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VIII.
[Raadhusets Opførelse begyndes.]

Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg

idelig skiftede, saa at der af de oprindelige tilsidst kun var Højesterets Justitiarius P. Koch tilbage som ekstraordinært

Medlem, var Samarbejdet mellem Udvalget, der hæftede for Bygherren, og Bygmesteren dog bestandig det lykkeligst 

mulige. Og Kunstneren, der saa længe havde været spændt paa Pinebænken, kunde nu lægge tolv af sine kraftigste 

Manddomsaar ind paa Løsningen af en stor Opgave, den største der er stillet nogen dansk Bygmester siden C. F.

Hansens Dage. Hvad kan et dødeligt Menneske vel forlange mere?

Men det var ikke blot en stor Opgave, Kunstneren havde for sig, det var ogsaa en god Opgave. Han skulde ikke, som

C. F. Hansen, bygge i Kraft af et Kongebud; han skulde bygge, fordi hans Medborgere ønskede og krævede det. Hans 

Værk skulde saa at sige være Kronen paa det borgerlige 19. Aarhundrede. Saa stærkt følte han sig ofte under Arbejdet

baaret af sine Landsmænds Velvilie og gode Ønsker, at han undertiden - som han sagde - kunde ængstes for den Stund, 

da Bladet vilde vende sig. Og endelig: Medens dansk Billedkunst allerede forlængst, med H. V. Bissen og Marstrand, 

havde talt dansk, havde Bygningskunsten i Danmark hidtil ikke ret vovet at udtrykke sig paa Modersmaalet. Nyrops 

Raadhus skulde blive det første store Bygningsværk i Danmark, hvormed dette Vovestykke blev gjort.

      I Raadhusudvalgets første Møde (13. Oktober) blev Kommunens Forhold til Arkitekten ordnet. Han skulde for sit

Arbejde i alt have 60,000 Kr., idet man gik ud fra, at Raadhusets Opførelse vilde tage seks Aar fra den 1. Januar 1893 at 

regne; da denne Beregning senere viste sig at være urigtig, fik Kunstneren aarlig 10,000 Kr., indtil Raadhuset blev færdigt. 

Konduktør ved Raadhuset blev Arkitekt EMIL JØRGENSEN, Beregner af Konstruktionerne Arkitekt THEODOR HIRTH.

Allerede om Efteraaret 1892 blev der opsat et Plankeværk om Arbejdspladsen, og den 9. December blev Bygningens 

fire Hjørner afsatte, for at man kunde tage fat paa Grundgravningen. Næste Dag blev saa det første Spadestik gjort. Hele 

Vinteren blev der nu kørt Jord bort fra Pladsen, og først den 21. Juni 1893 var Grundgravningen endt. Da var der i alt 

bortkørt 21,421 Læs. Dybest ned gik man under det store Østtaarn; dets Fod ligger 9 A1. 6” under Gadelinien, 3 Fod 

under daglig Vande. I Udvalgsmødet den 27. April blev Funderingsarbejdet bortgivet. Betonen til Fundamentet blev

støbt af Cement fra Quistorp i Mecklenburg, skarpt Betongrus fik man fra Sydenden af Amager, Ralsten (Singels) navnlig

fra Hedehusene og Stevns. Den 29. Maj begyndte man at lægge Beton til Baghuset, den 22. November var hele Raadhuset
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vel funderet, efterat der var støbt 195,575 Kubikfod (hvoraf alene til Taarnet 30,875). I Løbet af Efteraaret kørte det ene

Vognlæs Mursten efter det andet ind paa Byggepladsen. Fra Frederiksholms Teglværk kom de 400,000 haardtbrændte

Sten (Klinker), der skulde anvendes til særlig belastede Konstruktioner, fra Sølyst ved Nivaabugten 14 Millioner flammede 

Sten, hvoraf særlig udsøgte mørkt flammede anvendtes til det indvendige, synlige Murværk; endelig leverede Møllegaards 

Teglværk ved Lyngbyvejen 1 Mill. 90,000 Stykker røde, haandstrøgne Sten til Bygningens Ydermure og Gaardsider. Og i 

Oktober Maaned antoges de bornholmske Stenhuggere Mogensen & Fagerlunds Tilbud paa Levering af den hugne

Granitsokkel til hele Bygningen; det skulde naturligvis være god, sund Granit uden Skører og Vildkløver eller Lapninger.

Til Ydersiderne kom den fra Rønne, til den aabne Gaard fra Allinge. 

      Dette er de tørre Kendsgerninger. Af Emil Jørgensens Dagbog, den hemmelighedsfulde „sorte Bog”, som var vel kendt

af alle, der kom i nøjere Forbindelse med Raadhuset, ser man, hvor megen Vægt der lagdes paa, at disse gode, danske

Byggeemner, Graniten og Teglen, blev saa udsøgte som vel mulig. Ikke blot rejste Nyrop eller Jørgensen selv ud til 

Teglværkerne, og senere ogsaa til Stenbrudene, for personlig at undersøge Forholdene, men ogsaa naar Stenene inde paa 

Byggepladsen viste sig ikke ganske at svare til Fordringerne, blev de ubarmhjærtig kasserede, og Leverandørerne fik deres

Næser. I Dagbogen hedder det eksempelvis: 24. Aug. 1893. En Del af de fra ... ankomne flammede Sten viser sig 

kalksprængte. 29. Aug. 1893. Ved Sortering af 1000 Stkr. lysflammede og 1000 Stkr. rødflammede Mursten fra ...

Teglværk viser det sig, at der er henholdsvis 32 Stkr. og 13 Stkr., som er sprængte af Kalk. Brev afsendes til...

desangaaende. 9. Sept. 1893. I den forløbne Uge har en Svend fra Murmester Hasforth muret forskellige Prøver af Mur-

værk, dels med flammede Sten alene, og dels i Forbindelse med røde Sten. 10. Okt. 1893. Brev til ... om, at de 

flammede Sten fra ... Teglværk ikke er tilfredsstillende, idet der findes mange røde Udskudssten imellem, som er af en

sandet sprød Masse. Sikkert har ogsaa andre samtidige Arkitekter ønsket at faa saa gode Byggeemner som vel mulig, men

her ved Raadhuset, hvor det drejede sig om Millioner af Mursten og Smaabjærge af Brudsten, kunde Fordringerne stilles 

med et saadant Eftertryk, at det maatte spørges ud over det hele lille Rige. Utvivlsomt er det da ogsaa, at det Opsving i

hvert Fald paa Teglbrændingens Omraade, som vi har været Vidne til i de sidste Aar, daterer sig fra Raadhusets

Bygningstid.

      Næste Aar (1894) bortgaves først det øvrige Stenhuggerarbejde til Bygningen, i Granit, Kridtsten fra Stevns og

Sandsten, dernæst Murerarbejdet, og endelig Leveringen af Jernbjælker, Dragere og Jerndøre.
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[Grundstensnedlæggelsen. –] 

Ved Middagstid den 28. Juli - hændelsesvis Kronprins Frederiks Sølvbryllupsdag - nedlagdes i al Stilhed Raadhusets

Grundsten. Den findes dybt nede i Mørket i Taarnets underste Kælderrum indenfor Fundamentets Aftrapning ud til

Vestervoldgade, og den er et Stykke Sokkelsten, hvori Ordene GUD GIVE er indhuggede til begge Sider af de forenede

Tegn for Tro, Haab og Kærlighed; paa en anden Sten derunder staar Aarstallet 1894. I Hulrummet bagved blev der

nedlagt en Glaskapsel med et Dokument, hvorpaa er skrevet Navnene paa Medlemmerne af den daværende

Kommunalbestyrelse og af Raadhusudvalget, Arkitektens, Konduktørens, Beregnerens, Tegnernes, Ingeniørens og hans 

Medhjælperes Navne, samt følgende Slutning: Murarbejdet ved Forbygningen udføres af Murmestrene C. V. R. Licht og 

F. I. Eisner med Mursvend P. F. H. Krone som Formand. Murarbejdet ved Bagbygningen udføres af Murmestrene N. O.

Mynster og H. O. Rasmussen med Mursvendene C. A. Hansen og H. P. C. Philipsen som Formænd. For Tiden arbejder

60 Mursvende, 10 Lærlinge og 60 Haandlangere. 

S D G
Glaskapselen hedder det i Emil Jørgensens Dagbog blev nedlagt af Murmester Axel Broe, som sammen med H. Chr.

Berg har Kridtstensarbejdet paa Raadhuset; derefter blev Rummet bag Graniten tilmuret af de tre Murformænd paa 

Bygningen. De fire Murmestre henlagde derefter hver en af Stenene i det røde Baand over Graniten, og over dette hensatte

Arkitekt Nyrop den midterste af de taarndannede Sten, Arkitekt Emil Jørgensen højre og Arkitekt Th. Hirth venstre 

Sidesten.

Forøvrig er at berette, at inden Aaret randt ud, og Frosten stansede Arbejdet, var Stueetagen opmuret hele Bygningen 

rundt, desuden var de fleste af Granitsøjlerne til første Sals Vinduer i Forbygningen og en enkelt Granitsøjle til

Raadhushallens Buegang ankommet. Da Nytaarsnyet tændtes, tog Frosten fat; det blev en haard og langvarig Vinter. 

Først i de allersidste Martsdage kunde man gaa i Gang med at mure igen, og uagtet det ind i April Maaned frøs godt om

Natten, muredes der dog med fuld Kraft. I de stille og døde Vintermaaneder var dog Tømmerarbejdet til Bagbygningens

Tage blevet udbudt, og samtidig var en Del Granitarbejde blevet bortgivet. Desuden blev Hovedindgangens store

Granitbue opstillet. 

[Granitmaskerne.]

      Jyden og Billedhuggeren Anders Bundgaard havde allerede fra 1893 været knyttet til Raadhuset, og med sin Model til

Topstykket over den ene Hjørnebænk (afleveret 13. Jan. 1894) vandt han Bygmesterens Hjærte [Fig. 68: Bundgaards

Topstykke til den østre Hjørnebænk; Fig. 70: Bundgaards Topstykke til den veste Hjørnebænk]. Han gav sig nu i Lag med
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at modellere en Række Hoveder til Solbænkene under første Sals Vinduer, dels efter Mænd, der var knyttede til 

Raadhuset, dels ud af sin egen Fantasi. Disse Hoveder blev saa huggede i Granit hos Brodersen & Bistrup i Rønne, og

opsatte i Maj Maaned 1895. Naar man læser de efterfølgende Øgenavne, der stammer dels fra det bornholmske

Stenhuggerværksted, dels fra Nyrops Tegnestue, maa man huske paa, at Stenhuggervirksomheden fra gammel Tid har 

Ord for at fremme sin Mands gode Humør, og man vil se, at Nyrops unge Tegnere heller ikke hang med Næbbet.

Begynder man fra Gavlen mod Tivoli og gaar Forbygningen rundt, ser man denne Række Hoveder: Naalemageren,

Bankbudet, Onkel Jørgen, Kællingen, Smeden, A. Fussing, Landsknægten, Emil Jørgensen, Bistrup, Brodersen, Smeden,

Bankbudet, Kællingen, Lillienborg, Onkel Jørgen, Landsknægten, Eisner, C. Licht, A. Bundgaard, Smeden, K. 

Ludvigsen, Landsknægten, Kællingen, Lillienborg, Naalemageren og N. C. Christensen. Skønt der, som det vil ses, ialt er 

26 Hoveder, har man dog ladet sig nøje med 16 forskellige. I den aabne Gaard træffer man blandt gamle Kendinge enkelte

nye Hoveder. Gaar man fra Trappetaarnet paa Bulevardsiden langs Mellembygningens Bagside hen til Trappetaarnet paa 

Voldgadesiden, ser man følgende Hoveder: Landsknægten, O. Mynster, Onkel Jørgen, Bankbudet, V. Schmidt, Fløjtekarl, 

H. Koch, Lillienborg, Kællingen, Rasmussen og Smeden -, ialt altsaa fem nye Hoveder.

      Idet den Bemærkning maa forudskikkes, at Billedhugger Thomas Bærentzen er Fader til „Kællingen” og „Smeden”,

skal der forsøges en ganske kort Kommentar til disse forskellige Benævnelser. Enkelte er dog saa let gennemskuelige, at 

en Forklaring strengt taget er unødvendig, andre kræver nogen Forudsætning, inden Forklaringen kan slaas fast, og atter 

andre er omgivne af et saadant Slør af Gaadefuldhed, at man rettelig bør overlade Forklaringen til fremtidige Forskeres 

Skarpsind. Hvem Emil Jørgensen og A. Bundgaard er, behøver næppe at siges; at Bistrup og Brodersen er Lederne af de

forenede Stenhuggerier i Rønne, Eisner og Licht Forbygningens O. Mynster og Rasmussen Bagbygningens Murmestre,
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giver sig selv. A. Fussing, K. Ludvigsen, N. C. Christensen, V. Schmidt og H. Koch er

Nyrops Tegnere, der saaledes, dog ingenlunde paa en særlig flatterende Maade, er blevet

forevigede. „Naalemageren” mentes at ligne en Mand af denne Profession i Rønne, Fløjtekarl 

den bekendte københavnske Original (Kattentid), og Lillienborg er Byggepladsens stærkt 

paaskønnede Portner. Han naaede ikke at se den Bygning færdig, hvorom alle hans Tanker

drejede sig; han døde Natten til den 4. Maj 1897. Men lige til det sidste førte han en Dagbog, 

der mest handler om Vind og Vejr. Imidlertid var hans Sind dog ikke ganske utilgængeligt for 

mere højtidelige Stemninger; det ser man saaledes af de Ord, han den 31. December 1894 har

betroet Bogen: „Det er Idag den sidste Dag i Dette Aar og Vi kan med Glæde see tilbage 

paae den Tid som er Gaaet, omenskønt Murerarbeidet, først paabegyntes i Miten af Juni 

Maanet, er Dette dog skredet rask Fremad, Gid Det næste Aar 1895 vil være Os ligesaa 

Gunstig, med Dette Ønske, byder jeg Alle, som jeg i det forgangne Aar har staaet i Faarhaald 

til. Et Glædeligt Nyt-Aar.” - Lillienborgs gode Ønske for Raadhuset i det kommende Aar gik i 

Opfyldelse. I 1895 skød Bygningen mægtig i Vejret. Da Dagene atter blev korte, var

Bagbygningen kommet under Tag; tilbage stod kun at afdække Tinderne og opsætte 

Hjørnetaarnene. I Mellem- og Forbygningen var man naaet op over anden Sal. Men der var

ogsaa blevet arbejdet med fuld Kraft; enkelte Septemberdage havde der været ikke mindre

end 226 Mand paa Pladsen. Naturligvis var Arbejdslysten ikke alle Dage lige stor. Murerne i

Forbygningen stanser Arbejdet ved Middagstid - hedder det i Jørgensens Dagbog under 29.

Juli -, da de vil tage i Skoven; og under 26. August: Murarbejdet er idag stanset paa

Bagbygningen, da Arbejdsfolkene ikke har Lyst til at tage fat. Grunden til deres Ulyst viste 

sig senere at være den, at de vilde have deres daglige Arbejdsløn forhøjet til seks Kroner. 

[Duetaarnet.]

      Der løb dog endnu adskilligt Vand i Stranden, inden Københavns Borgere kunde danne

sig nogen ret Mening om den Bygning, der voksede frem bag Stilladsernes Net. I den stille

Frosttid, Januar 1896, blev Tømmertaget til Forbygningen og Jerntaget over Raadhushallen 

65. Masker under første Etages Vinduer i Forhuset og under Forhusets Karnaper.

Her gengivne efter Gibsmodellerne.
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udbudt. Tømmermesteren paa Bagbygningen, Oscar Køhler, fik ogsaa Arbejdet paa

Forbygningen, heri indbefattet det store Taarn, og Anker Heegaard overtog Leveringen af

Jerntaget. Omtrent ved samme Tid blev de 19 Granitsøjler stillede paa Plads i 

Raadhushallens Søjlegang, og omkring Midten af Marts kunde man atter begynde at 

mure. Efterat Buefrisen var blevet opmuret, blev Tagdækningsarbejdet udbudt. Det blev

overtaget af samme Mand, der havde haft det paa Bagbygningen, Blikkenslager Hannibal.

De vigtigste Mærkepunkter i dette Aar er ellers, at Bagbygningens Hvælvinger opføres, 

at Taget lægges paa Forbygningen udenfor Tindemuren, og paa Mellembygningen, at

Jerntaget samles og opstilles over Raadhushallen, og at Tømmerspiret rejses over

Duetaarnet, dette skyder op paa det vanskelige Sted, hvor Forhusets Tinder brat styrter ned

mod Baghusets, og maskerer dette Fald. Den ottekantede Underdel, prydet med en 

Rundbuefrise og med Kridtstensblindinger, fortsætter sig over den kobbertakte Kuppel i 

et øverste, cirkelrundt Afsæt, der bærer det kegleformede, ligeledes kobbertækkede Spir. 

Som det fremgaar af Snittet (set mod Øst) paa næste Side, bor Raadhusduerne i Taarnets

øverste Del, og dette Dueslag faar Lys gennem Gluggerne oppe i Tamburen, og som det 

ses af Cirklerne paa Plan I-K har hvert Duepar to Reder; den samme Plan viser ogsaa de 

seks mod Syd vendte Flyvehuller, der er ordnede to og to. Paa Plan G-K er Murværkets 

Cirkel borttaget; kun Træværket er angivet. I December Maaned blev man forøvrig

færdig med Nedfugningen af Bagbygningen, og inden Aarets Udløb havde Oscar

Køhler overtaget Udførelsen af Trægulvene og en Del Bjælkelofter i Bygningen, og 

Snedker-, Smede- og Glarmesterarbejdet ved Bagbygningens Vinduer var blevet

bortgivet.

[Isbjørnene.]

Lige i Begyndelsen af 1897 fik Byen iøvrig noget at snakke om. Da blev Bundgaards 

Granit-Isbjørne opstillede over de to forreste Tinder ud mod Raadhuspladsen [Fig. 69:

Bundgaards Isbjørne i Granit paa Stenhuggerpladsen i Rønne]. Man skumlede lidt, fordi

disse to Bjørne var kommet saa højt tilvejrs, talte ogsaa om „Karudsen i Pæretræet”, dog

holdt Skumlerierne sig Mand og Mand imellem. Men det ulmede i Sindene, og det blev 

ikke bedre, da to af Aarsleffs Vægtermodeller i Sommerens Løb kom op over Tagets 

Brystværn. Dog først næste Forsommer (1898), da det store Kobberskjold med

66. Masker under første Etages Vinduer i Forhuset og Mellembygningen samt under Forhusets Karnaper.

Gengiver, hvor materialet ikke særlig er anført, Gibsmodellerne.
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Byvaabenet var blevet anbragt midt over Tagbrystningen, 

brød det løs. Da tørnede nemlig Heraldiken sammen med

Kunsten.

[Byvaabenet.]

      I Berlingske Tidende for 17. Juni spurgte Arkivsekretær 

A.Thiset, hvorfor Byens Vaaben, de tre Taarne, her stod 

sorte paa gylden Grund, aldenstund de dog i Følge

Københavns Privilegier af 24. Juni 1661 skulde være røde

med blaa Tage i hvidt Felt, endvidere, hvorfor

Vaabenskjoldet ikke havde nogen heraldisk hævdvunden

Form, og hvad egenlig Meningen var med de to Isbjørne.

Hertil svarede Nyrop i samme Blad, at Byvaabenets 

Farver var givne af Stoffet, Kobberet, og den anvendte

Forgyldning, og at Skjoldformen udelukkende var 

opstaaet af prydelige Hensyn. Fremdeles gjorde han

opmærksom paa, at der, foruden Isbjørnene, paa 

Raadhuset fandtes en Mængde andre Havvæsener, der til

Afveksling altid kunde være „lige saa gode som Løver og

Sfinkser, der ellers har Hævd paa den Slags faste

Pladser”, og Danmark var jo et Sørige med arktiske

Forbindelser; men forresten var det først og fremmest pry-

delige Hensyn, der var gjort gældende. Alt dette vilde

Thiset dog slet ikke være med til. Han mente stadig, at

Kunsten her maatte bøje sig for Heraldiken, og han endte 

med et Styrtebad til Raadhusets dekorative Udstyrelse.

Overfor Isbjørnene — skrev han i sit Gensvar - blæser jeg 

fuldstændig Retræte, nu da der under dem opdukker en 

Hærskare af Hvalrosser, Blæksprutter, Havfolk, Vand-

mænd, Krabber, Søstjerner, Stenbidere etc. etc., om hvis 
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Tilværelse i Raadhuset jeg ikke havde Spor af Anelse.

Det røde zoologiske Museum i Krystalgade maa jo blive

helt gult af Misundelse. Kunde vi nu faa den

grønlandske Handel installeret i Kvistetagen og den saa

længe ønskede Havvandsbadeanstalt i Kælderetagen for 

Himlens Skyld dog ikke paa Bekostning af den paa-

tænkte Vinkælder, thi hvor der er Bjørne og Vægtere

paa Taget, maa der naturligvis være Skænkestue i 

Kælderen -, ja saa bliver der pludselig en saa god 

Mening i det hele Akvarium, at Ingen skulde tro, at al 

denne Symbolik - først er udtænkt bagefter.

      Hermed var Striden dog ikke endt. Oppe i

Borgerrepræsentationen fortalte Arkitekt Ingemann (6. 

Februar 1899), at han havde hørt Folk kalde 

Vaabenskjoldet et Stykke Galanteriarbejde, og Oskar Johansen mente, at der vel maatte være en behjærtet Mand, som 

kunde sige til den udmærkede Arkitekt: Tag det Vaaben bort, det virker som en Vorte paa en smuk Kvindes Næse.

Borup maatte frem og forsvare Arkitekten, og uagtet Skjoldet senere i Johansens Fantasi trak sig sammen til en „Byld”, 

blev det jo ikke skaaret bort. Ret beset giver det ogsaa med sit mildt svungne, udtungede Omrids en ganske behagelig

Hvile for Øjet mellem Tagets rette Linier.
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IX.
[Klokketaarnet.]

      Imidlertid arbejdedes der ivrig paa Bygningens store Udraabstegn,

Klokketaarnet, der ligesom skulde løfte Huset op over København og 

være den første Hilsen fra Hovedstaden til den landværts eller søværts fa-

rende, bringe det sidste Levvel til den Bortdragende.

      Med levende Interesse iagttog Københavns Borgere, hvorledes det 

slanke, firkantede Taarn lidt efter lidt dukkede op over Byens Tage, 

dernæst overbød baade Runde-og Nicolaj-Taarne, og stadig steg og steg.

Der er ved et saadant himmelstræbende Taarn noget løftende og be-

friende, fordi det, uden praktisk Formaal, har overvundet Jordens Tynge

og tvinger Blikket opad. I Bygningskunstens Tegnsprog har Taarnene

ogsaa altid betydet, at nu retter man sig i Stolthed og Selvfølelse. Men her

i Danmark var det i Middelalderen stedse Kirkens Vælde, som Taarnene 

løftede mod Skyerne, under Renaissancen og senere havde det været 

Kongernes og Adelens Stolthed, der knejsede over den gemene Hob med

Slottenes og Herregaardenes Spir. Først nu, lige mod Slutningen af det 

borgerlige 19. Aarhundrede, rejste borgerlig Selvfølelse i Rigets Hovedstad dette Taarn, der skulde sige Sparto til alle 

andre Taarne i Danmark. Smukt og træffende udtrykte senere en af Byens bedste Borgere, hvad der var Grundlaget for 

denne Selvfølelse. Taarnet skulde være Symbolet paa den aarvaagne og vidtskuende Borgerstand. Som den opgaaende 

Sols Straaler først ramte den gyldne Vejrfløj, saaledes skulde Stadens Borgere og dens Tillidsmænd være først paa 

Færde.

Ud spejder Hanen vide

fra Spiret højt mod sky: 

Nu er det paa Tide, 

at Dagen fødes ny 

Naar da af Mulmet bryder 

den klare Sol I Gry 

vort Raadhus først den byder: 

Velkommen til vor By

Medens Duetaarnet og Forbygningens Ydersider fugedes, og Bagbygningens Hvælvinger belagdes med Beton, føjedes 

der Stokværk til Stokværk i Taarnet, og den 9. Oktober 1897 afsluttedes Murarbejdet 214½ Fod over Jorden; og medens
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nu Snedkere, Smede og Glarmestre arbejdede paa Forbygningens Vinduer,

Raadhushallen overdækkedes, og de smaa, mørke Italienere flinkt og behændig

lavede Granito- og Terrazzo-Gulve i Bagbygningen, rejste Tømrerne Spiret i 

Maj 1898. Den 24. Juni opsattes Fløjstangen, den 2. Juli blev Kuglen, Kronen

og Vejrhanen anbragte paa Plads. Inde i Kuglen er der ophængt et Glas med et

Stykke Pergament, paa hvilket det 1., 2. og 4. Vers af Davids XXV. Salme er

skrevet: Til dig, Herre! opløfter jeg min Sjæl. - Jeg forlader mig paa Dig, min

Gud! lad mig ikke beskæmmes, at mine Fjender skulle fryde sig over mig. -

Herre! lad mig kende dine Veje, lær mig dine Stier. 

[Rejsegildet.]

      Den 9. Juli indbød Magistraten alle dem, der havde noget med Raadhuset 

at gøre, lige fra Bygmesteren, Stadsingeniøren og Raadhusudvalget til den 

yngste Lærling, omkring 200 Mennesker, til Rejsegilde. Klokken halv seks om

Eftermiddagen samledes man i Raadhushallen. Med Musik i Spidsen, og med

en Model i 1/24 af Spiret, som fire Tømmersvende bar, gik man i Procession

over i Arenateatret. Her fik man Mad og Vin, og her talte Borgmester Borup

for Raadhuset, Arkitekt Nyrop for Raadhusudvalget og Gustav Philipsen for de 

italienske Arbejdere, paa deres Modersmaal. - En Ugestid efter rejste Bygme-

steren over til Nymindegab for at holde Ferie. Ved samme Lejlighed vilde han 

vel betro de sindrige Bakketrolde og Nisser derovre i hans Fødestavn ved Ringkøbing Fjord, at nu havde han rejst det 

højeste Taarn i Kongeriget Danmark. Fra Gaden til Fløjstangens Spids er der 336½ Fod, og da Jordsmonnet her ligger 

omtrent 15½ Fod over daglig Vande, er Taarnet saaledes 352 Fod højt over Havet. Vor Frelsers Kirkes Spir kommer

dernæst med omtrent 288 Fod, altsaa en antagelig Højdeforskel, og Marmorkirkens Fløjstang med 250. Men Vor Frue 

Kirkes Spir, der sank i Grus under Københavns Bombardement 1807, løftede sig 384 Fod op i Luften. Gud alene Æren, 

som der, usynligt for alle, uforstaaeligt for Lægmand, er skrevet dybt nede i Raadhustaarnets Grund. 

      Taarnets mægtige, betonstøbte Fundament er 7 Al. 6” højt, den øverste Fundamentsflade 5 Al. tyk; men

Fundamentet bærer ogsaa de 10 Mill. 570,000 Pund, hvortil Taarnets Vægt er beregnet, Murværkets Tykkelse forneden
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over Betonen er 3 Al. 18”, og derefter aftager Murtykkelsen jævnt opefter fra Stokværk til Stokværk, indtil den ved

Gesimsen under Spiret, 970 Skifter over den 6 Al. høje Granitsokkel, er 1 Al. 21”. Den Side af Taarnets Rektangel, der 

vender indad mod Mellembygningen, mangler lige til over det Loftsrum, der ligger ovenover Borgertrappen, idet Taarnet

helt er gennembrudt for at give Plads til Borgertrappen og dens Forbindelse med de øvrige Dele af Bygningen. Derfor 

ser det paa Snittet ud, som om alt, hvad der findes over dette Loftsrum, Modelkammer B, svævede i Luften. Det gør det

naturligvis ikke. Paa Snittet af Rummet, set ind mod Mellembygningen, er der viist en stor Aflastningsbue, som fordeler

Trykket af den overliggende Mur, Stokværksadskillelserne og Spiret ned paa Taarnets to Sidemure, og sammenholder 

man dette Snit med Stokværksplanen og Snittet gennem hele Taarnet (set mod Brandstationen) ser man, at der for

yderligere at styrke Sidemurene til at modtage Trykket er muret en Udkragning for hver af dem efter en Kurvelinie, der 

fremkommer ved en Aftrapning for hvert Skifte; til at yde denne haarde Modstand har man benyttet Klinker. 

Bygmesteren plejer at fremhæve denne Konstruktion, der anses for at være lige saa simpel som betryggende. Endvidere:

For at der ikke paa Grund af den store Forskel i Belastningen skal opstaa uensartet Tryk, er hele Taarnet over første Sal 

muret uden Forbandt med de tilgrænsende Ydermure. Sikkert er det da ogsaa, at der hverken er Forskydning eller Revne
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i Taarnets Murværk. For Fuldstændigheds Skyld maa det bemærkes, at den ovale Udsparing i Murværket, der paa 

Planerne er betegnet med et V, er en stor Kanal, gennem hvilken der fra Varmeværket i Kælderen føres frisk, opvarmet 

Luft op under Glastaget over Raadhushallen.

      Til Modelkammer B er der Adgang fra Raadhusets. Vil man højere op i Taarnet, maa man følge Stenvindeltrappen i

det lille Trappetaarn, der klynger sig til det store Taarns sydvestlige Side. Fra anden Sals Gulv fører Trappen tre 

Stokværker i Vejret; derefter maa man ad Trætrapper inde i Klokketaarnet videre op til Stenbalkonerne. Her oppe i den 

svimlende Højde, paa Tryklejestenene over Balkonernes Granitpiller, er der udhugget Hoveder af Mænd, som har

Fortjeneste af Raadhusets Bygning i Almindelighed eller af Taarnet i Særdeleshed. Saa udsatte er disse Granithoveder for 

vort ødelæggende Vejrlig, at de allerede saa smaat begynder at forvitre. 
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Forevigede er disse Mænd altsaa ingenlunde,

og ses kan Hovederne kun ret, naar man staar

paa Balkonerne. Det er Nyrop og Borgmester

Jacobi paa Raadhussiden, O. R. Pødenphanth,

Forpagteren af Møllegaardens Teglværk

ved Lyngbyvejen, hvorfra Raadhusets 

haandstrøgne Sten kom, og Raadmand Wassard

ud mod Raadhuspladsen, Murerformand Krone

og Kobberdækkernes Formand, Jensen, ud mod

Voldgaden, og endelig paa Sydsiden Køhlers første

Konduktør, Bech, og Oscar Køhler selv. I Taarnets

øverste Stokværk, det tolvte, hvori Urskiverne er

anbragte, tager Spirets Tømmerkonstruktion sin

Begyndelse; den ses dels af Snittet gennem

Taarnet, dels af Billedet af Modellen; i Højde med

Urskivernes Underkant ligger nemlig Spirets Egetræs

Fodstykke. Herfra og til Spidsen af „Kongen” i Tag-

værket er der 58 Al. 12”. Rejsegildet betød dog ikke,

at Spiret var fuldfærdigt. Først den 28. Januar 1899

havde Kobbersmedene tækket det, og det blev saa

befriet for Stilladset. Oppe i Halvmørket over Klokkerne

hænger en Trætavle med Navnene paa de Tømrere,

Smede og Kobberdækkere, som har udført Raadhusspiret.

Og den gamle græske Himmelgud, Zeus Tordneren, gav

ufortøvet sit Bifald tilkende med dette himmel- 
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stræbende Værk, hvis Spids saa ofte omhylles af hans Skyer. Den 31. Oktober 1899 slog Lynet ned i Taarnet, men blev

opfanget af Lynaflederen.

[Urværk, Klokker og Klokkespil.]

      Allerede i Foraaret 1892 havde Nyrop tænkt paa Urværket og Klokkerne til det fremtidige Raadhustaarn, og han og

Taarnurmager Bertram Larsen havde talt om Sagen. Det var Meningen, at Uret skulde staa i Forbindelse med et

Sangværk, hvis tolv til seksten Klokker skulde kunne spille seks simple Melodier hver Dag, een hver tredie Time om

Sommeren fra 6 Morgen til 9 Aften, og om Vinteren een hver anden Time fra Kl. 8 om Morgenen til Kl. 6 om Aftenen.

Dette Sangværk tænktes anbragt i Balkonstokværket. I Spirets Altanstokværk skulde der saa hænge fire mindre Klokker, 

der skulde angive Kvarterslagene, og en større (4000-pundig) Timeklokke til Fuldslag. Men Omkostningerne tog sig jo
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unægtelig saaledes ud: I Urværk med Visere og Slagværk

30,000 Kr., 5 Klokker hertil 18,000 Kr., 1 Sangværk 30,000 

Kr., 16 Klokker hertil 21,000 Kr., Klokkestole 16,000 Kr., og

Opstilling 10,000 Kr., ialt 125,000 Kr. Derfor udstemte 

Fællesudvalget ogsaa i al Stilhed denne Post, der da heller 

ikke findes paa det Overslag, som blev lagt frem i 

Borgerrepræsentationen. Men i Maj 1896 kom Nyrop atter

frem med Sagen. Han foreslog Raadhusudvalget at

henvende sig til Offenligheden om Bidrag til Raadhusets 

Urværk og Klokker; herfor var der dog ingen Stemning. Et 

Aarstid senere kom Sagen atter for i Udvalget, denne Gang

i en mere bestemt Form. Til Anskaffelse af fem Klokker

søgte Kunstneren nemlig en Bevilling paa 10,000 Kr., der 

ogsaa blev ham tilstaaet af Kommunalbestyrelsen. Da de 

danske Klokkestøbere ikke mente at kunne levere Klokker

med de bestemte Egenskaber, man ønskede, maatte man

søge til Udlandet. Sammen med Komponisten Lange-

Müller og Organist Thomas Laub rejste Nyrop i Juni 

Maaned 1897 en otte Dages Tid til Tyskland for at se og

høre forskellige Klokker. Det blev Klokkestøberne Petit & 

Gebrüder Edelbrock i Flækken Gescher ved Koesfeld i 

Westfalen, der kom til at levere Raadhusklokkerne. Det viste 

sig imidlertid, at den beregnede Sum vilde blive overskredet

med et Par tusind Kroner, der da ogsaa blev efterbevilgede.

      Da Nyrops Tegning og Model kom til Klokkestøberne,

skete noget lignende som i sin Tid da hans Raadhusprojekt

blev bedømt og hans Byvaaben opsat: Fagmændene

forfærdedes, fordi Tegningerne til Klokkernes Udsmykning ikke var holdt i nogen hævdvunden Stil. De foreslog derfor

Kunstneren at lægge Dekorationen af Klokkerne i deres Haand, thi - som de skrev - vi har de herligste og fuldkomneste
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Dekorationer i det 14., 15. og 16. Aarhundredes Stil 

at holde os til. Men en Dekoration som den, De har 

tegnet, er vi rigtignok aldrig nogensinde truffet paa.

Nyrop holdt dog som rimelig er - fast ved sit, og 

Klokkerne blev saa støbte. Dog førtes Sagen ikke til

Ende uden Uheld. Først revnede paa selve Støberiet 

den store Timeklokke, hvis Hovedtone skulde være

H, og da alle fem Klokker endelig om Efteraaret

1898 kom til København, viste det sig, at den ene af 

Kvarterklokkerne, 9-Klokken, ikke havde den 

forlangte Bitone, og at ogsaa Timeklokken havde 

Fejl i Tonen. Edelbrock junr., som var kommet med

herop, mente, at Kvarterklokkens Fejl kunde rettes

ved Affiling; Timeklokken maatte han derimod tage 

tilbage. Musikerne havde udtrykkelig betinget sig, at

Kapelmester Rung, der ansaas for at have det fineste

Øre i København, skulde godkende Klokkerne; i 

Februar 1899 blev saa Kvarterklokkerne ophængte i

Spirets Altanrum, skønt man ikke var døv for, at 9-

Klokken stadig havde lille Ters (Moll-Ters) i Stedet

for den forlangte store Ters (Dur-Ters) som Bitone. 

1. Marts overværede de tre Musikere en

Klokkeprøve oppe i Spiret, og Thomas Laub 

fastsatte Kvarterslagene, Lange-Müller den Melodi,

der skulde lyde Kl. 6 og Kl. 12 efter Timeslagene. I 

December kom endelig den store Klokke og blev hængt op paa Plads; men endnu var der noget i Vejen med h-Klokken.

Først da der var affilet 2½ mm. af Slagringens Tykkelse, kunde Kapelmester Rung erklære den for god. I den midterste af 

Modelkammer B's tre Korshvælvinger er der et cirkelformet Hul om trent 3 Al. i Diameter; det er dækket med et 

Monierlaag, som er til at fjærne; dette Hul gentages op igennem Stokværksadskillelserne helt op til Klokkerne, idet
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Bjælkerne er lagt som løse Trempler og Gulvet som

Bræddeflager, saa at det Hele let kan fjærnes. Meningen 

hermed er, at Materialier, som skal bringes op eller ned, 

kan transporteres her igennem, og Diameteren er da ogsaa

saa stor, at den største Klokke kan passere. Den Ud-

smykning, som Klokkestøberne fandt saa urimelig, bestaar

af to Rækker bredere og smalle Baand, der indfatter en

Frise Rudolph Edelbrock i Gescher Westfalen støbte mig 

til Københavns Raadhus i Aaret 1898, læser man paa denne

Frise, og paa alle fem Klokker staar desuden Byvaabenet,

medens Billederne paa den modsatte Side af Frisen er let

varierede: Tegnene for Tro, Haab og Kærlighed, en eller

flere flyvende Bier, et Hjul. Ogsaa her er Ornamentiken et 

lille kristelig farvet Digt. Nyrop havde desuden ønsket, at 

hver Klokke skulde forsynes med et Navn. Den store

skulde hedde Overpræsidenten, de andre fire henholdsvis

første, anden, tredie og fjerde Borgmester; i det alvorsfulde

Raadhusudvalg havde han dog ikke fundet tilstrækkelig

Klangbund for dette Forslag. - Men Klokkerne
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skal ikke blot forkynde Tidens Gang, idet 

Hamrene taktfast falder ned mod deres

indre Rande („Slagene”) og blankslider dem

; de er desuden alle fem forsynede med

Knebler. Dog den store Klokkes Stol er

fast; med den dybe H-Klokke kan der derfor 

kun kimes og klemtes. De andre fire

Klokkestole er derimod bevægelige, og 

med disse mindre Klokker kan der altsaa

ogsaa ringes. Den første Gang, dette skete,

var Nytaarsnat Aar 1900; da lod

Borgmester Borup ringe med

Kvarterklokkerne en halv Time fra Midnat 

af ind i det nye Aarhundrede. 

      Vemodigt nok: Første Gang

Raadhusklokkerne ringede over en 

Magistratsperson var den Dag, da 

Raadhusudvalgets Formand, Borup, blev

begravet (24. Januar 1903). I hans Grav blev

der givet den virksomme Mand det Lov, „at 

han ærlig og oprigtig fremhævede, før han 

gav sin Mening tilkende i kunstneriske

Spørgsmaal, at det var noget, han ikke

forstod sig paa. Han røbede dog netop tit

en fin Forstaaelse af den - indenfor de 

økonomiske Grænser - nødvendige Frihed

for Kunstnerens Virksomhed, og som

Formand i Fællesudvalget for Raadhusets

Opførelse viste han stedse et klart Blik for,

at Forholdene ordnedes saaledes, at denne 

Frihed kunde trives.” 

      Da Borup døde, var Taarnuret allerede

færdigt, men Klokkespillet var endnu ikke 

sat i Gang. Oprindelig havde Nyrop tænkt 

sig Urskiverne af Terrakotta, men da

Udvalget ønskede dem gennemsigtige, for 

at man ogsaa om Natten kunde se, hvad 

Klokken var, blev deres Planer

konstruerede af T-Jern, der krydser

hinanden, og derimellem blev der indsat
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grønligt Katedralglas mellem Blysprosser. Skivernes Maal er ret anselige; de er 6 Al. 21” brede - det er omtrent Bredden 

af den store Port paa Raadhusets Forside og 7 Al. 21” høje. Frit udenfor Skiverne anbragtes de kobberdrevne eller

broncestøbte, forgyldte Midtsole, Visere, Hjørneornamenter, Ringe og Tal (c. 1 Al. høje). I Slutningen af 1899 og 

Begyndelsen af 1900 blev alt dette - undtagen Viserne - opstillet, men endnu manglede baade Urværk og Slagværk. Det

havde været Meningen, at Bertram Larsen skulde udføre begge Dele, og at de skulde være mekaniske; dog dette vilde

have medført visse Ulemper. Til den daglige Drift af Gangværk og Slagværker vilde man have behøvet et Arbejde af 

omkring 60,000 Fod Pund, det vil sige: en Mand maatte en Gang om Ugen have lagt Kræfter til i adskillige Timer for at 

faa Værkerne trukket op. Hertil kom, at det jo var mindre hyggeligt at have de 6-8000 Punds Lodder hængende i Snore 

160 Fod tilvejrs oppe i Taarnet lige over Borgertrappen.

      Man kom ud over disse Vanskeligheder, da Firmaet Kemp & Lauritzen tilbød at drive baade Ur og Klokkespil med

Elektricitet. Herved undgik man at anbringe Lodder og Pendul i Taarnet, idet Uret kunde reguleres af et Normalur, og 

herved blev ogsaa Anlægssummen sat betydelig ned. Tilbudet saa saaledes ud: Et selvoptrækkende Normalur (anbragt i 

Oplysningskontoret) 800 Kr. Et elektrisk Gangværk (i Taarnet) 5000 Kr. Et Slagværk for Timeslag med Klokkespil 

15,200 Kr. De fornødne elektriske Forbindelsesledninger 550 Kr. Ialt 21,550 Kr. Hertil kom saa 430 Kr., hvis der skulde

benyttes Selvtænding (og -Slukning) til Oplysning af Urskiverne. Bertram Larsens Tilbud lød paa 35,000 Kr. Da Direktør

Hagemann i Udvalget ivrig tog sig af Elektricitetens Sag, maatte det gammeldags Haandværk vige for den nye Naturkraft. 

I Marts 1902 blev der sluttet Kontrakt med Kemp & Lauritzen, og Nytaarsdag 1903 blev Urværket sat i Gang, efterat

Refleksskærmene var blevet anbragte bag Urskiverne om Efteraaret. Et Aarstid senere blev Klokkespillet sat i Stand, og 1. 

Januar 1904 lød for første Gang de underlig vemodige og troskyldige, gammeldags Toner ud over Staden [Fig. 87: I 

Taarnets Klokkerum. En af de elektrisk drevne Hammere ses under Klokken; Fig. 91: Taarnurets elektriske Værk til Slag og 

Klokkespil]. Intet Under, at disse Toner fornemmes baade som gammeldags og som troskyldige, thi saadan har - mener

man for Aarhundreder siden vor Middelalders eneste verdslige Sange, Folkeviserne, lydt.

      Naturligvis var ikke alle lige tilfredse med saaledes bestandig at blive mindede om Tidens Gang, men Ingeniør O. 

Muusfeldt, der har Ansvaret for det hele Anlæg, og som udførlig har gjort Rede for det, har dog sikkert truffet det rette,
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naar han skriver: Vanskeligheden ved af 4 Toner at sammensætte Melodier, der oven i Købet helst skulde have den 

sjældne Egenskab at kunne taale at høres om og om igen, Dag og Nat, Aar ud og Aar ind, uden at man blev træt af dem,

skulde paa Forhaand synes uoverkommelig. Efter at den første hidsige Meningskamp er stilnet af, synes den Maade, 

hvorpaa Opgaven er løst, at vinde stor Anerkendelse.
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X.
[Plastiske Arbejder. ] 

      Allerede 1894 om Sommeren tænkte Nyrop paa de 48,000 Kr., som var stillet i Udsigt 

til Billedhuggerarbejder paa Raadhuset. Der nedsattes et Underudvalg (Nyrop, P. Koch og

V. Koch) og udarbejdedes et Program til en Skitsekonkurrence om et trekantet Relief over 

de Fattiges Indgang paa Raadhusets Bagside og om et stort halvrundt Relief over den

indvendige Hovedindgang til Raadhuset. Paa dette Relief tænktes der anvendt Farver og

Forgyldning. De Konkurrerende valgte to Mænd (Vilh. Bissen og Joakim Skovgaard) til at

bistaa Underudvalgets Medlemmer ved Bedømmelsen. Alle de mange kunstneriske Forslag, 

der indkom, blev samlede udstillede ved Foraarsudstillingen 1895. Med sin Tegning til

Relieffet over de Fattiges Dør, „Skovens Dyr søge Føde og Læ”, vandt K. Hansen-Reistrup

Prisen, medens hændelsesvis to kvindelige Kunstnere fik Priserne for Udkast til det store 

Relief. Emnet stod det Kunstnerne frit for at vælge, kun hed det i Programmet, at Biskop

Absalon som Byens Grundlægger vilde blive fremstillet udvendig over Hovedindgangen; 

følgende dette Vink udførte Malerinden Fru Agnes Slott-Møller en Skitse af „Byens ældste

Raad”, med den Indskrift: Saa er By som Borger, der jo er blevet et bevinget Ord. Hun 

vandt den første Pris. Billedhuggerinden Fru Anne Marie Carl Nielsen fik anden Pris for

sit Udkast: Frederik III og hans Dronning til Hest under Københavns Belejring. Dernæst

bad man Vilhelm Bissen udføre Modeller til Absalonfiguren i overnaturlig Størrelse og 

højt Relief, og til to Væbnere forneden over Hovedingangen [i. e. Hovedindgangen]; de 

skulde holde Rigets og Byens Vaabenskjolde. Med Hensyn til Figurerne foroven paa Tagets 

Brystværn til begge Sider af Byens Vaaben havde Bygmesteren vaklet noget. Han havde tænkt sig, en Smule vedtægts-

mæssig, her at opstille Sindbilleder paa Kunst, Industri og Handel, men han havde ogsaa tænkt paa Vægtere fra

forskellige Tider. Den sidste Tanke sejrede, og Carl Aarsleff udførte saa de seks Vægterstatuer. Derimod var man endnu 

ikke klar over, hvilke Figurer der skulde opstilles paa Bagsidens Hjørner. Da Skulptursagen om Sommeren 1896 var 

fremme i Borgerrepræsentationen, taltes der om Vaabenholdere eller Lurblæsere. 
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      Alle disse Arbejder, i Forbindelse med Byens kobberdrevne Vaabenskjold over 

Brystværnet, vilde kunne udføres for 64,000 Kr. Borgerrepræsentanterne gik ikke alene ind 

paa at bevilge denne Sum, men forhøjede den, efter Forslag af Gustav Philipsen, med 2000 

Kr., for at Statuerne paa Tagets Brystværn kunde blive forgyldte.

      Hansen-Reistrups Relief blev først færdigt, og kom paa Plads om Foraaret 1897. Det blev

ikke - som Kunstneren oprindelig havde tænkt sig - udført i brændt, malet og glaseret Ler, 

men hugget i Rønne Granit. Den regelmæssig smukke, lidt ængstelig gennemførte

Komposition viser en Kronhjort og en Hind, som ved Vintertid ude i et af Dyrehavens

aabne Foderskure nipper til Foderet i Høhækken, medens Fuglene slaar sig ned i Neget, et 

jævnt og let forstaaeligt Billede paa Omsorgen for dem, der ikke formaar selv at tilkæmpe 

sig Føden. For at indprente, at Dyrene ogsaa er i „Læ”, har Kunstneren viist Skurets

Saddeltag i Tværsnit; det kunde muligvis være overladt til Beskuerens Fantasi at tænke sig

dette Skur, navnlig da Dyrene virkelig er i Læ, nemlig af Rammens skraa Sider, til hvilke de 

paralelle Taglinier ikke gør den bedste Virkning. Hen paa Sommeren kom der et Par 

Vægtere i Gibs fra Aarsleff. Ved Prøveopstillingen blev en forgyldt, en anden bronceret, for 

at man kunde skønne om den forskellige Virkning. Prøven faldt ud til Fordel for Broncen, 

og om Efteraaret 1898 var de alle seks støbte hos Broncestøber Rasmussen. Der var ikke

ublandet Glæde over dem. Arkitekt V. Ingemann henstillede i Borgerrepræsentationen til 

Nyrop at tage dem ned. Man kan rigtignok ikke se dem, sagde han, og forsaavidt er det lige-

gyldigt, om de er der eller ej, men de staar ganske umotiveret deroppe. Baade det ene og det andet er uretfærdigt, thi disse 

barske eller godmodige Karle, der fordum har taget saa mangen Tørn for Stadens Ro og Sikkerhed, har vel Krav paa at

blive mindede ved Siden af Byvaabenet, og hertil kommer, at det aabenbart har moret den Kunstner, der ellers sysler med

den nøgne, ungdommelig fine Ynglingeform, for en Gangs Skyld at give det grove, plumpe Omrids af Mennesker, der fra

Isse til Fod er hyllede i tykke, varme Klæder, og med god Virkning er de seks Morgenstjærner anvendt, disse

skrækindjagende, piggede Køller. I Figurernes Holdning og Dragter er de forskellige Tider let antydede. De to Vægtere 
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fra Frederik IV's Tid, nærmest ved Vaabenet, er bøse og militærisk stramme, medens Vægterne fra Frederik V, med Sko i 

Stedet for Støvler, har et let sirligt Anstrøg, og Fløjmændene, Vægterne fra Sjette Frederiks Dage, skræmmer saa vist 

ingen. Med deres tykke Kavajer og tunge Vandstøvler er disse to de morsomste og virkningsfuldeste Figurer. Den ene, 

der har Kabudsen trukket ned om Ørerne, sætter Tudehornet for Munden og blæser ud over Landet; den anden vender 

sig og raaber ind mod Byen, idet han forstærker Raabet med den hule Haand, en fortræffelig bevæget Skikkelse, over 

hvilken der er en Stemning fra gamle Dage af natlig Stilhed og Maaneskin. Men rigtig er det, at man ikke nede fra 

Raadhuspladsen kan faa Øje paa Enkeltheder, som man ser lige foran Modellerne: Ordene „ædrue og tro” paa Bælterne 

af Frederik IV's Vægtere, Hornlygterne, der hænger i en kort Lænke, de brede Opslag, Vægterpiberne o. s. v. Dog den 

Skæbne at gøre størst Virkning paa kort Afstand deler de med mange andre, mere berømte dekorative 

Billedhuggerarbejder. Snarere kunde man have ivret mod Bissens middelalderlige Skjoldholdere, der blev opstillede i 

Januar 1898, thi disse to Ungersvende fylder unægtelig ikke meget paa deres udsatte Poster. Det fortælles, at Donatello 

engang besvarede en Kritik, der rettedes mod en af hans Figurer i hans Værksted, ved at stille den paa Plads oppe paa 

den Bygning, til hvilken den var bestemt, hvorefter al Kritik forstummede. Hvis Bissen vilde afvæbne Indvendingerne 

kunde han gøre lige det modsatte af Donatello, nemlig henvise Beskueren til de to Modeller i Raadhusets Modelkammer. 

Her gør de spinkle og spænstige Figurer god Virkning. Men det er jo den omvendte Verden. Man mærker, at dansk 

Billedhuggerkunst er blevet afvant med at arbejde for Bygningskunsten og underordne sig den, og at den af lutter Finhed 

har mistet Sansen for djærve, kraftige og afgørende Linier. 

      Imidlertid var Bissens Absalonmodel blevet godkendt om Efteraaret 1896. Den skulde ikke støbes i Bronce, men 

drives i Kobber, idet man ogsaa rent haandværksmæssig vilde gøre ganske særlig Stads af Byens Grundlægger. 

Billedhugger Viggo Hansen gav sig i Lag med at drive de enkelte Kobberplader, men Arbejdet voksede Kunstneren over 

Hovedet; først tre Aar senere, efterat han var blevet afstivet ved gentagne Tillægsbevillinger, blev Figuren færdig og 

samlet inde i Raadhushallen. Under Verdensudstillingen 1900 gik den til Paris, hvor Absalon selv for omkring halvottende 

hundrede Aar siden havde vandret som ung, videbegærlig Klerk. Da Figuren kom hjem igen, blev den forgyldt og 

opstillet paa Plads over Hovedindgangen, og den 21. Marts 1901, Syvhundredaarsdagen for Absalons Død, blev Dækket 

fjærnet om Morgenen, saa at Skikkelsen pludselig traadte frem fra Raadhusmuren i hele sin Guldglans til Forbauselse for 

København.

      Om Efteraaret 1897 besluttede Udvalget endelig at lade Bundgaard udføre et Par „Bysvende” til Baghusets Hjørner; 

saadanne Bysvende — det havde man da bragt i Erfaring — bar ved højtidelige Lejligheder store Paradesværd foran 

Borgmesteren. Skønt det senere viste sig, at man tildels havde faaet gal Besked, idet det egenlig ikke var foran 

Borgmesteren, men foran Byfogden, at de omtalte Paradesværd blev baarne, holdt man dog fast ved Svendene, og da 

Bundgaard næste Efteraar havde udført den ene, som opstilledes paa Hjørnet mod Tivoli, blev Figuren godkendt, og den 

og en Kammerat til Hjørnet mod Byen skulde støbes i Bronce. Men medens Bysvenden endnu stod Vagt, paaviste 

Direktør Bernhard Olsen i en Skrivelse, at hans Dragt var middelalderlig, medens Paradesværdet snarest var fra Kristian 

Ill's Tid. Nu vidste Raadhusudvalget ingen anden Udvej af denne Knibe end at henvende sig til Dr. V. Mollerup og Troels 

Lund for at æske deres Mening, og disse to hver paa sit Omraade indsigtsfulde Forskere maa være kommet til det 

Resultat, at Bernhard Olsen havde Ret, thi Bysvendene blev ikke støbte. I deres Sted foreslog Nyrop at lade Bundgaard 

udføre en Betjent og en Brandmand, Ordenens og Aarvaagenhedens Sindbilleder, som det udtrykkelig hedder. Men det 

sidste blev unægtelig værre end det første, thi Bundgaards krumknæede Bysvend, der senere bjærgede sig op paa 

Borgertrappen, tog sig slet ikke ilde ud under den middelalderlige Baldakin, hvorimod de to uniformerede Herrer, der kom 

paa Plads i September 1900, i disse Omgivelser, de ypperste og mest fremtrædende til Anbringelse af 

Billedhuggerarbejder, levende minder om Hunde i et Spil Kegler. Med god Grund ærgrede Publikum sig over disse to
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Udhængsfigurer fra en Uniformskrædder, og en Tidlang var man tilbøjelig til at maale Bundgaards Evner efter dette Uheld, 

idet man glemte hans Fortjenester af Graniten. - Dette er altså Beretningen om Hjørnefigurernes sørgelige Forvandling. Mere 

Glæde fik Raadhuset af Fru Slott-Møllers Arbejde, som efterat være skaaret i Kridt blev anbragt paa en Plads i Forstuen og 

malet i December 1899. 

[Gaver til Raadhuset.]

      Men inden den Tid havde Raadhuset modtaget en Mængde Vidnesbyrd om, hvor levende Interessen for Bygningen var 

blevet. Da Nyrop i et Udvalgsmøde 1896 foreslog at udstede et Opraab om ved Gaver at bidrage til Raadhusets Udsmykning,

troede man ikke i Udvalget, at Opraabet vilde have nogen Virkning, og derfor blev Sagen stillet i Bero; men nu, da Bygningen 

nærmede sig Fuldførelsen, strømmede der Gaver ind til den, ikke blot Skulpturer, men ogsaa Malerier. De skrev sig fra Mænd

i Kommunalbestyrelsen og fra Privatfolk, fra enkelte Personer og fra Komiteer. Listen over de indkomne Gaver fylder mere

end en Side i Borgerrepræsentationens Forhandlinger den 16. Januar 1905. 
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XI.
[Kedelhus og Politistald.]

      Medens Borgerrepræsentanterne - som det er viist - med største Redebonhed gik ind paa at bevilge Penge til 

Raadhusets Billedhuggerarbejder, var der et andet Spørgsmaal i Forbindelse med Raadhuset, der vakte nogen

Betænkelighed, i hvert Fald en Del Diskussion: Kedelhuset. I Begyndelsen af 1895 drog Borup Sagen frem i

Raadhusudvalget, og om Efteraaret 1896 havde Nyrop og Stadsingeniøren i Forening udarbejdet et Forslag; den Grund,

der stod til Raadighed, skulde forøges med et mindre Stykke af Brandstationens Grund, og herpaa skulde der opføres dels 

et Kedelhus, dels en Stald til Politiets Heste. Udgifterne vilde blive: For Arkitektens Vedkommende 90,000 Kr., for 

Stadsingeniørens 88,000 Kr., ialt 178,000 Kr. Ved denne Sammenkobling af Kedelhus og Politistald som unægtelig ogsaa 

straks er lidt paafaldende vilde Magistraten slaa to Fluer med eet Smæk, thi et Kedelhus skulde man have, en Politistald 

vilde man gærne have. Men Borgerrepræsentanterne vilde nødig være med til Politistalden, i hvert Fald nødig bevilge
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Penge til den, thi det ridende Politi kunde paa ingen Maade glæde sig ved særlig Yndest hos Københavns Borgere. Dog

efterat man havde konstateret dette, var der i Virkeligheden ikke noget at indvende mod Forslaget, som baade var praktisk

og billigt, og det blev da ogsaa vedtaget. Om Foraaret 1898 blev Murarbejdet bortgivet til Murmester Broe. Først tog man 

fat paa at opmure Dampskorstenen, for at Stilladserne kunde være fjærnede, naar Taget skulde rejses paa Staldbygningen;
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i Løbet af Efteraaret blev Skorstenen fuldført. Næste Maj var Stalden saa vidt færdig, at Politiets Heste kunde rykke ind, 

men saa kom den store Lockout om Sommeren og stansede alt Arbejde. Først i Oktober Maaned kunde man begynde paa 

en delvis Opvarmning af Raadhusets Bagbygning fra det nye Kedelhus, og en Maaned senere var det Hele færdigt. En 
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lille pudsig Fejl var der begaaet. Porten i

Hegnsmuren var nemlig blevet saa smal (3 Al.

18”), at et Læs Hø eller Halm ikke kunde klemme

sig igennem den; da den netop var gjort for det 

sammes Skyld, maatte den nordlige Pille flyttes

henimod en Alen, saa at Gennemkørslen blev 4 

Al. 12” bred.

      Det var en overmaade sammensat Opgave,

der her blev stillet Arkitekten, ret en Prøvesten

for hans Sindrighed. Han skulde skaffe Plads til

13 Heste, en Boks og en Sygebaas, et Foderrum

og et Karlekammer. Alt dette henlagdes til Stuen

i Bagbygningen. Paa første og anden Sal blev der

saa Høloft og Bolig for en Fyrbøder og

Maskinmesteren. Kedlerne, der leveredes af 

Burmeister & Wain, blev anbragte i den nordlige 

Del af Forhuset, nærmest Brandstationen. 

Gennem en Betontunnel føres Damp- og 

Returledningerne fra Kedelhusets nordligste

Hjørne under Brandstationen ind i Raadhusets 

Bagbygning. I Forhusets søndre Del er der 

Kulrum, Værksted og et Værelse til 

Politibetjentene. Fremdeles skulde Kunstneren

dække den grimme Brandmur i Baggrunden, der 

hører til Brandstationen; han maatte derfor gøre 

Baghuset saa højt. Men han skulde ogsaa sørge 

for, at hans Anlæg ikke skjulte Brandstationens 

smukke Gaard; derfor maatte han gøre Forhuset

lavt; og navnlig skulde han sørge for, at

Dampskorstenen ikke kom til at tage Synet fra

Brandstationens Slangetaarn. Som en Følge

heraf blev han nødt til at trække Skorstenen 

tilbage mod Brandmuren, men dette drog rigtignok den Ulempe efter sig, at Røgtrækket fra Kedlerne maatte føres hen

under Stalden til Skorstenen, og i Borgerrepræsentationen troede man, at Varmen i Hestestalden vilde blive utaalelig,

mumlede endog om „Dyrplageri”; men der er gjort, hvad der kunde gøres for at fjærne Ulemperne. Murene om 

Røgtrækket er byggede af 31/2 Stens Murværk, hvori l/2 Stens Hulrum med Isoleringsmasse og l/2 Stens Hulrum med

Luftisolation. I den lyse, rummelige Stald, med elektriske Lamper, har Politiets Heste det da sikkert ogsaa nok saa

komfortabelt som mange af de fattige Stakler, paa hvilke de gør Jagt. 

Endelig skulde Anlægget være som en Stødpude mellem den grundmurede borgerlige Soliditet, der har faaet Udtryk i 

Overformynderi-Bygningens Former, og Brandstationens kækkere Gotik. Hertil har Kunstneren taget Hensyn, idet han 

har akcepteret Overformynderiets kraftige Granitpiller til den ene Side, og fortsat med Brandstationens Tindemur til den 

anden Side.
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      Da Forslaget kom frem i Borgerrepræsentationen, mindede Gustav Philipsen om „Jurisprudensen og de smukke 

Piger”. Mars og Vulkan, der jo ingensinde var gode Venner, skulde her spærres inde bag samme Hegnsmur. Men 

Kunstneren har ligesom i et Sindbillede vist, at der alligevel ikke er noget i Vejen for en Forening. Til Staldens 

Hjørnepille ind mod Overformynderiet har Bundgaard nemlig udført et hjælmklædt Granithoved af en Kyklop, en af de

klassiske Fyrbødere, der fremkalder Vulkanernes Dampspænding, og under Hovedet er der to Næver, som griber om

Kniplen, Politiets Vaaben. Men hvad der er vigtigere: i selve Anlægget mærkes ikke mindste Brud. Selv om man vel

egenlig ikke af sig selv falder paa, at her er et Kedelhus og en Hestestald, maa man dog sige sig selv, at her er der opført et

grumme indtagende lille Bygningskompleks. Den Opgave, ved sin Kunsts Midler at løfte og forskønne Tilværelsens graa 

Hverdage og Arbejdsdage, har sikkert tiltalt Kunstneren; oftest har de ældre Arkitekter fornemt ladet en saadan Opgave 

ligge. Og Kunstnerens særlige Evner, hans Sans for det usymmetriske, for den fine Silhuetvirkning, for Stoffernes udsøgte 

maleriske Samvirken, er her paa den smukkeste Maade kommet til deres Ret. 

      Som sædvanlig i Nyrops Kunst oplives Beskueren ved forfriskende og muntre dekorative Indfald. I Hestestalden er 

saaledes Jernsøjlernes Hoveder blevet en Slags korintiske Kapitæler omsatte i Støbejernsstil, dog lige saa langt fra 

Grundformen som en Stald er fra et græsk Tempel, og udenfor er de Ringe, hvortil de ædle Gangere bindes, naar de skal 

strigles, fastgjorte ved Kroge, der har Form som stærkt simplificerede Hesteforkroppe. Dog Kunstnerens bedste Indfald er

ikke nogen kunstnerisk Stofbehandling; det bestaar deri, at han har sat et Stykke Natur midt ind i Kunsten. Da Forhusets 

Tage kun skraaner ganske lidt, er der anvendt Bitumen, d. v. s. Papirlag gennemtrukne med Tjære og grusdrænede øverst,

og herover er der lagt Græstørv. Naar man husker paa Anlæggets halvt landlige Præg, paa Stalden, paa Hestene, Halm- og 

Hølæssene, der bringer Duft fra Landet, bliver der god Mening i den lille Enghave, der sikkert paa Stedets firbenede 

Beboere virker som en Apéritif til det tørre Foder; og selv en Hest maa kunne se den herlige maleriske Virkning, som det

saftige Grønne gør i Gadeperspektivet over de graa Brostene og mellem de røde Mure. 
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XII.
[Ordningen af Raadhusets Omgivelser.]

      Aarelange Overvejelser og timelange offenlige Forhandlinger krævede endelig Ordningen af Raadhusets Omgivelser.

Dansk Sprogbrug gør ikke nogen meget streng Forskel paa Benævnelserne Torv og Plads. Man taler om Højbroplads og 

Nikolaj-(Kirke)plads, skønt begge er Torve, og om Søtorvet, der aldrig har været Torv. Graabrødretorv er nu en Plads, 

men da det var Torv, hed det Ulfelds Plads, o. s.v. Vil man være meget nøjeregnende, finder man egenlig kun en eneste

virkelig „Plads” i København, nemlig Amalienborg. Her blev ikke blot Pladsens Form og Størrelse forud bestemt, men 

ogsaa Bredden af de Gader, der munder ud i Pladsen, og Højden af de Palæer, der omgiver den, og endelig fik alle fire

Palæer et ganske ensartet Præg. Alt dette kunde ske for det første, fordi man her stod paa bar Bund, for det andet i Kraft 

af et enevældigt Magtsprog. Ingen af disse Forudsætninger var tilstede, da man skulde gøre Raadhuspladsen til en 

„Plads”.

      Ind mod Byen havde man den tarvelige, smaatskaarne Husrække, der havde dukket sig bag Volden, og som nu, da 

Volden faldt, beholdt et underlig lyssky Præg; mod Vesterbro er der det anselige Hjørnehus, en Prøve paa 

Halvfjerdsernes Bygningsstil, paa den anden Side af Gaden Industriforeningen og videre Tivolihaven med dens lettere 

Bygninger. Mod Nord begrænses Pladsen af Helmershus, medens selve Pladsens Hovedbygning, Raadhuset, fra Syd

skyder sig skævt ind paa den; og ikke nok med det: da Jordsmonnet skraaner, kommer Raadhuset til at ligge lavere end 

dets Genbo; denne Genbo er altsaa sat højere paa Straa. Det var derfor i og for sig intet Under, at man grublede saa

længe og talte saa meget om Raadhuspladsen, thi at faa et kunstnerisk tilfredsstillende Hele ud af den var - som det ogsaa

bemærkedes - en uløselig Opgave.

      Allerede som Borgerrepræsentant, inden Raadhuset endnu var kommet paa Papiret, havde Nyrop - hvad tidligere er 

nævnt - haft Blik for de Ulemper, Raadhuspladsen som Plads betragtet vilde komme til at frembyde. Han havde tænkt sig

Raadhusets Forside rykket tilbage i Linie med Vartov. Man vilde da have undgaaet, at Raadhuset skød sig skævt ind paa

Pladsen, man vilde være blevet fri for det Gab, der aabner sig ned mod Vartov, og Raadhuspladsen vilde have faaet 

Storhed og Vidde, selv om den ikke havde faaet nogen ensartet arkitektonisk Indfatning. Men Nyrops Forslag, der ansaas

for altfor glubsk, blev forkastet. I sine to Konkurrenceforslag glemte han dog ikke dette Gab ind til Vartov; for at fylde det,

kastede han blandt andet sit Folkebibliotek ned i det. 
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    Det er vist kun Enevælden, der er i Stand til at skabe „Pladser”. Saadan skal det være, dermed Basta, siger 

Amalienborg Plads, der her hjemme er et ganske enestaaende Mindesmærke over Enevældens Aand. Under et borgerligt 

Selvstyre, hvor enhver holder paa sit, staar det uniforme gærne paa samme sorte Tavle som Enevælde og Militarisme. 

Derfor er Raadhuspladsen der altsaa ikke blev nogen rigtig Plads - alligevel et Mindesmærke over Borgerligheden. 

[Muslingeskallen. ] 

      Ikke blot fordi Programmet forlangte det, men ogsaa i Følge sin Lyst og Tilbøjelighed, havde Nyrop straks i sit første 

Forslag fordybet sig i Spørgsmaalet om Raadhusets Omgivelser. Paa Konkurrenceskitsen (se S. 24, Fig. 31 og S. 41, Fig.

55) lagde han en Sænkning mellem Vesterbros Passage og den brede Forplads foran Raadhuset; denne Sænkning var 

begrundet derved, at den store Friskluftskanal, Forbygningens Aandehul, mundede ud midt under den Balustrade, der 

begrænsede Forpladsen udadtil. Foran Aandehullet er der et lille Vandbassin, og i Sænkningens Bund er der et Anlæg. 

Fra Passagen kunde man gaa ned i dette Anlæg, men man kunde ikke derfra umiddelbart komme op paa Forpladsen.

Nogen Raadhushave var derimod ikke antydet ved den lange vestlige (sydvestlige) Raadhusside. Vestre Bulevard fortsatte

sig som en bred Gade til det firkantede Taarn; først herfra blev der atter en træbeplantet Bulevard. I anden Omgang 

beholdt Nyrop Sænkningen, „Muslingskallen”, men opgav Bassinet og Beplantningen i Bunden; nu danner Sænkningen,

som det ses af Fig. 44 paa S. 32 og Fig. 56 paa S. 41, en Overgang fra Gaden til Raadhuset. Forpladsen med sin 

Balustrade springer paa Midten kraftig frem over Luftkanalen, og til begge Sider fører en Trappe op til den. Og først nu er 

Raadhushaven lagt ind til Vestsiden. Den er omgivet af et Jernstakit mellem murede Piller paa en muret Sokkel, og ud 

mod Passagen afsluttet med en Hjørnepavillon; paa Bagsiden var der derimod endnu ikke nogen saadan. Endelig er der paa 

det Forslag, der blev vedtaget 1892, ikke nogen Muslingskal; det, der skulde begrunde den, Luftkanalen under Forpladsen,

er nemlig faldet bort. Som man ser af det Fremtidsperspektiv, Kunstneren lod udarbejde om Foraaret 1893, og som er 

gengivet samme Aar i Ill. Tidende Nr. 51, skulde der fra den ydre Forplads føre et Par Trin op til den indre. 

Raadhushaven er derimod bevaret, og nu har den faaet begge sine Hjørnepavilloner; ud mod Pladsen er den skærmet af

en Hegnsmur, paa de tre andre Sider er den derimod omgivet af et Jernstakit mellem murede Piller paa et muret 

Fodstykke.

      Da den Tid nærmede sig, at man fra Papiret skulde gaa over til Virkeligheden, foreviste Nyrop (Efteraaret 1897)
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forskellige Planer til Ordningen af Raadhusets Omgivelser; de blev autograferede til Raadhusudvalgets Medlemmer. 

Næste Sommer blev der nedsat et særligt Underudvalg (Øllgaard, Hagemann og Gustav Philipsen), som skulde drøfte 

Sagen med Arkitekten, og i Løbet af et halvt Aars Tid fik man udarbejdet et Forslag, som Raadhusudvalget billigede, og 

som kom til Forhandling i Borgerrepræsentationen om Foraaret 1899. Forslaget drejede sig kun om Ordningen af 

Raadhusets umiddelbare Omgivelser hele Vejen rundt; Ordningen af Sporvognspladsen paa den anden Side af Passagen 

var foreløbig lagt tilside. Først anbefaledes det at skyde Muslingskallen ind mellem Forpladsen og Vesterbros Passage; 

ud mod Muslingskallen skulde Forpladsen bue sig frem og forsynes med en Stenbalustrade, som paa Midten skulde 

afbrydes af en Trappe med en halv Snes Trin. Ved Muslingskallen - skrev Nyrop - giver man Bygningen større Anseelse. 

Jordsmonnets naturlige Fald nedad mod dens Forside modvirkes og ligesom ophæves ved den frembragte stærkere 

Skraaning. Ogsaa den indre Forplads's fremadbuede Form vil ... have en heldig Virkning paa Bygningens vandrette 

Linier. Denne Virkning saas ved den ifjor (d.v.s.: 1897) udførte Model til Udstillingen i Stockholm. 

      Op til Bygningens Vestside skulde Raadhushaven ligge, og Kunstneren forsvarede den med Varme og med Finhed. 

Her skulde der ikke være et almindeligt Anlæg, hævdede han, men en Have, der ogsaa udadtil tydelig viste sig som 

hørende til Raadhuset; derfor maatte den omgives af en høj Indhegning, saa at den ligesom gik i Spænd sammen med 

Raadhuset. „Ved at støtte sig til Solsiden af en stor Bygning faar og giver Haven en Hygge, som ikke kunde ydes af et saa 

lille Anlæg, naar det laa frit til alle Sider.” Fortovet, der paa Konkurrenceforslaget løb lige op ad Raadhusmuren, burde 

„lægges saa langt fra Huset, at der bliver et Bed langs Murene, der godt kunne taale nogen Bevoksning.” Derved holdes 

man lidt borte fra Vinduerne i Parterreetagen, og Fortovet faar, naar der kommer Bede paa begge Sider, mere Karakteren 

af en Havegang. Ud mod Raadhuspladsen og ved den modsatte Smalside skulde Haven begrænses med en Murstensmur, 

endende i Hjørnepavilloner, og foran Haven skulde Pladsen, der nu smykkes af Dragespringvandet, have 

Mønsterbrolægning. Som Ludvig Holstein senere sang:

Dér, hvor Sisken fløjtede 

 paa Forlibtes Sti

hvor Ungdom skøjtede 

 ned langs Tivoli,

hvor Byen fordum mødtes med Landet, skulde der bevares en lille Stump Natur, ikke kastet paa Alfarvej som en Perle for 

Svin, men smukt og kostelig indfattet. 

      Ud mod Lavendelstræde ønskede Kunstneren et sænket Fortov langs Raadhuset, hvorimod Ordningen af selve 

Pladsen foreløbig stilledes i Bero, og endelig tænkte Kunstneren sig Arealet bag Raadhuset „som en rolig lille Plads 

mellem de to kommunale Bygninger”; den vilde blive omtrent saa bred som Frue Plads mellem Kirken og Universitetet, 

skulde pyntelig brolægges og forsynes med nogle højstammede Plataner. I Stedet for almindelige Afvisersten skulde der 

være fire Stenbænke med Træsæder.  

[Lurblæsersøjlerne.]  

      Som en Rosin i Pølseenden kom sluttelig Forslaget om Lurblæsersøjlerne. Hvor Vesterbrogade munder ud i 

Raadhuspladsen, mellem Industriforeningen og Axelhus, foreslog Nyrop at lade opstille to Søjler med Lurblæsere paa 

Toppen. „Ved dem vilde Indkørslen til Byen vinde en Anseelse, som den nu mangler.” De to Mænd skulde vende 

Ansigterne mod de Fremmede, der drog ind i Byen, og blæse dem et Stykke paa disse mærkelige Broncealders-

Instrumenter, der just ved den Tid var blevet uhyre populære, efterat de Toner, der i et Par Aartusinder havde slumret i 

dem, atter ved Dr. Angul Hammerichs Undersøgelser - var kaldt til Live. Søjlerne kunde gøres af bornholmsk Granit, 

Skaftet i een Sten af indtil 16 Alens Længde; de vilde, med Fodstykke og Hoved, blive noget højere end 

Industriforeningen, og Lurblæserne vilde naa op i Højde med Taggesimsen paa Axelhus. Udvalget foreslog en Bevilling 

paa 1000 Kr. til at opstille en Model af den ene Søjle paa Prøve. 

      Hele denne Plan blev nu meget omstændelig gennemdrøftet i Borgernes Raad, og sluttelig vedtog man, efter Forslag 

af Prof. C. Torp, at gaa ind paa den; dog blev Spørgsmaalet om Raadhushaven foreløbig udskudt, og Brolægningen til 

Pladsen foran Haven vilde man ikke gaa med til. 
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Om Efteraaret 1899 blev saa Modellen til den 

ene Lurblæsersøjle opstillet (ovre ved 

Axelhussiden), men videre end til denne Model 

kom man ikke, og da den blev fjærnet, gled 

Søjlerne stille ud af Sagaen; næste Aar ordnedes 

Forpladsen og belagdes med Klinker, 

Muslingskallen blev afgravet, Pladsen bag 

Raadhuset bragt i Stand, og om Sommeren 1901

kunde de omboende allerede nyde Aftenernes 

Kølighed paa Afvisernes Træsæder. 

[Misfornøjelse med Muslingeskallen.] 

      Da Plankeværket faldt den 19. Oktober 1901,

og Muslingskallen aabenbarede sig, blev der i 

Staden et stort Røre; det har endnu ikke lagt sig.

De lærdeste talte om Siena, mod hvis Raadhus

Jordsmonnet skraaner og sænker sig som et 

naturligt Amfiteater; men, som det er viist, med 

Urette raabtes der „Siena” efter Muslingskallen.

Oprindelig var den praktisk begrundet derved, at 

Friskluftskanalen skulde munde ud under 

Forpladsen, og desuden skulde den tjene til at

isolere Raadhusets Forside, med tilhørende For-

plads, fra Gaden og Færdselen. Men naar

Friskluftskanalen faldt bort, og Forpladsens Balustrade gennembrødes af Trappen, blev Muslingskallen for de fleste kun en 

lidt ærgerlig og mislykket Spas, uagtet den stadig, i Forhold til Raadhusets Forside, er æsthetisk fuldt begrundet. De
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vittigste foreslog da ogsaa at anvende den som Æble-skivepande; andre vilde derimod fylde den med Vand. Dette sidste

skete i Virkeligheden, da den blev afgravet; man kom til at ophugge et Vandrør, og i faa Øjeblikke forvandledes Musling-

skallen til et Gade-kær. De, der saa den i den Tilstand, mindes endnu, hvor udmærket en Virkning det gjorde, at

Raadhuset spejlede sig i Vandet. Naar man af Forhandlingerne i Borgernes Raad ser, hvor haardt det holdt at faa

Raadhushaven gennemført, maa man imidlertid stadig have Muslingskallen i Erindring. Hidtil havde Nyrops Prestige

været uangrebet; ved Muslingskallen fik den et Knæk, og man fandt sig ikke længer beføjet til at følge Arkitekten med

blind Tiltro. Da det (i September 1902) blev besluttet at ofre Trærækken tværs over Pladsen, fra Axelhus til

Frederiksberggade, udtalte nuværende Borgmester J. Jensen, at „skønt han satte Nyrop overordenlig højt, veg han ikke 

tilbage for at sige, at hvis han idag stod overfor Spørgsmaalet om Indretning af Muslingskallen, vilde han aldeles bestemt

stemme derimod”, hvortil Forsamlingen sluttede sig med saa kraftige Hør-Raab, at Genlyden af dem ikke helt var

forstummet, da Spørgsmaalet om Raadhushaven et Aarstid senere (Marts 1903) blev endelig afgjort. 

[Raadhushaven.]

      Om denne Sag havde Meningerne været saa delte, som det vel overhovedet er muligt. Til Nyrops Forslag

Hegnsmure for Havens tvende Smalsider, Hjørnepavilloner og et Gitter for Langsiden sluttede Magistraten sig, „dog 

saaledes, at Havepartiets to Hjørnepavilloner udelades.” Andre ønskede kun et højt Gitter paa alle tre Sider, henholdsvis 

med eller uden Hjørnepavilloner, og atter andre foreslog Haven indhegnet med et lavt „Hundegitter” eller med et levende

Hegn. Endelig vilde nogle, af Hensyn til Færdselen, helt opgive Haven og gennemføre Bulevarden forbi Raadhuset med 

samme Bredde, som den har mellem Langebro og Brandstationen.

      Resultatet af den første, timelange Behandling den 2. Juni 1902 blev, at Sagen henvistes til et Udvalg paa syv 

Medlemmer, og da der ikke opnaaedes Enighed i dette Udvalg, vedtoges det ved anden Behandling, den 30. Juni - men

kun med 19 Stemmer mod 17 -, at udsætte Sagens Afgørelse, indtil Magistraten havde skaffet et Overslag over, hvad det

vilde koste at gennemføre Bulevarden til Raadhuspladsen i samme Profil som fra Langebro til Raadhuset.

      Det vilde, som man fik at vide paa Mødet den 9. Marts 1903, koste omtrent 50,000 Kr. mere end Anlægget af

Raadhushaven, og i dette og i det følgende Møde (16. Marts) lykkedes det saa at faa Raadhushaven erobret fra 

Bulevarden og forsynet med en Indhegning for Tid og Evighed. Med 19 Stemmer mod 11 blev det nemlig vedtaget, at

Haven paa de tre Sider skulde omgives af et højt Gitter med Murpiller og Hjørnepavilloner. 

      Saaledes endte denne Sag, desværre uden at Nyrop fik Lov at opføre de to korte Hegnsmure. Thi der kan ikke være 

Tvivl om, at disse Hegnsmure har hørt med til Raadhusets kunstneriske Program. Naar der indvendtes imod dem, at det
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var „Attraper”, der skulde agere „en hel 

Klostermur”, er dette hvad man kunde kalde en

litterær Indvending; de skulde hverken agere det

ene eller det andet, men idet de sluttede sig til 

Raadhusets Forside og Bagside, skulde de bidrage 

til at give For- og Bagsiden Bredde og Fasthed i 

Linierne. Naar det videre hedder, at alle sikkert er 

„tilfredse med, at Muren om Helligaandskirken er

fjærnet, og at et smukt og tiltalende Anlæg er

kommet i Stedet for den kolde Mur. Man har 

tidligere været inde paa Ønskeligheden af at faa

Muren om Petri Kirke fjærnet, men det er ikke 
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lykkedes”, da fremkalder disse Ord en Haglbyge af Modsigelser. Rigtig er det naturligvis, at en Mur - i hvert Fald en Del 

af Aaret er „kold”, men dermed hører ogsaa Enigheden op. Det er vist slet ikke givet, at alle med Tilfredshed har set 

Muren omkring Helligaandskirken falde, og vi beder i hvert Fald Forsynet naadig holde sin Haand over de gamle 

Hegnsmure, der endnu er bevarede i København, til Afveksling og Vederkvægelse i Gadeperspektiverne. Endnu da 

Hegnsmurene stod som en svag Fremtidsmulighed, kom Nyrops Fagfæller ham til Hjælp i deres Blad. „Enhver - skrev 

Redaktionen af „Architekten” - kender den smukke Virkning af en Hegnsmur ved en Landsbykirke, af en Stadsmur ved et 

Taarn, af en Længe ved en Hovedbygning, af en Buegang ved et Slot (Kristiansborg), det er ligesom det monumentale 

først ret fremhæves ved den lange vandrette og lavtliggende Linie, især naar denne saa afsluttes med en yderligere 

udviklet, arkitektonisk Afslutning. Saa smukt og yndefuldt og tillige saa praktisk og velberegnet som Værn mod 

Bulevardens Støvskyer og Slud som disse Mure paa Nyrops Tegninger slutter sig til Hovedbygningen, er det stor Synd

at sløjfe dem; den ringe Bekostning til vort i Forvejen ikke for dyre Raadhus spiller dog vel ikke nogen nævneværdig 

Rolle? Som fast Baggrund for Muslingskallen og hele Forpladsen kan Murene ligefrem slet ikke undværes. At Lægfolk 

nu giver sig til at diskutere, hvorvidt der skal være Stakit eller Plankeværk, men ikke Mur, vidner om et Snæversyn og en 

Smaalighed, som ikke er paa sin rette Plads. Her har man kun fuldt ud at rette sig efter den Arkitekt, som forøvrig har løst 

sin Opgave paa en saa fortrinlig Maade; thi her er han og kun han Mesteren.”

      Nu er der vistnok ingen, der har det mindste at indvende mod disse Ords Indhold, og det er jo altid et Fremskridt, selv 

om det kommer lovlig sent. Dog dengang Spørgsmaalet endnu stod paa Hegnsmur eller Gitter, var der et Synspunkt 

fremme, som man ikke ganske kan skyde tilside, nemlig Hensynet til den demokratiske Mistænksomhed. Gustav Philipsen 

berørte dette Synspunkt, indrømmede dets Berettigelse, men vilde alligevel ikke tage dets yderste Følger. I gamle Dage - 

sagde han - havde Kongefamilierne deres Haver om de kongelige Slotte, indhegnede af høje Mure, utilgængelige for 

Befolkningen, alting var aflukket, Borgerne havde kun at betale dertil og fik aldrig Adgang til de Goder, de selv havde 

skabt ved deres Skatter; men nu skal Portene slaas op paa vid Gab. Og man gaar videre og siger: Hegnene ned! Murene 

ned! Alt skal være aabent.  

      Det skal ogsaa indrømmes, at hegnsmurene fra et meget Strengt demokratisk Synspunkt havde
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været noget til at rende Panden imod, og at „Hundegitteret” eller det levende Hegn var afgjort mere demokratisk.

Hegnsmurene vilde sikkert have meddelt Haven et ejendommelig fornemt eller aflukket Præg, som ikke stemmede med

dens Mening; som den nu om Sommeren udfolder sig med Blomster og grønne Blade bag det høje Gitter, indbyder den 

ikke blot til Dvælen, men ogsaa til Gennemgang. Man kan da sige, at det høje Gitter er et Kompromis mellem

demokratiske og kunstneriske Hensyn, mellem Hundegitter og Hegnsmure, for slet ikke at tale om den anarkistiske 

Bulevard.

[Bundgaards Gefion-Springvand.] 

      Pladsen foran Haven maatte nøjes med en Asfaltbelægning. Hvor paa en tidligere Plan Pladsens Ensformighed

brødes af et Træ, blev Joakim Skovgaards og Th. Bindesbølls Dragespringvand anbragt. Alligevel gør dette „noget døde 

Parti”, som Philipsen kaldte det, stadig et underlig ufuldført Indtryk. Det er for stort og bart til at være en hyggelig

Afkrog. Engang, nemlig ved Juletid 1897, havde Nyrop tænkt at faa Bundgaards Gefionsgruppe opstillet her for Enden af 

et Bassin, medens et andet, rektangulært Vandbassin skulde ligge i Flugt dermed inde i Raadhushaven. Til Forklaring 

skrev Arkitekten: „I den forreste brede Ende af Bassinet tænkes Gefion pløjende, vendt mod Vesterbros Passage, med 

Vandbrus og Sprøjt omkring Øksne og Plov, hvorfra Vandet saa med sagte Strøm løber tilbage under Broen i det

antydede lange Bassin med Grønt paa Siderne.” Dette Fremtidsperspektiv har i høj Grad tiltalt Bygmesteren. Jeg synes 

-skrev han -, at Gefionstanken gennem denne Anbringelse og Sammensætningen med det langstrakte Bassin faar en Fylde

og fortællende Baggrund, som ikke er almindelig ved den Slags Opstillinger. - Tanken vandt dog ingen Tilslutning i 

Raadhusudvalget, og Bundgaards Gruppe pløjede sig saa møjsommelig ud til Langelinie. Men „Dragepladsen” ligger

stadig øde og tom den største Del af Aaret; kun henimod Julen, naar den fyldes med Grantræer, kommer der Liv over 

den. Heraf kan man slutte, at det heller ikke i Praksis lader sig gøre at skelne skarpt mellem Torv og Plads. Man gaar 

næppe Raadhuspladsens Ære for nær ved at forvandle en Del af den til Torv. 
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XIII.
[Gennemførelsen af Raadhusets Indre.]

Da Raadhuset 1896 stod under Tag, tænkte de fleste sig, at man

saa smaat kunde flytte ind omtrent med det samme. Da dette

ikke skete, begyndte Folk at blive utaalmodige, og 

Utaalmodigheden naaede helt op i Borgerrepræsentationen, hvor 

den fandt mer eller mindre stærke Udtryk. Hertil svarede Borup

dog med Rette, at „det Arbejde, som nu skal gøres, alt det

kunstneriske, er det, som tager Tid.” Hvad Nyrop i de lange 

Spændingens Aar havde gennemtænkt og gennemarbejdet, var 

bragt ud i Virkeligheden. Nu stod han foran en helt ny Opgave:

den kunstneriske Opdyrkning af det Indre. 

      Som nævnt blev den Jernkonstruktion, der bærer de to 

Glastage over Raadhushallen, det øverste Skraatag og det

underste Saddeltag, bragt paa Plads 1896, og Skraataget blev

lagt, men først fire Aar senere var ogsaa Saddeltaget færdigt, efter 

at man havde indsat det grønne Katedralglas og malet alt Træværket. Da det øverste Glastag kun skraaner temmelig svagt 

fra Tindemurens Bagside hen mod Mellemhuset, saa svagt, at Snemasser under Snefog ikke vilde glide bort, er det

kreppet op i otte jævnsides løbende Saddeltage. Ad disses stejle Skraasider glider Sneen straks ned i de mellemliggende

Render, smelter, og løber bort ad et Kobbernedløbsrør paa hver Side af Mellemhuset. Og da den varme Udsugningsluft fra

Hallen og fra Mellemhuset trækker op i dette mægtige, lyse Rum mellem de to Glastage, er der her oppe et Væksthus, en 

Stump sydlandsk Klima, hvori der kan dyrkes Druer og Kaktus.
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I Aaret 1897 var man mest beskæftiget med at pudse og nedfuge Ydersiderne 

og overhvælve de indre Rum; ved Aarets Slutning var alle Ruderne indsatte

paa Bagbygningens Ydersider, og man var begyndt med Ruderne paa

Gaardsiderne; endelig blev Forbygningens Vinduer udbudte. Om Foraaret var 

der blevet bevilget Penge til en stedsegaaende Elevator i Baghuset; den blev 

opstillet tre Aar efter af Marstrand, Helweg & Co. I de døde Vintermaaneder 

1898 indlagde Hassel & Teudts Folk Vand i Bagbygningen, og nogle større 

Arbejder blev udbudte, nemlig Skillevægge, Kanaler og Hvælvinger af Monier samt Sten- og Betongulve baade til

Forbygningen og Bagbygningen. I April eftergik Bundgaard de 21 Granitmasker paa Tryklejestenene over Søjlegangens

og Mellembygningens Søjler; han og Billedhugger K. Ludvigsen havde modelleret dem. Det er en lidt broget Forsamling,

naar man spørger efter Navnene. Paa den vestlige Smalside ser man blandt andet den daværende Inspektør ved 

Frederiksborgmuseet, I. F. Leemeier, og Billedhugger H. C. Petersen ved Siden af Jul. Lange. Paa den nordlige Bredside 

kan man kende P. Koch, I. P. E. Hartmann, H. N. Hansen, Borup, Thorvaldsen og V. Koch, paa Østsiden finder man

Snedkermester F. Oxelberg og Arkitekt M. Borch ved Siden af sin Hustru, Nyrops Søster, paa Mellembygningen Nyrops

Hustru, Harald Høffding og Beethoven. 

      Hvor langt man iøvrig var naaet kan skønnes deraf, at i Januar 1899 blev alt det indvendige Snedkerarbejde til

Bagbygningen udbudt, og ved samme Tid blev der bevilget 68,000 Kr. ekstra til elektrisk Belysning af hele Raadhuset.

Oprindelig var der kun beregnet 32,000 Kr. hertil, men dengang havde man kun tænkt at lade Hovedrummene,

Borgerrepræsentationens Sal, Borgmestrenes Værelser og Festlokalerne faa elektrisk Belysning. I de 100,000 Kr., som

man nu fik til Raadighed, var dog ikke indbefattet Penge til Lamper i disse Hovedrum. 

[Lockout.]

      Dette Aars fire bedste Arbejdsmaaneder gik imidlertid helt tabte paa Grund af den store Lockout. 2. Maj erklæredes

der Lockout i Snedkerfaget, 24. Maj i alle Bygningsfag, og den blev strengt overholdt. Det ser temmelig ynkeligt ud, naar

det ved Midsommertid hedder i Jørgensens Dagbog: Paa Bygningen arbejder for Tiden kun en Malerlærling, som 

stryger Vinduesrammer og Karme. Først den 4. September hørte Arbejdsstansningen op, og fire Dage senere begyndte

man atter at tage fat i Raadhuset. Dekorationsmaler Jens Møller Jensen havde dog i Sommerens Løb afsat Prøver paa 

Kalkmalerier i Baghusets Gange, og dette og det følgende Aar malede han sammen med en Stab af Medarbejdere i 

Raadhusets Gange. I Oktober Maaned kunde man begynde at opvarme Bagbygningen, og mod Aarets Slutning blev alt det

grovere Malerarbejde udbudt. Firmaet Schrøder, Nielsen og Hansen fik Arbejdet i For- og Mellembygningen for 10,876 Kr., 

dog med Undtagelse af Malerarbejdet paa det underste Tag over Raadhushallen, som Møllmann & Ko. overtog for 2,363

Kr. 44 Øre, og det samme Firma overtog Malerarbejdet i Bagbygningen for 20,803 Kr. Undtaget fra Licitationen - 

skriver Emil Jørgensen er en Del Lokaler, særlig i Forhuset, der skal have en rigere Udstyrelse end den i Overslaget

beregnede, og hvortil der er søgt særlig Bevilling. Hvad disse sidste Ord vilde sige fik Offenligheden at vide den 12.
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Marts 1900. Da var der nemlig sendt et Forslag til Borgerrepræsentationen om at bevilge 481,571 Kr. mere til

Udsmykning af Raadhuset end de 137,950 Kr., som man oprindelig havde beregnet. De Rum, det drejede sig om, var

Budstuen og Oplysningskontoret lige ved Hovedindgangen, Stadens Hovedkasse, Borgmestrenes Værelser m. m., de to

Hovedtrapper, Borgerrepræsentationens Mødesal med Forværelser, den store Buegang mod den overdækkede Gaard og de 

bag Buegangen liggende Rum, nemlig: Festsalen, Magistratens Forsamlingssal med Forværelse, Overpræsidentens 

Arbejdsværelse, Forværelse og Mødesal, Arbejdsværelse for Borgerrepræsentationens Formand med Forværelse og 

Udvalgsværelse og det kommunale Bibliotek. Endelig Arkivets Museumsrum, de store fælles Toiletter og Ventesalene ved 

3. Afdeling i Bagbygningen. Men ikke nok med det. Foruden Pengene til Udsmykning forlangtes der en Sum af 313,308 

Kr. til Anskaffelse af Inventar. Ialt krævedes der altsaa til Raadhuset 749,879 Kr. 

[Nye Bevillinger.]

Det var jo ikke Smaasummer, og skønt der med begge Indstillinger fulgte udførlige Overslag, var det dog rimelig

nok, at Borgerraadets Medlemmer kunde ønske at sætte sig lidt nøjere ind i Enkelthederne, inden de behandlede denne

Sag. I hvert Fald konstituerede Forsamlingen sig - efter Forslag af P. Knudsen - som Udvalg og ”anmodede Borgmesteren

(Borup), eventuelt ogsaa Arkitekten, om at være tilstede for at give Oplysninger”, inden Sagen optoges til videre

Behandling. Længe maatte Borgmester og Arkitekt dog ikke staa Skoleret, thi allererede syv Dage senere (den 19. Marts)

havde man Betænkningen færdig. Men i Mellemtiden var der rigtignok ogsaa blevet arbejdet meget. „I flere Møder”,

hedder det i Betænkningen, havde Udvalget drøftet Forslagene, og ved et Besøg i det ny Raadhus havde man „besigtiget

de Lokaler, om hvis Udstyr og Inventarforsyning der var Tale.” Dette lød jo meget beroligende. 

      Betænkningen derimod lød til en Begyndelse mindre beroligende. „Et Forslag om en Tillægsbevilling af næsten 1/2

Million Kroner til Fuldførelsen af det nye Raadhus - hed det - har naturlig maattet fremkalde baade Overraskelse og 

Betænkeligheder hos Borgerrepræsentationens Medlemmer. Her er ikke Tale om Overskridelser, fremkaldte ved

Ændringer i Byggeplanen, fejle Overslag eller stigende Priser, heller ikke om Bevillinger til en egenlig kunstnerisk 

Udsmykning. Sagen angaar Bygningens Forsyning med Trapper og Døre, med Paneler og Varmelegemer; det drejer sig

om Maler-, Snedker- og Glarmesterarbejde m. v., om end tildels af finere Art. Det kunde med Føje forudsættes, at der
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var taget Hensyn til alt sligt ved Byggeplanens Vedtagelse.” Men efter denne Tordenbyge brød Solen frem og skinnede 

over Resten af Betænkningen. Man havde nemlig overbevist sig om, at det her slet ikke drejede sig om overflødig 

Luksus, men kun om en god og solid Udstyrelse, og man tiltraadte derfor Forslaget. Kun een Post blev strøget, 10,000

Kr. til to historiske Relieffer i Søjlegangen. Til det ene havde Nyrop tænkt at benytte Fru Carl-Nielsens præmierede Skitse 

af Frederik III og Dronning Sofie Amalie tilhest under Københavns Belejring. Tilslut gjorde man opmærksom paa, at der

burde være gode Temperatur- og Lyd-Forhold paa Borgerrepræsentationens Tilhørerplads, og at Rummene til borgerlige 

Vielser maatte være gode og værdige; hvad der var planlagt havde ikke forekommet Udvalget ganske tilfredsstillende;

og man lagde et godt Ord ind for at benytte dansk haandvirket Arbejde til Tapeter, og for at dele de forskellige Arbejder i 

saa mange Udbydelser, at ogsaa mindre, dygtige københavnske Haandværkere kunde faa Del i Arbejdet. 

      Ogsaa det andet Forslag, om Raadhusets Forsyning med Inventar, fandt Udvalget „vel overvejet og vel begrundet.” 

Kun mente man, at Værdien af Kommunens gamle Indbo, der var fradraget Summen med 15,000 Kr., var sat altfor lavt.

Idet man foreslog at sætte dets Værdi til 50,000 Kr., blev der saaledes kun bevilget 278,308 Kr. 

      Ovenover baade Magistrat og Raadhusudvalg havde altsaa Borgerrepræsentationen viist, hvem der var Herre i 

Huset, og hvor Skabet skulde staa. Efterat det var gjort, gik Forslagene pænt og glat igennem, og forresten syntes man

godt om, hvad man havde set og hørt i Raadhuset. Ordføreren, Gustav Philipsen, sagde, at Raadhusudvalget og 

Arkitekten maatte være Kommunalbestyrelsen, - og særlig Borgerrepræsentationen, føjede han til -, taknemlige, fordi de 

trods de vanskelige Tider havde strakt sig saa langt. „Der var derved særlig givet den udmærkede Arkitekt et

Tillidsvotum, som han utvivlsomt vilde vise sig værdig til.” Han haabede nu, at Arbejdet paa Raadhuset maatte gaa frem
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i et betydelig hurtigere Tempo, saa at Fuldførelsen ikke kom til at strække sig altfor langt ind i det tyvende 

Aarhundrede.

Det begyndte virkelig ogsaa at lysne. I dette og det følgende Aar blev Raadhusets Bagbygning nemlig lidt efter lidt 

taget i Brug. Allerede i Marts Maaned havde den Komité, der skulde bedømme Forslagene til Ordning af de 

københavnske Jernbaneforhold, faaet overladt en Række Værelser i Stuen i Baghuset, og at der nu var noget at se inde i 

Raadhuset kan man slutte deraf, at Kong Edward, da endnu Prins af Wales, sammen med Prins Hans den 9. April

aflagde Bygningen et kort Besøg. Foran Hovedindgangen blev Granittrappen opstillet, inde i Bygningen blev 

Præsidenttrappen og Borgertrappen i hvert Fald farbare, i Arkivet kom Reolerne paa Plads, og Hallen fuldførtes, idet

Flisegulvet blev lagt. Den 14. Juli var Raadhusforvalterens Lejlighed færdig i Baghuset, og inden Aarets Udgang var først 

Skattedirektoratet, dernæst - paa Aarets allersidste Dage Stadsingeniøren, Vej- og Kloakanlæggene og Stadslægen

kommet ind i Bagbygningen, og de første Maaneder af det næste Aar (1901) blev saa andre kommunale Institutioner 

overførte til det nye Hjem. Men Folkevandringen til Bagbygningen var dog langt fra endt, da Raadhusudstillingen

aabnedes i For og Mellembygningen den 1. Maj. Først om Efteraaret var alt, hvad der skulde være i Bagbygningen, 

ogsaa kommet derind (se Bilag [2, punkt] 24). 

[Raadhusudstillingen af dansk Kunst.]

      Allerede om Foraaret 1900 havde Karl Madsen, Th. Philipsen og Kristian Zahrtmann faaet Kommunalbestyrelsens

Tilladelse til at benytte Hovedstokværket i Forbygningen, Raadhushallen og første og anden Sal i Mellembygningen til 

en retrospektiv Udstilling af dansk Kunst indtil 1890, og efterat Kunstværkerne var indsamlede, kunde Udstillingen
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aabnes til fastsat Tid (den 1. Maj 1901). Oprindelig havde det blot været Meningen, at den skulde staa aaben i tre

Maaneder, men da Tilstrømningen var saa stor, fik man Lov at udskyde Lukketiden endnu en Maaned. Uden Forklejnelse 

for den gamle danske Kunst tør det nok siges, at selve Udstillingsrummene øvede nok saa stor en Tiltrækning paa

Publikum som Udstillingsgenstandene. Man havde nu saa længe kigget paa Raadhuset udvendig fra, og man var meget

spændt paa, hvad der var inde i Huset. Nu kunde man faa sin Nysgerrighed og Interesse tilfredsstillet, og havde man

Lyst kunde man godt tilbringe hele den lange Sommerdag inde i Huset, idet der ogsaa var Gæstgiveri i Raadhushallen.

Efter Bestilling af Udstillingskomiteen malede Karl Jensen et Billede af Festsalen, saaledes som den saa ud under

Udstillingen, og dette Billede blev givet til Raadhuset, og da Regnskabet blev opgjort, viste det sig, at man havde Raad

til at lade „Dragespringvandet” støbe i Bronce efter Th. Bindesbølls og Joakim Skovgaards Skitse og Model; ogsaa det 

blev skænket til Raadhuset (men først opstillet i November 1904), og endda var der saa mange Penge tilovers, at P. S.

Krøyer kunde male Nyrop, Emil Jørgensen og Murerformand Krone paa et Billede, der blev indsat over Døren fra 

Læseværelset ind til det kommunale Bibliotek. 

      Ellers var der temmelig stille i Raadhuset under Udstillingen, i hvert Fald var det stilfærdige Arbejder, der blev gjort.

Stukkatørerne udførte Stuklofter i enkelte fornemmere Rum baade i Forbygning og Bagbygning, og Dekorationsmalerne

blev færdige med Bagbygningen og tog fat paa Mellembygningen. Skønt der var Snedkerstrejke om Foraaret, havde

Fagforeningen dog tilladt, at Hovedporten mod Vesterbros Passage blev opsat inden Udstillingens Aabning; Strejken

endte forresten allerede den 6. Maj. Rækværket ved Borgertrappen var færdigt, men de træudskaarne Relieffer til det

afleverede Billedskærer Niels Hansen først næste Aar. Ved Præsidenttrappen maatte der derimod opsættes et foreløbigt 
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Rækværk. Endnu under Udstillingen var man begyndt saa smaat at rykke ind i Forbygningen, og inden Aarets Udløb 

havde de kommunale Institutioner taget Sæde her baade i Stuen og paa første Sal, og lige i Begyndelsen af det næste Aar 

(1902) overførtes Raadhusarkivet til Mellembygningen. Et Par Maaneder senere var ogsaa Borgmestrenes Værelser

færdige.

[Det nordiske Pressemøde.]

      Tirsdag den 24. Juni 1902 havde Kommunalbestyrelsen indbudt Deltagerne i det nordiske Pressemøde til en Seksa i 

Raadhushallen, og Gæsterne synes at have befundet sig overmaade vel i det nye Hus, hvor kun Hovedstokværket i 

Forbygning og Mellembygning var ufuldført. Overalt hørte man, i Følge Referat i et Dagblad: „Dette er det 

ejendommeligste og prægtigste Bygningsværk i Norden.” Et lille Uheld var dog indtruffet dette Aar, idet det viste sig, at

alle Trægulvene i Bagbygningens Parterre var blevet angrebne af Svamp. Der var ikke andet at gøre end bryde dem op; 

paa et Underlag af Slagger blev der nu lagt Betongulve, og derover Linoleum fastgjort med Trinidad-Tjære. 

[Raadhuset tages i Brug.] 

Endelig oprandt den længselsfuldt, og tilsidst utaalmodig ventede Dag, da Københavns Borgerraad kunde tage Salen i 

Mellembygningen i Brug. Mandag den 12. Januar 1903 samledes Kommunalbestyrelsen Kl. 12 Middag i Raadhushallen

med Udsendinge fra Københavns Borgere, ialt omkring 3000 Mennesker. Borgerrepræsentationens Formand, Herman

Trier, talte paa Borgerraadets Vegne. „Nu rykker Københavns Borgerrepræsentanter ind i Stadens Raadhus”, saaledes 

begyndte Talen næsten som en Trommehvirvel. „Fra den skønhedsbaarne, personlighedsprægede Nutidsbygning, for hvis 

Mester vi ved Indtrædelsen sænker Fanen i beundrende Hyldest, kommer Fortiden os først i Møde, i det gyldne Billed af 

Byens Grundlægger, Danmarks Værn og Vagt med Sværd og Krumstav, og i den lyse Mindehal, vi her er samlede i, med

dens Murfrise af Aarstal og Indskrifter.” Magistratens Ordfører var Overpræsident V. Oldenburg, og daværende Raad- 
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mand Jacob Marstrand havde skrevet en Kantate i Dagens Anledning. Den indeholdt følgende smukke og træffende 

Skildring i bunden Stil: 

Der staar en  Borg i København 

blandt sommergrønne Linde; 

Guldkronen lyser som en Bavn 

højt over Taarn og Tinde. 

Den Borg har ingen Skydeskaar, 

ej Vindebro, ej Fangegaard 

for alle Porten aaben staar 

til høje Raadhussale 

Se Farverne i rødt og hvidt 

er stemt som skønne Sange,  

og Øjet frydes ved hvert Skridt 

i lange, lyse Gange.

Som Blomster spirer frem i Vang 

ved Vaartid under Fuglesang, 

saa bryder Lunet Formens Tvang rigt 

som i Folkelivet. 

I Hallen strømmer Lyset ned,

hvor Minder Væggen kranser, 

og Søjlegangens Liflighed 

forfrisker Sind og Sanser. 

Her Kunst og Haandværk øved Daad 

og bygged Hus til Byens Raad,

som spinde skal dens Livsenstraad 

i Borgens Hjærtekammer. 

Det Hjem, vi aabner her i Dag, 

skal Sønners Sønner frede,

mens Duen under høje Tag 

mens Spurven bygger Rede: 

og Raadhusklokkens dybe Røst 

skal bringe Bud til Fremtids Kyst 

om det, som var vort Liv, vor Lyst, 

og gav vor Villie Sejer. 

      Tilbage stod nu kun inde i Bygningen, foruden enkelte Arbejder som den maleriske Udsmykning af Borgertrappen, 

Festsalens Fuldførelse, og efterat der om Foraaret 1904 var anvist de fornødne Penge til dens Montering, blev den første 

Gang taget i Brug ved Raadhusets Indvielsesfest den 12. September 1905. Det er her ikke Meningen at give noget 

egenligt Festreferat. Festen forløb naturligvis programmæssig. Efter det rigelige Middagsbord med Taler inde i Festsalen 

for en snævrere Kres fulgte der i Raadhushallen, hvor Forsamlingen var større og borgerligere, Taler og Sang, og tilslut 

dansedes der harmløst hen over Hallens gullandske Fliser, „Astrag”, som vore Forfædre kaldte dem. Men inden denne 

Skildring af Raadhusets Bygningshistorie sluttes, er det nødvendig at give nogle Tal. 

[Raadhusets Dimensioner.]

      Det Grundstykke, Raadhuset omfatter, er 22,957 Kv. Al. stort, dets Værdi ansat til 970,200 Kr., men kun 17,897 Kv. Al. 

er bebyggede, og heraf indtager Raadhushallen de 2,322 Kv. Al. Baggaarden indeholder 5,060 Kv. Al. For en flygtig 

Betragtning danner Raadhusplanen en Rektangel, dog er Forbygningen noget, nemlig 18”, bredere end Bagbygningen, 

idet Raadhusets Forside er 113 Al. 12” bred, medens Bagsidens Bredde er 112 Al. 18”. Forbygningens Fløjmure foran 

Raadhustaarnet og foran det tilsvarende Trappehus paa Vestsiden ligger altsaa ikke i Flugt med Bagbygningens 

Fløjmure, men springer 9” frem. Langsidernes Bredde er derimod nøjagtig ens, nemlig 202 Al. 12”. Fra Gaden til 

Forbygningens Gesims er der 37 Al., og dens Tindemure er fra 561/2 Al. til 58½ Al. over Gaden; de to Hjørnespir er 76½

Al. over Jorden. Da Raadhuset endnu kun var en Bygning paa Papiret, fandt man, at Tindemurens Højde var urimelig, 

men Bygmesteren holdt tappert fast ved sit. Under Forarbejderne, skrev han, havde han forsøgt at trykke Tindemuren (og 

Taarnet) noget ned, og det var ogsaa lykkedes ham at tage et Par Alen af Højden paa Forhusets Sider, „men iøvrig er jeg 

stadig kommet tilbage til de samme Højder. Det er sikkert ogsaa mere ved Maaltagning end ved Øjesyn, at 

Indvendingerne er fremkommet, og jeg er vis paa, at de vilde falde bort i Virkeligheden, naar Omgivelserne medvirker i 

Indtrykket. Det er dog ikke overflødigt, at Raadhusets Tindemur rager nogle faa Alen højere op end Dagmarteatrets 

Tag.” Fabrikejer G. A. Hagemann havde ment, at Nyrop havde gjort Tindemuren saa høj - „indenfor faa Alen lige saa høj
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som Rundetaarn” -, fordi han vilde benytte 

den som Støtte for Taget over 

Raadhushallen. Herimod protesterede

Nyrop paa det eftertrykkeligste.

„Naturligvis hører den høje Mur og det

høje Tag (d.v.s.: over Raadhushallen)

sammen, men det er ikke min Stilling, at 

jeg har været nødt til at gøre det saaledes, 

jeg har tværtimod - samtidig med at 

Ventilationsrørene deri blev ordnede paa

en fornuftig Maade - med Forsæt grebet

Lejligheden til ogsaa i Bygningens Ydre

at kunne tyde hen paa, at der indvendig i 

Bygningen findes noget mere bag den

Række Rum, som Façadens Vinduer er det

ydre Udtryk for. Dette, mener jeg, gør 

Bygningen interessantere, og saaledes

forekommer Muren og Taget (d.v.s. : stadig 

over Raadhushallen) mig netop vel be-

grundet, saa jeg er vis paa, at man, naar 

Huset blev opført, snart vilde komme efter, 

at disse Former kun er uvante, men ikke

unaturlige.” Kom nu ikke og paastaa, at 

Nyrop har haft alle fornuftige Folk med

sig, da han udførte sine Raadhusforslag. I

Bagbygningen er Højdeforholdene mindre anselige; fra Gaden til Gesimsen er der 28 Al., til Tinderne 45 3/4 Al. og til Hjør-

nespirenes Toppunkter 61 Al. Paa Raadhusets første Sal er Murene af Middeltykkelse; nedefter tiltager de, opefter aftager

de. Her paa første Sal har man følgende Arealforhold: Murværk 3,188 Kv. Al., idet alle Vindues- og Døraabninger samt alle

Hulheder i Muren er medregnede under Murværk, Raadhushallen 2,322 Kv. Al., Gange og Trapper 4,716 Kv. Al., Kontorer

etc. 7,671 Kv. Al. 
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[Opvarmning og Ventilation.]

      Skønt Raadhusets Ingeniørarbejder er beskrevne i et anseligt Værk, hvortil der her kan henvises, er det dog ikke af 

Vejen i ganske faa Linier at antyde, hvorledes denne store Bygning, der ikke har en eneste Skorsten, bliver beboelig hele den

lange danske Vinter igennem, thi Hensynet til Opvarmningen har sat sit Præg baade paa Bygningens Plan, og navnlig paa

dens Udseende.

      I hele Raadhuset findes der ikke noget Ildsted. Maden, der laves herinde, bliver tilberedt ved Hjælp af Gas, og 

Bygningen opvarmes af den Damp, som frembringes i de fire Kedler ovre i Kedelhuset; hver Kedel kan yde omtrent 3000 

Pund Damp i Timen. Gennem en mandshøj og to Alen bred Betontunnel føres Dampen i en Smedejærnsledning under

Brandstationen og Gaden „Bag Raadhuset” ind i Kælderen midt paa Raadhusets Bagside. Der er jo ikke nogen gammel

Herregaard eller Klosterbygning i Danmark, som ikke har sin underjordiske Gang, hyllet i skummel

Hemmelighedsfuldhed. Foreviseren har ganske vist aldrig selv set den, men nede i Landsbyen lever der en ældgammel,

blind og døv Kone, som ikke blot har set den, men ogsaa været nede i den. Vel kan man ikke med sin bedste Vilie finde 

ringeste Spor til den, men være der maa den jo, og det var morsomt nok, om man kunde faa lidt nærmere at vide om den.

Raadhustunnellen er da endelig en veritabel underjordisk Gang, og her nede dybt under Jorden, hvor der er tæt Mørke

for og bag det elektriske Lys, hvor man hører Dampens Hvæsen og andre sælsomme Lyde, maaske fra

Returvandsledningen, der ogsaa gaar gennem Tunnellen, - her har man virkelig den trykkende og spændte

Løngangsfornemmelse, som man ellers kun kender fra Mareridt eller fra Ingemanns Romaner. 

      Bagbygningens Aandehuller er de to Luftbrønde i Baggaardens Hjørner; om Sommeren, naar Solen besørger 

Opvarmningen, indtages frisk Luft desuden gennem fire andre Luftbrønde i Gaarden og to i Gaden bag Raadhuset. 

Mellem- og Forbygning faar Luft gennem Brønden, der ligger ved Mellembygningens Gaardside. Nede i Raadhusets

underste Kælder, „Ingeniørkælderen”, bliver saa den friske Luft befugtet, filtreret og opvarmet, og sendes sluttelig op til de



104

TRETTENDE AFSNIT 

forskellige Rum; naar den har gjort sin Nytte, er „forbrugt”, sendes den bort fra Huset gennem Rørene i Tindemurens 

Tinder. De fire pyntelige Hjørnespir er ikke - som man skulde tro - Udkigspunkter for Raadhusets Nisser; ogsaa de maa 

gøre Tjeneste ved Luftomløbet. Gennem Bagbygningens to Hjørnespir føres Luften bort fra den store Lysgang midt i 

Baghuset, og gennem de to paa Forbygningen stiger den forbrugte Luft, der er ført op i Rummet mellem Glastagene over 

Raadhushallen, befriet tilvejrs. Paa lignende Maade stiger den varme, forbrugte Luft fra Rummene i Baghusets Gaardside 

op mellem de to Glastage over Lysgangen, og derfra føres den bort gennem de seks „Wolpertske” Kobberhætter, der 

oppe paa Taget ser ud som gamle venetianske Skorstene. 

[Byggesummen.]  

Til Raadhusbygningens Opførelse, dens Forsyning med Indbo, dens Montering o.s.v. er der ialt bevilget 4,194,810 Kr., 

men denne Sum er blevet overskredet med omtrent l/2 Mill. Kr., saa at Raadhuset i Virkeligheden har kostet 4 Mill. 674,561 

Kr. 18 Øre; dette vil med andre Ord sige, at Bygningen er blevet over halvanden Mill. Kr. dyrere, end man havde tænkt 

sig i 1892. 

      En Tabel over de bevilgede og de virkelig brugte Summer ser saaledes ud: 
gede Beløb vendte Beløb 

Til Raadhusets Opførelse bevilget 18/7 1892 

Indretning af elektrisk Belysning 20/2 1899 

Rigere Udstyrelse af mere fremragende Rum 9/4 1900 

3,000,000 Kr.

68,000 Kr.

471,571 Kr.

3,539,571 Kr. 3,895,907 Kr. 86 Øre

Billedhuggerarbejder 13/7 1896 

5 Klokker med tilhørende Knebler 24/5 1897 

                                                        4/10 1897 

66,000 Kr.

10,000 Kr.

2,880 Kr.

68.604 Kr. 71 Øre

12,880 Kr. 14,974 Kr. 11 Øre

Stedsegaaende Elevator 24/5 1897 

Istandsættelse af Rum i Tagetagen. Budget 1900 

Indretning af et brandfrit Rum. Budget 1900 

Anbringelse af Bjørnespringvandet 9/4 1900 

Lynledningsnet 21/3 1904 

Inventar 9/4 1900 

Montering af Borgmestrenes og Raadmændenes Værelser 10/6 1900 

Montering af Beletagen 23/6 1902 

Montering af Festsalen 30/5 1904 

19,248 Kr.

24,168 Kr.

11,000 Kr.

2,325 Kr.

5,600 Kr.

278,308 Kr.

62,000 Kr.

133,200 Kr.

40,510 Kr.

23,980 Kr. 53 Øre

26,294 Kr. 59 Øre

10,631 Kr. 93 Øre

3,142 Kr. 02 Øre

4,621 Kr. 17 Øre

374,502 Kr. 64 Øre

76,385 Kr. 93 Øre

134,994 Kr. 75 Øre

        40,520 Kr. 94 Øre 

4,194,810 Kr. 4,674,561 Kr. 18 Øre

Dette er altsaa, hvad selve Bygningen har kostet at opføre. I Forbindelse med Raadhusbygningen er desuden følgende 

summer udgivne: 

Til forberedende Arbejder

Til Kedelhus og Politistald  

Til Indretning af Marketenderi i Kælderen 

Til Indretning af Lokaler i Bagbygningen 

Til Indretning af Lokaler til Belysningsvæsenet 

Til forskellige Omflytninger bevilget 4/12 1905 

Til forskelligt Indbo 

Til Ordning af Pladsen omkring Raadhuset 

Hertil kommer endelig Grundens Værdi, der er sat til 

39,736 Kr. 35 Øre

177,979 Kr. 71 Øre

2,820 Kr. 75 Øre

27,006 Kr. 02 Øre

5,414 Kr. 66 Øre

30,740 Kr. 00 Øre

13,143 Kr. 09 Øre

451,150 Kr. 00 Øre

970,200 Kr. 00 Øre

Lægges hertil den endelige Byggesum 

I alt ……1,718,190 Kr. 58 Øre

4,5674,561 Kr. 18 Øre

Faar man…… 6,392,751 Kr. 76 Øre

Da Raadhuset indviedes, stod det hele Foretagende altsaa Kommunen med et rundt Tal i 6 Mill. 400,000 Kr. - I 

den endelige Opgørelse April 1907 er Summen Kr. 6,804,640. 06 Øre. 
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[Byggesummen for Kristiansborg og udenlandske Raadhuse.]

Men Byggesummen er - som nævnt - henimod 4 Mill. 700,000 Kr. Efter danske borgerlige Bygningsforhold er

dette jo en anselig Sum, men det er vel egenlig ikke mærkeligt, at Raadhuset i Rigets Hovedstad er blevet den 

kostbareste borgerlige Bygning, der nogensinde er opført i Danmark. Sammenligner man Summen med de Summer,

der fordum er givet ud til Kristiansborg, kan den ikke siges at være stor. Kristian VI's Kristiansborg kostede nemlig

Staten omtrent 2,780,000 Rdlr., hvad der i vore Penge vilde svare til omtrent 15 til 16 Mill. Kr., Frederik VI's kostede 

omkring 2,250,000 Rdlr., altsaa 4½ Mill. Kr., men sikkert svarende til mer end det dobbelte i vore Dages Penge. Heller

ikke i Sammenligning med andre Storbyers Raadhuse har det københavnske været dyrt. Ganske vist har Berlins

Raadhus kun kostet 6,444,882 M., men her er kun Façaderne kunstnerisk gennemarbejdede; Gaardsiderne ligger øde

hen; og Bygningen, der vanheldes ved en Murstensefterligning af Giottos navnkundige Marmor-Kampanile i Florents, 

kan i ingen Henseende maale sig med Københavns Raadhus. Man forstaar derfor meget vel, at den tyske Kejser kan 

synes saa godt om Nyrops Bygning; derimod forstaar man ikke, hvorledes Tysklands Rigshovedstad, som ellers ikke

kniber paa Skillingen til Byggeforetagender, har kunnet lade sig nøje med et saa tarveligt Raadhus. Det er ogsaa 

efter tyske Forhold ualmindelig spartansk. Hamborgs Raadhus har kostet 10,353,000 M., og en mindre By som

Hannover har projekteret et Raadhus til 4½ Mill. M. Længere mod Syd har Ungarns flotte Hovedstad, Budapest, ofret

13,200,000 østrigske Kroner paa sit Raadhus, medens Raadhuset i Wien har kostet 25 Mill. østrigske Kroner.

Raadhuset i Paris har dog hidtil været det dyreste i Europa; det har kostet 32,628,349 frs., men dette er dog kun lidt

imod de 18,243,339 Dollars, der er givet ud til Raadhuset i Philadelphia. Sligt er dog aabenbart særlig amerikansk.

Her i Europa er man mere nøjeregnende, men selv om man er nok saa nøjeregnende, kan man ikke sige, at 

Københavns Raadhus efter europæiske Forhold og i Forhold til Byens Størrelse har været nogen dyr Bygning.

      Nu, da Bygninger er opført og betalt, er det paa Tide at undersøge, hvilke Skønhedsværdier den indeholder. 


