her er Løvværkets Linier sammenknugede. Det er vel forresten

Dørenes let middelalderlige Form og Løngangene bag dem, Erindringer om moderne engelsk Dekorationskunst og 

Longfellows Gyldne Legende, der oprindelig har givet Kunstneren Anledning til de to Billeder, men de er blevet noget

langt mere og langt dybere end tilfældige Dekorationer, thi det er jo ikke blot for Munken Felix, at det ekstatiske Nu 

bryder Tidens Skranker og har samme Værd og samme Indhold som en Evighed. 
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[Anordningen af Festrummene.]

Som en Bræmme om Søjlegangen ligger de egenlige 

Festrum. Til Borgerrepræsentationens Formands Værelse 

paa den ene Side svarer nøje Overpræsidentens Værelse paa 

den anden Side, til Sekretærens Arbejdsrum og 

Venteværelset svarer Overpræsidentens Venteværelse, og til 

Det store Udvalgsværelse svarer Overpræsidentens For-

samlingsværelse; men saa hører den antitetiske Ordning op,

thi Raadhusbiblioteket modsvarer Magistratens Forsam-

lingssal, og for Festsalens Smalsider ligger til den ene Side 

Læseværelset, til den anden Magistratens Forværelse. I den

store Festsal bøjer saa det adskilte sig sammen; her mødes

paa neutral Grund Borgernes Repræsentanter med Byens 

Magistrat.

Det er altsaa en klar og let gennemskuelig Symbolik,

Bygmesteren - i hvert Fald i det væsenlige - har kunnet

gennemføre i Anordningen af disse Festrum. Gennem-

vandrer man dem, ser man hurtig, at der i hvert Rum, paa

 forskellig Maade, er tilstræbt et Særpræg: ved den lineære 

Inddeling, ved Bohavet, ved Farvesammensætninger, ved

enkelte dekorative Indfald eller ogsaa ved Indskrifter. Man 
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bevarer et Helhedsindtryk af hvert Rum, og man gotter sig ofte over gode kunstneriske Indfald. 

[Borgerrepræsentanternes Formands og Overpræ-sidentens Værelser.]

      Formandens og Overpræsidentens Stuer er de eneste Etfags-Værelser, og for noget at ophæve den

uforholdsmæssige Højde er Loftsgesimserne trukne ned og Panelerne førte op; de er her mandshøje, i de andre Rum

har de blot Vinduernes Brystningshøjde, og Lofterne er Fyrretræs-Bjælkelofter, udskaarne og dekorerede paa for-

skellig Vis; her er det derimod kassetterede Cyprestræ-Lofter over en gennembrudt, buet Tremmefrise, der bæres af

den høje, hulede Gesims. I Anbringelsen af Kassetterne er der en lille karakteristisk Forskel. Hos Overpræsidenten er 

Kassetternes Sider parallele med Væggene; det giver Rummet noget roligt og alvorligt; i Formandens Værelse gaar

Kassetteinddelingen paa skraa al Væggene, hvad der giver Rummet et livfuldere og uroligere Præg. Ellers er der i

begge Stuer grønne Silketapeter og, som det sig hør og bør i private Arbejdsværelser, Mahognimøbler (i de andre
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Rum er der Egetræsmøbler), og desuden er 

der Vinduesforhøjninger med faste Sæder, 

men de udskaarne Mærker og Indskrifter i 

Sædernes Endestykker er naturligvis

forskellige, og i Panelernes Friser er de 

første Beboeres Monogrammer, HT og

VO, udskaarne. I begge Stuer er der bag 

Sofaen en Niche med forhøjet Panel. I For-

mandens Værelse staar H. V. Bissens 

Marmorbyste af L. N. Hvidt paa en 

Maghognisokkel. Modellen er gjort 1865, 

og Marmoreksemplaret, der tidligere var i 

Borgerrepræsentanternes Sal paa Raad- og 

Domhuset, menes at være skænket af 

Tømmermester Kayser, Højesterets-

assessor Mollerup og Tobaksfabrikant 

Bonnesen. I Nichen ser man i Stuk den 

væbnede Mand fra Byens Vaaben og 

Datoerne for Udstedelsen af Københavns 

Privilegier (10. Aug. 1658 og 24. Juni 1661) 

samt Indskriften: Arbejde skal By bære, 

Frihed dens Værn være. Hos Over-

præsidenten staar foran Nichen E. H. Bentzens Marmorbyste af Peter Griffenfeld, og i selve Nichen ser man

Griffenfelds Vaaben, Datoerne for hans Fødsel og Død og det Vers om Verdens Svigagtighed og hans egen Svaghed, 

som han indridsede i Fængselsruden. Det er saaledes Billedet af den borgerlig fødte Statsmand, Erindringen om 

hans Storhed og om hans dybe Fald der fylder Værelset - i Sandhed, alt det kunde fylde større Rum -, og ved

Skæbnens Ironi har hans kongelige Velynder, der jo ogsaa blev ham baade „gram” og „svigefuld”, faaet en ganske 

underordnet Plads, idet hans Billede (vist af d'Agar) er indsat i en af Panelets Fyldinger, slet ikke nogen daarlig

Antydning af Eftertidens Syn paa de to Mænd. Som de tvende Værelsers forskellige Symboler ser man endelig hos

Formanden en svær, jernbeslagen Lavskiste fra 1689; den er saa ærværdig og solid at skue, som gemtes i den under
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Laas og Lukke Borgernes velerhværvede Rettigheder. I Overpræsidentens Værelse staar derimod en pragtfuld, 

stærkt forgyldt Mahognistol fra Vi-alene-vide-Tiden, formodenlig udført efter selve C. F. Hansens Tegning. Den har 

ogsaa tidligere været benyttet af Københavns Overpræsidenter, men den var senere blevet udrangeret og stod, stærkt 

forfalden og nedværdiget, i Raadstuearkivet, hvorfra den blev draget frem til ny Ære og Værdighed. Nu bruger 

Kongen det statelige Stykke, naar han besøger Raadhuset. 

God Virkning gør Portræterne af tidligere Formænd paa de hvide Vægge inde i Formandens Venteværelse, men

Rummets Helhedsvirkning er rigtignok gaaet tabt, da der blev afskildret en Arbejdsplads til Sekretæren [Fig. 258: 

Borgerrepræsentantionens Sekretariat]. Derimod husker man Enkeltheder som det smukke gotiske Skab og den

morsomme Fantasi i Stuk over Staden og hvad Stadens er henne i Vindueslysningerne. Til Gengæld gør

Overpræsidentens Venteværelse ovre paa den anden Side en udmærket rumlig Helhedsvirkning. Et herligt Rum,

fortræffeligt i Forholdene, ypperlig lineært inddelt, med karakteristiske Enkeltheder. Man glæder sig over Forholdene i 

den anselige Frise, hvor Navnene paa Københavns Overpræsidenter lige fra Hans Nansen af er indfattede af Dværg- 
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søjler og Kløverbladsbuer, man fryder 

sig over Virkningen af de gamle danske 

Kongeportræter og Billedet af By-

vaabenet paa de hvide Vægge, og over 

det pompøse Barokskab midt for

Værelsets Bagvæg. Naar saa Peter

Matthiesens Ur fra det 18. Aarhundrede

henne fra Vinduespillen med spæd Røst

giver sig til at spille en af sine 12 gamle 

Salmemelodier, venter man, at de gamle

Konger og de gamle Overpræsidenter

skal træde ud af deres Rammer og lytte 

til det Eventyr, Barokskabet fortæller. 

Ak, hvem der havde H. C. Andersens 

Pen til at skildre den Stemning af et 

Forgemak i et rigt borgerligt Hus fra 

Baroktiden, som Kunstneren med en 

Fantasi, der er i Slægt med Eventyr-

digterens, har vidst at fremtrylle. Det

fuldkomneste af Festrummene er dog 

paa sin Vis Overpræsidentens Forsam-

lingsværelse. I det er nemlig Forholdet 

mellem Rummets Størrelse og

Møblernes Størrelse næsten ideal, og Samspillet mellem Lænestolenes fornemt vissengrønne Silkebetræk og de 

blussende karmoisinrøde Silketapeter er ganske herlig. Her inde har det Portræt af Frederik VI i Salvingsdragt faaet

Plads, som den stakkels forarmede Hans Hansen 1827 prakkede „de 32 Mænd” paa; HermanTrier har offenliggjort en

Række tragikomiske Aktstykker om denne Sag.
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[Magistratens og Borgerrepræsentanternes Værelser samt Raadhusbiblioteket.] 

      Hvor lidt det drejer sig om, naar det gælder at forrykke det gode Forhold mellem Rumstørrelse og Bohavets 

Størrelse, kan man se ovre paa den anden Side i Borgerrepræsentationens store Udvalgsværelse. Her er nemlig de rødt 

betrukne Lænestole for anmassende i Rummet, og deres Former vil ikke gaa i Spænd med Reolerne langs Væggene, 

der gør et noget for magert og spinkelt Indtryk. Foroven i Reolerne er Navnene paa Københavns Historieskrivere 

udskaarne, fra Resen til Carl Bruun, og i Skabet ved Vinduespillen, hvor Fyndordet Saa er By som Borger atter læses, 

bevares Borgerrepræsentanternes Portræter. Inde i den tilstødende Bibliotekssal lægger man Mærke til de gyldne 

Blæksprutter, der klamrer sig til Kragstenene under Loftsbjælkerne, en spøgefuld Hentydning til Salens Indhold, og 

man begriber vel, hvorfor Kunstneren netop her inde, oppe i Loftet, har ladet udskære Ambrosius Stubs Vers om 

Tilværelsens Forløb, thi det lader sig jo nu engang ikke ændre af al den Viden, Alverdens Bøger forskaffer.  

Fødes, Græde, Svøbes, Ammes, Elske, Beile, Giftes, Mages, 

Vugges, Tumles, Bæres, Gaae,  Lykke veltes need og op, 

Tugtes og i Tvang anammes,  Ældes, Svækes, Døe, Begraves: 

Lege, Voxe, Tanker faae   Det er alt vort Levnets Løb. 

Inde i Karnapen har Bibliotekaren en misundelsesværdig Arbejdsplads; herfra fører en Trappe op til det omløben- 
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de Egetræsgalleri med den udskaarne Baldakin, der er baaret af to Søjler med bregnesmykkede Hoveder, et ganske 

irregulært Indfald, der gør Salen uforglemmelig. Magistratens Forsamlingssal, der modsvarer Bibliotekssalen, hører 

til de anseligste Rum i Raadhuset, om der end ikke er det fuldkommen gode Forhold mellem Møblernes og Rummets

Størrelse som inde i Overpræsidentens Mødesal. Men det røde Betræk paa Lænestolene staar smukt til Væggenes 

gule Silketapeter, og de aarvaagne Stuk-Ugler og næsvise Spurve i Smalsidernes Friser danner en munter Kontrast til

de alvorsfulde Borgmesterportræter paa Væggene. Festlig virker den udskaarne Portal ind til Karnapen (det farvede 

Glas vilde man gærne have undværet), og her staar Fyndsprogene smukt indenfor Kransene i det høje Panel. 

Navnene paa Borgmestre fra 1368 til 1903, malede paa Væggene, er i hvert Fald gode at faa Forstand af; derimod er 

de hvide Margeriter paa blaa Bund oppe i Korshvælvingerne et talende Vidnesbyrd om, at selv den gode Homér 

stundom kan tage sig en ordenlig Lur, saa at Hæsligheden faar Lov at stikke sin frække Bukkefod frem.

Læseværelset og Magistratens Forværelse er anbragte under Festsalens Gallerier, derfor er der lavere til Lofterne her 

inde end i de øvrige Rum. Skulde man i Læseværelset udpege noget særlig seværdigt, vilde det vel næppe være 
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Bohavet fra Raad- og Domhustiden, eller Krøyers Billede af Nyrop, Emil Jørgensen og Murformand Krone, men 

derimod noget saa beskedent som Nøgleskiltene. De har her og i Biblotekssalen Form som Kløverblade. I 

Forværelset paa den anden Side af Festsalen har det moret Bygmesteren at understrege det usymmetriske. Da en Del 

af Værelset er inddraget til Toilet og Garderobe og giver Plads til Galleritrappen, kommer Dørene til at sidde skævt 

paa Sidevæggene, Portalen ud mod Søjlegangen, med et stort, gennembrudt og udskaaret Spejl, er rykket hen

tilhøjre paa Bagvæggen, og henne ved det ene Vindue er Panelet ført op over Mandshøjde og har faaet en Række

udskaarne Felter foroven.

[Lorens Frølich Tapeter]

Forøvrig vil Værelset vel faa sin største Tiltrækning af de Frølich'ske Tapeter. Da Lorens Frølich blev firsindstyve 

Aar, besluttede nogle af den gamle Kunstners Beundrere at forsøge at give hans Manddoms  Hovedværk,

Illustrationerne til Fabricius' Danmarkshistorie, en monumental Udførelse, og der skaffedes Midler til at lade
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Billedet af den unge Kong Skjold, som binder Bjørnen, væve i Tapet. 1903 havde Kunstneren sin Karton færdig, efter

hvilken Frk. Dagmar Olrik næste Aar udførte Tapetet, der blev skænket til det nye Raadhus. Selve 

Hovedfremstillingen er i Hautelisse-Vævning, medens Frisen forneden er i Applikation. Denne Frise vidner om den 

gamle Mesters usvækkede Kompositionsevne; den belærer ogsaa om, at jo simplere Tapeternes Holdning bliver, jo 

mere Originaltegningernes Linievirkning bevares, des bedre er det for dem. Fra Vævestuen oppe paa Raadhusets Loft

er iøvrig 1907 endnu et Tapet udgaaet: Uffe hin spage og de saksiske Kæmper; det skal ophænges paa Bagvæggen, og

nu skal der tages fat paa Gengivelsen af den skønne, stolte og smægtende Komposition af Hagbard og Signe; den 

skal anbringes om Bagvæggens portal.

[Festsalen.]

Naar man træder ind i Festsalen - og har sundet sig lidt -,

ser man, at Kunstnerens Tanker, da han syslede med denne 

Sal, har bevæget sig om den Tid, da man havde baade Humør

og Krop til ret af Hjærtens Grund at holde Fest: 

Renaissancen. Det er Forholdene i de lange, ret lave og ret 

smalle nordiske „Dansesale”, der har foresvævet Kunstneren. 

Oprindelig havde han tænkt sig Salen med hvælvet Stukloft, 

men sluttelig blev det til et malet Bjælkeloft, der med sine

mørkeblaa og grønne Farver ligger som et Laag over Rummet.

At Salen dog ingenlunde virker trykket, skyldes først og 

fremmest de forhøjede og helt forgyldte Spejl over alle de seks 

Mahognidøres hvide Marmorindfatninger. Motivet gør en 

ganske forbausende Virkning. Det tager ikke blot Trykket bort 

fra Salen, men det redder den fra Ensformighed, og hæver den 

som paa Ildsøjler. Paa en anden Maade letter det lyse, bonede

Parketgulv af amerikansk Fyrretræ Rummet, men Virkningen 

er ikke helt behagelig; man har det Indtryk, at Grunden svinder

under Ens Fødder. Ogsaa Tribunerne med de udbuede 

Balustrader for Salens Smalsider har
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Betydning for Virkningen af Rummet: De forlænger Salens Perspektiv, ikke blot med deres virkelige Dybde, men da 

der her oppe hersker Halvmørke, giver de Salen ligesom en uendelig Dybde. Dette hemmelighedsfulde Clairobscur, 

der lurer i Salens Ender, er et uundværligt Supplement til den klare og lyse Feststemning, der ellers behersker 

Rummet. Ogsaa Lysforholdene i Salen har oprindelig skullet være som i Kristian IV's Dansesale, hvor Lyset veksler 

med Slagskyggerne fra Vinduernes Blysprosser og Stenposter, men da Vinduerne af Hensyn til Anseligheden udadtil

blev tredelte, gik en Del af den ejendommelige Lysvirkning indadtil i Løbet. Farveholdningen beror paa det blussende

karmoisinrøde i Egetræsstolenes Fløjelsbetræk, i Bunden af Bagtæppet under Baldakinen midt for Salens Bagvæg og

i Fanernes Røde, men den beror navnlig paa Forgyldningen. I Dekoration betyder jo Forgyldning, at nu løfter man sig 

op over Farvernes faste Land; den forholder sig til 

Farverne som Sang til Tale. Den gennemtrænger,

gennemfunkler denne Festsal fra øverst til nederst.

Forneden er den endnu beskeden og underordnet i 

Egetræsstolene og Skænkebordene, den følger det 

tovsnoede Baand over Panelet hele Salen rundt, den

breder sig i enevældigt Herredømme over Dørenes 

Spejl og Vindueslysningerne, den er stænket ud over

Tribuner og Loft, og den flimrer i Luften i de otte

Malmlysekroner.

      Det er det ene lille Ord Fest, hvorover Salens 

Farveholdning er bygget; Baldakinen og Bagtæppet, 

Salens dekorative Tyngdepunkt, er inspireret af Ordet

Danmark, ikke et barsk og vinterligt Danmark, et

koldt, blæsende, regnfuldt Land, men et frodigt,

sommerligt Danmark med Pust fra Søens Vove.

Derfor fløjter de sorte Stære og blusser de røde Roser

foroven paa Baldakinen, derfor indflettes i den ene 

Kæde omkring Vaabenet Stroferne Danmark, dejligst 

Vang og Vænge, lukt med Bølgen blaa; derfor er der
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under Borgerkronen og Byvaabenet baade Løver og Hjærter og det hvide Kors paa den røde Bund, og Snækken for 

fulde Sejl over de blaa Vover. Fra Salens Feststemning udløses danske Fødelandssange.

Men det er jo ikke enhver, der saadan lader sig gribe og løfte af Feststemning. Den smukke Tanke, at Danmarks 

Købstæder skulde skænke deres udskaarne og malede Mærker til Festsalen i Rigshovedstadens Raadhus, faldt
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mange Steder i god Jord, men nogle Steder rigtignok paa Klippegrund. Imidlertid er det dog al Ære værd, at 67 

Købstæder har foræret deres Vaabenskjolde; de strækker sig nu som en Frise oppe under Loftet, og paa

Vinduesvæggen over Døren ud til Altanen hænger Islands og Grønlands Vaaben flankerede af Færøernes og De 

vestindiske Øers; de to forgyldte Hvalroskranier har Den grønlandske Handel foræret. Foran Døren staar Talerstolen

lige overfor Baldakinen. Af Fanerne er den ene Bomuldsvæversvendenes Fane fra 1845, den anden Kommunens

Fane fra Frederik VII's sidste Regeringsaar. Paa hvert af de to, lidt tørt og magert virkende, Skænkeborde har de 

københavnske Porcellænsfabriker henstillet deres Gaver til Raadhuset, Den kgl. Porcellænsfabrik Pragtstykker fra 

Fabriken under Arnold Krogs Ledelse, Bing & Grøndal Prøver fra den Tid, da Willumsen gav Fabrikens kunstne- 
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riske Arbejder Præg. - Saaledes er for Tiden Raadhusets Festsal; men ligesom Væggene i Søjlegangen venter ogsaa 

dens hvide Vægge paa, hvad dansk Malerkunst engang i Fremtiden kan have at tilføje. 
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XX.
[Raadhuset og italiensk Bygningskunst.]

      Halvt drillende er det engang blevet sagt, at Raadhuset burde fremelske de gode Egenskaber - og holde de mulige 

mindre gode nede - hos alle de mange Mennesker, der har deres daglige Gang i Bygningen. Men der er en alvorlig

Sandhed bag Drilleriet, thi lige saa vist som et betydeligt og fremragende Menneske paavirker sine Omgivelser, lige

saa vist tjener et betydeligt Bygningsværk ikke blot til at udvikle Skønhedssansen, men det tjener ogsaa til at aabne 

Øje og Sind for de Tanker, der her har faaet kunstnerisk Form. Derfor har Hovedbygningen i Danmarks Hovedstad

et stort Ansvar overfor sin Omgangskres, og denne Omgangskres er saa vid som mulig. Den bestaar naturligvis først 

og fremmest af den halve Million Københavnere, der daglig faar i hvert Fald et Glimt af Raadhuset at se, dernæst af 

alle de mange andre Danske, der har Ærinde i Hovedstaden, og af vore Frænder mod Nord, der holder Rast i vor 

By; fremdeles af alle de Tusinder af Udlændinge, der aarlig tager herop for at forfriske sig. 

[Raadhuset og ældre dansk Bygningskunst.]

Den, der har rejst meget og set megen forskellig Arkitektur, vil atter og atter udbryde: Hvor er Københavns

Raadhus dog dansk! De fremmede og hjemlige Fagfolk, der har skrevet om Bygningen, er ogsaa bestandig kommet

tilbage til dette Indtryk, og Aarsagerne hertil er det ikke vanskelig at angive. Vel har Kunstneren ikke, da han skulde 

give Bygningens store Silhuet, kunnet finde noget Støttepunkt i den Bygningskunst, der har Aarhundreders Hævd i 

Danmark; ej heller har den store Hal hjemlige Forbilleder; til begge gav Italien ham Forbilleder. Men ellers mærker

man, at Bygmesteren er et Barn af det Aarhundrede, i hvilket Høyen vakte Sansen for Danmarks Mindesmærker.

Foruden Kunstnerens egen Samfølelse med hans Fædrelands Bygningskunst ligger bag hans Værk Slægtleds ivrige
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Arbejde paa at tilegne sig Danmarks gamle Bygningskunst. Efterat Høyen havde talt og skrevet, byggede Herholdt

og Herholdts Elever. Man mærker, hvorledes de jyske Granitkirker har givet Nyrop Lyst til at tumle med Graniten, 

og Absalon er for Kunstneren ikke blot den store Fædrelandsven, men ogsaa Murstenens lykkelige Elsker. „I min-

derne fra Danmarks storhedstid under Valdemarerne - skrev en norsk Arkitekt smukt og rigtig - har visselig Martin

Nyrops kunstnertanke havt sit udgangspunkt”. Valdemarernes Murstenskunst i hans Barndomsegn har givet ham 

Motiver, Impulser, og har sat et af Hovedprægene paa Bygningen; stærkest og tydeligst kommer det frem i 

Forhallen. Men Kunstneren er ikke gaaet ligegyldig forbi, hvad der er smukt og godt i de følgende Aarhundreder. I

Grønnegaarden er der et Pust fra den senere Middelalders Klostergaarde, den forsvundne Absiskroning fra Lunds 

Domkirke klinger tre Gange igen paa Raadhuset, og i Raadhusets maleriske Udsmykning er det senmiddelalderlige 

Kalkmaleri født til Live paany. For Udformningen af Bygningens Hovedparti har de danske „Herreborge” fra

Reformationsaarhundredet haft afgørende Betydning, og i Hovedstokværkets Vinduer og i Festsalen mærker man,

hvor godt Kunstneren er hjemme i den danske Renaissance under Frederik II og Kristian IV. Gennem Gavlkransen 

er der slaaet Bro mellem vor Tid og Holbergs København, og selv Danmarks forhistoriske Mindesmærker har 

paavirket Kunstneren; de store Bronceringe foran Hovedindgangen nedstammer eksempelvis fra Broncealderens 

Halsringe, som Kunstneren kender fra Nationalmuseet.

      Visselig er den dybtgaaende Viden og Forstaaelse af Fortidens dansk Kunst ejendommelig for Raadhuset, men

hvad det giver er dog ingensinde ”Aktstykker”. Fortidens Kunst er flittig blevet raadspurgt, men den er ingensinde

blevet afskrevet. Den er Grundlaget og Kilden, og ret beset er det Maaden, hvorpaa Nyrop har benyttet sine Kilder,
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der gør Raadhuset til et dansk Kunstværk. Den Mildhed, Glæde og Elskelighed, hvormed Bygningen træder

Beskueren i Møde fra en Baggrund af Alvor, føles som særlig dansk. Det tunge er smeltet, det overstadige dæmpet,

saaledes som det gærne sker i Danskes Sind. 

[Symbolikken i Raadhusets Udsmykning.]

      Imidlertid er et Kunstværks Tale jo Verdenssprog, og selv den der ikke forstaar, at Raadhuset taler Dansk, 

forstaar dog dets Tale, thi den er saa let fattelig. Hvad det skal sige, at det gyldne Billede af Danmarks største Mand 

ligesom svæver over den Altan midt paa Raadhusets Forside, hvorfra Borgernes Tillidsmænd ved højtidelige

Lejligheder taler til Folket, det behøver man ikke udtrykkelig at forklare. Heller ikke er det vanskelig at forstaa, 

hvorfor de glubske Hunde holder Vagt ved Opgangen til Hovedportalen, der flankeres af Uhyrer, eller hvorfor

Slangerne springer frem i Forhallen: den, der har et rent Sind, behøver ikke at frygte det Onde. Og man vilde

skamme sig ved at forklare Symboliken i Dyrereliefferne over de to Fattigdøre. Det er det samme rare og elskelige 

Sind, der paa Borgertrappen ikke blot mindes de store Udødelige, men ogsaa de mange Ubekendte, der har sat 

Arbejde ind paa at rejse Byens Hus. For de mange Tusinder, der daglig færdes her inde, kan det i alle Tilfælde ikke 

være til Skade, at det er en lys og human, en ren og glad Aand, der træder dem i Møde. 

      Paafaldende er det for enhver, at Raadhusets maleriske og plastiske Udsmykning meget ofte har en dobbelt 

Mening. Den skal i Reglen ikke udelukkende være Øjenslyst, men den skal tillige bringe Folk til at smile eller le eller

sætte Tanker og Følelser i Sving. En Del af Bygningens Liv og Varme beror netop paa disse Egenskaber ved dens
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Dekoration. Ligesom oldkristelig og middelalderlig Kunst ynder Bygmesteren Symbolet, der jo i og for sig ikke har

kunstnerisk Værdi, men faar Værdi ved det, der dølger sig bag det. Talrige er de Symboler, hvortil Byvaabenet har 

givet Anledning. De tre Taarne forvandles til Tegnene for Tro, Haab og Kærlighed, eller til Billederne af disse tre 

kristelige Dyder; den væbnede Mand kommer frem af sin Port og bliver Standhaftighedens Symbol, de tre Bølgelinier 

betyder de tre danske Sunde, og i videre Forstand hele Danmark. Meget karakteristisk for Kunstneren er hans

Tilbøjelighed til at tale direkte til Beskueren, ikke med Kunstens Sprog, men med Bogstaver, forresten atter ligesom

Middelalderens Kunst. Det er ellers en æsthetisk Regel, at enhver Kunstart skal blive ved sin Læst; naar man ikke

kan faa sagt, hvad man vil, indenfor sin Kunsts Rammer, maa man hellere tie stille. Raadhuset fører imidlertid Bevis

for, at Kunstarterne nok kan gribe over i hinanden. Snart har Kunstneren udtalt sig gennem Rummene, snart gennem 

Former eller Farver, snart altsaa gennem Ordet. Det kan blot være et Navn, der er opskrevet, eller et kort Fyndsprog,

men det kan ogsaa være længere Indskrifter.

[Hallens Mindefrise.]

      Skønnest er Foreningen af Ord og Ornamentik i Hallens Mindefrise. Her sammenbindes de opskrevne 

Begivenheder af Byens Historie ved Rækken af de grønne Kranse, Ærens og Sorgens Kranse, og til hver Optegnelse 

slutter sig smaa Vignetter, hvori Indholdet udtoner eller eksploderer. De følgende Eksempler kan naturligvis ikke

give en Forestilling om Frisens Skønhedsvirkning i den hvide Kridtsten; de skal blot antyde, hvorledes Vignetterne 

slutter sig til Indskrifterne: Biskop Absalon opfører Borgen ved Købmanne-Havn ved Aar 1167 (Roskilde Stifts 
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Vaaben, Krone, Mitra, Borgen). - Staden og Borgen indtages og ødelægges aI Hansestæderne 1368-1369 (Flammer,

Spydspids). - Kristian den Første grundlægger Universitetet 1479 (Kroner, Ugler). - Kristianshavn og Nyboder 

anlægges. Havnen udvides. Børsen bygges. 1604-1642 (om Kristian IV's gyldne, kronede Navnetræk). - Staden hærges 

af Pest og stor Ildsvaade. 1711. 1728 (Gravkors, Flammer). - Ludvig Holberg grundlægger den danske Skueplads 

1722 (Blomster, komiske Masker). - Videnskabernes Selskab og Akademiet for de skønne Kunster oprettes. 1742. 

1754 (Ugler, Blomster). - Slaget paa Reden. Stadens Bombardement. 2. April 1801. 2.-5. Septbr. 1807 (Blokskibe,

Granater). - Det store Folketog fra Raadhuset til Slottet 21. Marts 1848 (smældende Splitflag, Kroner). 

[Bygningens Folkelighed.] 

      I Middelalderen var det almindeligt, at den kristelige Betydning af Kirkernes mange sælsomme Billeder blev 

udlagt for Menigheden; man burde give danske Skolebørn en Time i Fædrelandets Historie her inde i Raadhushallen. 

      Men det er ikke blot hvad man kunde kalde Bygningens Udenværker, de plastiske og maleriske Dekorationer, der 

er saa let fattelige og imødekommende overfor Beskueren. Ogsaa Bygningens rent arkitektoniske Dele er saa let 

forstaaelige, at de slet ikke kræver Forudsætninger. Det kommer deraf, at Bygmesteren ikke har skabt sit Værk ud 

fra fremmede og nedarvede Skønhedsforestillinger, men ud af megen Viden om Fortiden dog alligevel stedse har 

stræbt at arbejde frisk fra Leveren. Den maa være underlig skabt, som ikke bliver festlig stemt af Raadhusets livfulde, 

glade, guldflimrende Forside, og enhver fatter hvor vel betænkt det er, at den lange, golde Nordside har faaet sit 

Symbol i det ensomme, højtragende Taarn, medens Symbolet paa den lyse Solside, hvortil Havens Frodighed slutter 

sig, er blevet Trappehusets rige og frugtbare Gavl, der ligesom yngler for Beskuerens Øje. Man behøver ogsaa blot at 

minde om, hvorledes Borgertrappen er stemt sammen med det nordlige Lys, Præsidenttrappen med det sydlige, for at 

disse to Hovedtrappers forskellige Præg straks kan træde lyslevende frem i Erindringen: Borgertrappens dæmpede, 

solide Egetræsvæsen og Præsidenttrappens flunkende Fornemhed. Eller tag Grønnegaarden med det plaskende 

Springvand og den omgivende Arkitektur, en Oase midt i Arbejdsbygningen, den store Lysgang med sit aabne, 

rastløse Arbejdspræg, de fredelige Gange, den hvide, lyse Raadhushal med det lette Skær af Vemod, som gærne er 

indflettet, naar Danske holder Fest, Søjlegangens store Former, der slutter sig om de navnkundige Hedengangne, og 

Festsalens helt overvældende Glæde, enhver fatter straks, hvor Kunstneren vil hen, og enhver gribes øjeblikkelig af 

den Stemning, Kunstneren har stræbt at give Udtryk. Det er dog ikke blot Rummenes Virkning, der er saa klar og let 

forstaaelig; det samme gælder om Grundplanens Hovedtræk. Man behøver ingenlunde at være Arkitekt for at 

erkende, at Kunstneren har truffet Hovedet paa Sømmet, da han lagde Borgerrepræsentanternes Sal, Bygningens 

Hjærteblad, midt ind i det store Hus, ovenover Arkivet, og der hører ingen Forudsætninger til at begribe det smukke 

og betydningsfulde i Festrummenes Placering: udadtil behersker de Forhusets Udsider, indadtil holder den 

alvorsfulde Søjlerække Vagt foran dem, og de er lagt saaledes, at man maa opsøge dem for at komme til dem. Vil 

man med andre Ord end let fattelig, let forstaaelig eller lign. betegne den Kunst, der har skabt Raadhuset, kunde man 

sige det saaledes: Raadhuset er blevet et folkeligt Bygningsværk.

[Raadhusets Betydning for dansk Bygningskunst.] 

      Det laa i Programmets Ordlyd, at Raadhuset skulde opføres af ægte Materialier, men Kunstneren har gjort mere 

end at holde sig til Lovens Bogstav. Man mærker, at han elsker sine Materialier som Videnskabsmanden elsker sine 

Bøger; han har faaet alle os Danske til at holde af den brændte Sten, Graniten og Kridtstenen. Intet andet Sted i 

Danmark er disse jævne, hjemlige Byggeemner blevet saa fuldkommen behandlede, saa kunstnerisk gennemspillede. 

Det er med blandede Følelser, man rundt omkring i Landet ser „Raadhusmotiver” dukke op, men de vidner i hvert 

Fald om, at Raadhuset er slaaet ned i den almindelige Bevidsthed, og de tjener ingenlunde til Forklejnelse for 

Originalerne; ved deres overfladiske Anvendelse fremhæver de, hvor vel begrundede og vel overvejede de originale 

Motiver er. Ja det er næppe for meget sagt, at den Sans for god Bygningskunst, der er vakt her i Landet, for en
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meget stor Del netop har suget Næring af Raadhuset. 

Det Slægtled af Arkitekter, hvortil Nyrop hører, har 

lagt Vægt paa en selvstændig Udformning af de

konstruktive Led; tidligere tog man det gennem-

gaaende ikke saa nøje med den Slags underordnede 

Enkeltheder. Men det er let at se, at slige Bestræbelser 

forøger Vanskelighederne for Bygmesteren: han skal 

ikke blot være tilstede i Helheden, men ogsaa i alle 

Enkelthederne. Man mærker stedse Selvstændigheds-

bestræbelserne; undertiden mærker man ogsaa, at 

Bygmesteren har haft ondt ved at underkaste sig hin 

klassiske Kunstnerregel: manus de tabula. 

[Usymmetri og symmetri.]

      Dengang der i Borgernes Raad forhandledes om

Anbringelsen af Dragespringvandet, kom det ogsaa

paa Tale at lægge det midt i Muslingskallen, af Hensyn

til Symmetrien. Men ved samme Lejlighed gik det rig-

tig op for Forsamlingen, hvor stor en Rolle Afvigelsen

fra Symmetrien spiller for Indtrykket af Raadhuset. 

Saa klar end Grundplanen er, afviger dog allerede den 

fra det strengt symmetriske, thi det, der er paa den ene

Side af den lange Midtakse, svarer ikke ganske til det, 

der er paa den anden Side. Endnu tydeligere kommer

denne Usymmetri frem i Bygningens fire Udsider, 

mindst i Bagsiden, uagtet den er der: Indgangen til 

Fattigafdelingen ligger saaledes nærmere ved Hjørnet

til den ene Side end Døren til Sundhedskommissionen

til den anden Side. Hvis Hegnsmuren var blevet 

opført, havde den ikke blot givet Bagsiden Bredde, 

men den havde ogsaa fremhævet Indtrykket af det

uregelmæssige. Kraftigst og mest energisk er der

arbejdet med Usymmetrien i de to Langsider. Ved 

Konkurrencerne havde de andre Arkitekter skaaret 

Raadhuset over i en Forbygning og en Bagbygning, og 

begge disse Bygninger var paa Langsiderne sym-

metriske. Ved Tindekransen smeltede derimod Nyrop

begge Bygninger sammen til en Helhed, men denne Helhed maatte blive usymmetrisk, thi den bestod af de kortere,

højere Forfløje og de lange, lavere Bagfløje. Kunstneren har forresten aabenbart brændt efter at give sig i Lag med

Usymmetrien, thi det var jo ikke blot - som han selv udtrykkelig skrev - den historiske Grund, der gjorde ham

Pladsen paa Nørregade saa kær til et Raadhus, men ogsaa de lunefulde Uregelmæssigheder, som Opgaven gav Anvis-

KØBENHAVNS RAADHUS 



204

ning paa. Forresten er det ganske lærerigt at se den Rolle, Skønheden i Uregelmæssigheden har spillet for 

Bygningskunsten. Middelalderlig Profanarkitektur var baade her hjemme og i Udlandet gærne usymmetrisk saavel i 

Plan som i Opstalt, men det er en bekendt Sag, at Renaissancens ledende Bygmestre i Italien netop stræbte efter den 

strengeste Symmetri i Arkitekturen, og at dette Princip fra Italien naaede til det øvrige Europa. Her hjemme er der i 

Frederik II's og Kristian IV's Bygninger en aabenbar Bestræbelse efter Symmetri i hvert Fald i Planerne, men 

Opstalterne er gærne uregelmæssige. En af de første strengt symmetriske Monumentalbygninger i Danmark var det 

gamle Amalienborg, som Frederik Ill's Dronning Sofie Amalie lod opføre omkring 1670, og siden den Tid har 

Symmetrien været eneraadende i dansk Bygningskunst. Selv nyere dansk Bygningskunsts Fader, I. D. Herholdt, har 

kun rent undtagelsesvis gjort Brud paa Symmetrien. I England havde imidlertid allerede omkring forrige 

Aarhundredes Midte John Ruskin gjort sig til Talsmand for Uregelmæssighedens Skønhed, som han navnlig kendte 

fra Venedigs middelalderlige Bygningskunst, og det friske Gennembrud, som Nyrops Slægtled betegner i dansk 

Bygningskunst, har bl. a. ophævet Symmetriens Enevælde. Men det føler enhver instinktmæssig, at Usymmetrien 

ikke vilde passe til enhver Bygning; den vilde slet ikke passe til alt, hvad der smager af Statsmagt eller Militær; 

derimod er den med Finhed i den nyeste Tid bragt i Anvendelse ved Kirkebygninger (Andreaskirken), Vaaningshuse 

og Villaer, og Raadhusets Usymmetri betegner det netop som en borgerlig Bygning. Det er den første 

Monumentalbygning i København, som har brudt med den hævdvundne Symmetri. 

      Man kan lære ikke saa lidt af at se, hvorledes Kunstneren paa de to Langsider har afvejet Forfløjene mod 

Bagfløjene. Hvad Forfløjene mangler i Længde, har de faaet i Drøjde, i rig Udsmykning, i betydningsfuld Inddeling, 

saa de alligevel bliver dominerende, og hvor Fløjene forenes, har Kunstneren sørget for at markere og maskere 

denne Forening saaledes, at Beskueren taber baade Næse og Mund og rent glemmer at ræsonnere. Paa Nordsiden 

stiger det alle fornuftige og borgerlige Maal trodsende Taarn stejlt tilvejrs, og fra det spinklere Trappetaarn, der klyn-

ger sig til sin Fader, styrter saa Tindefrisen ned mod Bagsiden; paa Sydsiden er den rige Gavl baade en Afslutning 

og en Begyndelse, og tilsyneladende uden ringeste praktiske Foranledning skyder det smækre Duetaarn op i Luften. 

      Forsiden er paa en Maade kommet usymmetrisk til Verden, thi Virkningen af Klokketaarnet slutter sig til 

Forsiden; den Hegnsmur, som ikke blev til noget ved Haven, skulde have afbalanceret Taarnets Lodrethed. Men i 

Inddelingen af selve Façaden er der ellers kun en ganske lille Afvigelse fra Symmetrien: Smedejernsgitteret ved 

Nedgangen til den dødfødte Raadhuskælder. Forøvrig har Kunstneren endog særdeles kraftig fremhævet Midtaksen 

ved Flagstangen oppe over Vaabenskjoldet, og hvad der ligger paa den ene Side af Midtaksen svarer ellers nøje til 

det, der ligger paa den anden Side. Men i selve Inddelingen af Façaden er der flere Ejendommeligheder, som det 

koster en hel Del Ord at gøre Rede for, men som virker ganske uvilkaarlig paa Beskueren i samme Øjeblik han 

fæster Blikket paa Forsiden. Vinduerne har for det første ikke lige lange Mellemrum; de er ordnede gruppevis paa 

hver Side af Midtaksen, Beletagens Vinduer i Grupper paa fire og to, de underliggende Stokværkers i Grupper paa tre 

og to; i Kældervinduerne er Forholdet tre, to og en. Fremdeles ser man, naar man giver sig til at granske Façaden, at 

første og andet Stokværks yderste Vinduesgrupper vel ligger i Lodlinie, men de er ikke lodret under Beletagens 

yderste Vinduesgrupper, de er rykket noget sammen. Endvidere har Gluggerne oppe i Halvstokværket lige store 

Mellemrum, men de holder slet ikke Trit med de øvrige Vinduer; ikke en eneste Gang ligger de midt over eller midt 

imellem Vinduerne forneden. Og al denne Uregelmæssighed fortsættes oppe paa Taget og Tindemuren. Uagtet 

nemlig Vægterfigurerne er anbragte med nøjagtig lige store Mellemrum, og alle Skaarene mellem Tinderne er lige 

store, saa gaar Tindernes Afstande ikke op i Mellemrummene mellem Vægterfigurerne, hvad der har til Følge, at 

Vægterfigurerne ikke korresponderer med Tinder eller Skaar. I den klassiske Monumentalfaçade er Afstanden ellers i 

Reglen lige stor mellem alle Vinduer i samme Række, og selv naar Afstandene - som f. Eks. ved Stockholms Slot -

veksler, ligger Vinduerne dog i Lodlinie. Her i Raadhusfaçaden finder man hverken det ene eller det andet, og paa  
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disse Uregelmæssigheder i Façadeinddelingen beror for en stor Del det livfulde og afvekslende Præg af Raadhusets 

Forside. - Men Nyrop vilde være en middelalderlig magister operis, og ikke nogen moderne Bygmester, hvis han

bestandig og udelukkende arbejdede med Usymmetri og Uregelmæssighed. Det usymmetriske og uregelmæssige er i 

hans Kunst oplivende Krydderier, der kan tjene til at gøre Symmetrien og Regelmæssigheden endnu mere

velsmagende, naar han blander dem sammen. Et godt Eksempel er den aabne Gaard. Træder man ind i den, har man

straks et overvældende Indtryk af lunefuld Uregelmæssighed i Kompositionen; de to Langsider modsvarer ganske vist

hinanden, men hver for sig er de usymmetriske, og de to Smalsider er indbyrdes helt forskellige. Men den ene

Smalside, Mellembygningens Façade, er med sine to Sidefløje strengt symmetrisk. Med deres lunefulde

Uregelmæssighed fremhæver de tre andre Sider Symmetrien i denne Façade, og udhæver den som Hovedfaçaden. 

Endnu mere kompliceret er Kompositionen af Raadhushallen. Her svarer de to Smalsider til hinanden, hvorimod 

Langsiderne er forskellige, men idet de tre Sider ligesom forenes under en Krone ved Søjlerækken, fremhæver de den

fjerde Side, Mellembygningens Façade med Borgerrepræsentanternes Sal, som noget ganske enestaaende, og dens

Betydning aabenbarer sig i den afsluttede, symmetriske Komposition. 
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Der findes i Raadhuset Rum, som kan deles i to symmetriske Halvdele; disse kan danne simple geometriske Figurer 

(Festsalen) eller mere sammensatte Figurer (Borgerrepræsentanternes Sal, Raadhusmuseet); men der er ogsaa 

mangfoldige Rum, som er usymmetriske, og paa dette Spil mellem Symmetri og Usymmetri, Regelmæssighed og 

Uregelmæssighed beror for en stor Del Virkningen af Raadhuset, taget som Helhed og i sine Enkeltheder. Der er andre 

Bygninger i Danmark, som har mere Storhed og Helhed, og hvis Enkeltheder er beherskede med mere usvigelig 

Smag, men der er intet andet dansk Bygningsværk, der er saa lidt stramt og pedantisk, saa forfriskende og 

underholdende, saa muntert, oplivende og afvekslende, rummende saa mange Overraskelser som Københavns nye 

Raadhus.

[”Malerisk” Arkitektur.] 

      Paa Dansk betyder Tillægsordet „malerisk” oprindelig ganske simpelt: hvad der lader sig male. Men spørger 

man: hvad lader der sig da male? lyder Svaret uendelig forskelligt fra de vekslende Perioder og ogsaa fra de 

forskellige Kunstnere. Underlig nok tænker man i vore Dage ikke paa Farven, naar man bruger Ordet malerisk. At en 

Ruin eller en gammel Bygning er mere „malerisk” end en ny Bygning vil sige, at dens Silhuet er rigere, 

uregelmæssigere, og det maleriske ved et Landskab beror mere paa Virkningen af Silhuetter, Planer og Linier end 

paa Farverne. Og enhver Arkitekt vil sikkert indrømme, at det, der kaldes det maleriske ved en Bygning, beror paa 

Finheden, Rigdommen og Afvekslingen i Silhuetterne, i det hele taget paa det underholdende og kapriciøse i 

Bygningens Linier, men egenlig ikke saa meget paa Farvevirkningen. Gotiken er malerisk, Renaissancen er det ikke. 

      Da Nyrop i sin Tid anbefalede Pladsen paa Nørregade, glædede han sig bl. a. til at boltre sig i de mange 

lunefulde Afvekslinger, i Fremspring og Huk, Karnaper og Trappetaarne, men her, hvor man ikke paa Afstand 

havde kunnet overskue Bygningen, havde Bygmesteren ikke behøvet at taget noget særligt Hensyn til Bygningens 

hele, store Silhuet. Men da man sluttelig bestemte sig til den frie Plads udenfor Vesterport, maatte Kunstneren med 

modigt Sind opdyrke Bygningens Silhuetter. Man beundrer den Tapperhed og den Følgerigtighed, hvormed 

Raadhusets Silhuetter er gennemførte. Det var en naturlig Følge af Tindefrisen, der findelte Bygningens Silhuet, at 

Kunstneren maatte undgaa alle løbende, lange rette Linier; derfor brydes de paa Taggrater og Tagrender af 

spiralsnoede Kobberbaand, paa Tagrygninger af Dupper; derfor er der anvendt Midtskjolde, Kroner og Hjørnespir. 

Først naar man gør sig klar over, hvor fattige eller karakterløse moderne danske Bygninger ofte er i deres Silhuetter, 

og naar man saa ser, hvilken Uendelighed af rige, fine, afvekslende Silhuetter Raadhuset indeholder, kan man yde 

dets Bygmester Retfærdighed, selv om ikke alt er blevet, som man helst vilde have det, og selv om man godt ser, at 

Kunstneren har mere Sans for det pilne end for det djærve. 

      Hvis man altsaa ved en malerisk Bygning forstaar en Bygning, hvis Omrids er rigt og fint bevægede og lunefuldt 

afvekslende, saa kan man nok forsvare at kalde Københavns Raadhus grumme malerisk, men hvis man vil bruge 

Ordet „malerisk” alene om Clairobscuret, om Farvens Bevægelse mellem Lys og Skygge, saa er det rigtig - hvad 

Filologen Ove Jørgensen engang bemærkede under en Dagbladsdiskussion, at Raadhusets Forside, hvor 

Vekselvirkningen mellem Lys og Skygge ikke spiller nogen Rolle, maa kaldes umalerisk. Men Ordet „malerisk” 

bruges nu engang ikke paa Dansk udelukkende i Forbindelse med Clairobscur, og Raadhusets Bygmester har - som 

man kan se af hans Konkurrenters Projekter - gjort fuldstændig rigtig i at fremhæve Breddevirkningen i Raadhusets 

Façade, thi kun derved kunde han give den en passende Anselighed. De Arkitekter, der i deres Projekter har delt 

Façaden, har ikke formaaet at give den Bredde og Storhed. Men forresten har Nyrop inde i Bygningen ikke saa 

sjælden arbejdet med Virkningen af Farvens Bevægelse mellem Lys og Skygge. Det er Tilfældet i Festsalen, hvor 

Lyset fortones fint fra Salsgulvet og Væggene hen i Galleriernes Halvmørke, det er Tilfældet i Hallen, hvor Lyset 

aftones oppe i Søjlehallen, og det er endelig ogsaa Tilfældet paa Borgertrappen og i Borgerrepræsentanternes Sal
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med deres fine Clairobscurvirkninger. Dog idet Ordet Clairobscur nedskrives, kommer man til at huske paa, hvad der 

i Kunsthistorien ligger bag dette Ord, nemlig Baroken; det er Barokens Kunstnere, baade Arkitekter, Malere og

Billedhuggere, der har opdyrket Clairobscuret, men Nyrops Kunst sætter i Raadhuset netop Punktum dér, hvor 

Baroken begynder, og kan man tilføje - efter dette Punktum har den nyeste danske Arkitektur taget fat. Kun en 

sjælden Gang finder man paa Raadhuset et Motiv, der kunde kaldes barokt, som i Festsalsgalleriernes svungne 

Linier. Ellers fører Nyrop slet ikke Barokens brede Børstepensel eller bruger dens tyktflydende Oliefarver. Han er 

Akvarelmaleren mellem danske Arkitekter, ynder de klare, lyse, halvt gennemsigtige Vandfarver i Forbindelse med

det fine, men bestemte Omrids; derfor kunde en af hans Kaldsfæller, der selv fører Barokens Børstepensel med

megen Bravur, skrive om ham, at hans Arkitektur „jævnlig kan smage af Hovedlineal og Tegnebrædt”. Hans Omrids

er mere tegnede end malede mod Luften, og han ynder i sin Kunst det miniaturagtige. Men een Ting er sikkert:

Raadhuset er blevet den farverigeste Bygning i Danmark, og i Stoffernes Sammensætning og Nuancering, deres 

Samklang og Samspil viser Kunstneren sig som en overordenlig fin Kolorist. 

[Udlandets Dom om Raadhuset.]

      Da Repræsentanter for den offenlige Mening i Norden, de skandinaviske Journalister, første Gang færdedes i 

Raadhuset, gik det fra Mund til Mund: Dette er det ejendommeligste og prægtigste Bygningsværk i Norden. Senere er 

denne Udtalelse atter og atter blevet varieret paa mange forskellige Sprog, af Nyrops Kaldsfæller eller af fagmæssige
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Kritikere; den norske Arkitekt

Holland bruger omtrent de

samme Ord, naar han siger,

at Raadhuset er „det

prægtigste og stolteste

mindesmerke, som dansk

kultur og kunst i det 19de

aarhundrede har rejst”, og

Ahrenberg kalder det „i visst 

afseende kronan på den moderna nordiska byggnadskonsten sådan den nu gestalter sig”. Den tyske Arkitekt de

Bruyn har faaet det rette Sving paa sin Begejstring, naar han benævner Raadhuset „eine Schöpfung, die, vielleicht 

einzig dastehend unter den neuzeitlichen Bauten ähnlicher Art, die bewundernden Blicke aller Kunstverständigen

auf sich gelenkt hat”. Hvad der er mere overraskende er dog at Franskmændene, der nok kan være en Smule karrige

med deres Anerkendelse af fremmed Kunst, gennemgaaende har strakt Gevær overfor vort Raadhus. I en

Afhandling begynder Kritikeren Jean Lahor med at sige, at han ikke sætter megen Pris paa international Kunst;

derimod holder han meget af Kunsten, naar den er fransk i Frankrig, engelsk i England, russisk i Rusland, dansk i 

Danmark, og - fortsætter han - „le nouvel Hôtel de Ville, le Raadhus, de Copenhague et le Palais de Justice de 

Bruxelles sont les monuments d'architecture les plus remarquables que l'on ait élevés dans le Nord de l'Europe et 

peut-être en Europe depuis plus de cent ans”. Det er jo store Ord, og de bliver ikke mindre derved, at Lahor med al

Anerkendelse af Poelaerts imponerende Justitspalads i Bryssel dog foretrækker Nyrops Værk. En Afhandling af den 

amerikanske Arkitekt Olof Z. Cervin aander ikke blot den største Varme overfor Raadhuset og dets Bygmester, men

vidner ogsaa om en ualmindelig fin Forstaaelse af Bygningen. Han, den nye, traditionsløse Verdensdels Søn, har 

rigtig set, hvor megen Betydning Danmarks Historie og Fortid har haft for Raadhuset. For ham er Værket a thing of 

beauty and a joy for centuries to come. Nuvel, hvad Fremtiden vil mene om Københavns Raadhus, det maa blive 

Fremtidens egen Sag, men een Ting er uimodsigelig: kunstnerisk saa vel som haandværksmæssig er det den nyere

Tids mest gennemarbejdede Værk i Norden.


