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Mod 1800-tallets slutning var København, som
resten af Danmark, inde i en voldsom udvikling.
Ikke blot socialt og økonomisk, men også rent
topografisk. Voldene blev sløjfet, og der kunne
bygges uden for det tidligere fæstningsterræn.
Det byggeri, der tog fart uden for voldene, skab-
te helt nye bydele, der flerdoblede hovedstadens
udstrækning. Desuden forøgedes hovedstadens
areal som en følge af, at stat, magistrat og bor-
gerrepræsentation bestemte sig for at foretage
opfyldninger dels i flere af byens kanaler, som
det f.eks. skete på hele Gammelholmområdet,
og dels ud i havnen som ved Kalveboderne i syd
og Frihavnen i nord. 
Datidens hastige forandringer kan næsten minde
om udviklingen op mod det næste århundrede-
skifte, hvor hovedstaden blev forsynet med en
helt ny bydel i form af Ørestaden, hvor havne-
fronten ændredes, og hvor 1800-tallets brokvar-
terer ændrede både ansigt og sjæl i forbindelse
med byfornyelse og kvartersløft.
Historien om den gennemgribende omdannelse,
der foregik ikke blot i Danmark, men i hele den

industrialiserede verden i 1800-tallets anden
halvdel, er fortalt mange gange. Af gode

grunde. Dengang grundlagdes mange af
de væsenstræk, som forbindes med
dagens moderne samfund: Det politi-
ske demokrati med dertil hørende

Indledning

Motiverne
på skydeskiver-

ne er ikke blot
et vidnesbyrd om

skivens giver, men
også om en given tid

og det univers, der
prægede hovedstadens

toneangivende kredse. Her
er det murermester Jørgen
Jensen, der hilser beskue-
ren. Jensen kom fra Åsø
ved Næstved og er på bil-
ledet en ung mand på vej

til hovedstaden. Køben-
havn ses for enden af hans
vandring i baggrunden til
venstre. Motivet skildrer
formentlig selvforståelsen
hos en betragtelig del af
borgerskabets mænd: at
de fra jævne kår gennem
initiativ, gå-på-mod og vir-
kelyst skabte sig en karrie-
re. I øvrigt er det sjældent,
at skivegiveren portrætte-
rer sig selv.
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borgerlig offentlighed og fri presse, den økono-
miske liberalisme, der baserer sig på en logik om
udbud og efterspørgsel, samt endelig idealet om,
at samfund består af frie og lige borgere.
Samfundsforskere, kultur- og kunsthistorikere har
skrevet om afviklingen af enevælden med dens
standsforskelle og stærke styring af den sam-
fundsmæssige udveksling af alt fra meninger til
handelsvarer. De har fra hver deres synsvinkel
redegjort for indførelsen af et demokratisk bor-
gerligt samfund og betonet, hvordan det ikke
blot var grundlæggende samfundsforhold der
forandrede sig, men også mentalitet og bevidst-
hed. Det enkelte individs holdninger og menin-
ger blev fremelsket og fik plads i samfundet på
en helt anden måde, end det havde været tilfæl-
det tidligere. Ja, betoningen af den frisatte bor-
ger efter enevoldsregimernes fald har næsten
skjult, at den kommunale og statslige myndig-
hedsudøvelse naturligvis ikke forsvandt i det libe-
rale og demokratiske samfund, den ændrede
blot karakter.1

Et anderledes blik

Her skal ikke introduceres et nyt kapitel til histo-
rien om samfundet i slutningen af 1800-tallet.
Men i kraft af denne bogs vigtigste råstof bliver
det muligt at kaste et særligt lys over datidens
forhold, de ses fra en særlig vinkel. Hovedsub-
stansen i det følgende er nemlig skydeskiver fra
Det Kgl. kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske
Broderskab, en århundreder gammel selskabelig
forening, der eksisterer den dag i dag.
Når et nyt medlem blev optaget i Skydeselskabet,
fulgte samtidig forpligtelsen til, inden for et par
år, at ‘give malet skive’. Skivegiveren – den nye
skydebroder – skulle forsyne sin skydeskive med
et motiv efter eget valg. Motiverne på skydeski-
verne fra Skydeselskabet er derfor ganske for-
skelligartede, præget af det personlige finger-
aftryks vilkårlighed. Men samtidig har de imidler-
tid, i en given periode, et markant fælles an-
strøg, udsprungne som de er fra det samme
vækstlag af samfundet: den københavnske elite.
I det følgende skal det handle om 1890ernes

Fra kongefugleskydnin-
gen 1919. Christian X ved
geværet. Til venstre i bille-
det er det den uniformere-
de lader, der iagttager
majestætens skydefærdig-
heder. Både de omtrent
tyve årlige onsdagsskyd-
ninger og den årlige kon-
gefugleskydning blev af
og til genstand for kritik.
Allerede i 1898 kunne man
i Politiken, der ellers ikke
beskæftigede sig med Sky-
deselskabet, læse en højst
distanceret artikel om
årets kongefugleskydning.
I artiklen lagdes der ikke
fingre imellem i ironiserin-
gen over deltagerne, der
søgte at »overtrumfe hver-
andre med Ordenernes
Mængde eller Uniformer-
nes Pragtfuldhed, og de,
der slet ikke havde hver-
ken Guld eller Ordner, saa
dobbelt overlegne ud og
stak deres smaa Borgmes-
termaver frem« (12.8.
1898). Sådanne holdninger
blev ikke mindre udbredt i
de følgende årtier, hvor
politiske grupper med soci-
al og politisk lighed på
dagsordenen fik stigende
indflydelse i samfundslivet.
Dét var formentlig hoved-
årsagen til, at Skyde-
brødrene i 1948 flyttede
fra Vesterbro til Sølyst ved
Klampenborg.



København – med skydeskiverne som ledetråd.
Som entreprenører, ingeniører, fabrikanter, direk-
tører, murermestre, tømrermestre, forretningsin-
dehavere og meget andet befandt skydebrødre-
ne sig ofte midt i den udvikling, der prægede
hovedstaden op mod år 1900 – et faktum, der i
mange tilfælde afspejlede sig i motivvalget på
deres skydeskive. Det giver os i dag en mulighed
for gennem skydeskiverne at få et egenartet
nærbillede af denne periode i hovedstadens
historie. I udvælgelsen af skydeskiver er der såle-
des lagt vægt på at finde motiver, der siger
noget væsentligt om København, snarere end
om skivegiveren selv. Det er således hovedsta-
den, ikke skydebrødrene, der er i centrum. I det
følgende fremdrages den historie der ligger i den
enkelte skive, men der bringes desuden et
udvalg af fotografier og andet billedmateriale,
arkivalier og genstande for at supplere og udvide
fortællingen. Skiverne står således ikke alene,
men forbindes til andet materiale fra tiden.
Der er selvsagt også forhold, som skiverne slet
ikke berører – som f.eks. de store sociale forskel-
le, der prægede 1800-tallets danske samfund, i
øvrigt til dels som et resultat af den udvikling,
skiverne selv beretter om. Den voldsomme udvik-
ling i produktionslivet forandrede livsvilkårene for
tusinder af mennesker, ligesom store formuer
kunne hobes op på få hænder og til gengæld
være helt uden for andres rækkevidde. Flige af
disse sider af samfundet antydes i det suppleren-
de billedmateriale, men i det store og hele fast-
holdes det særlige lys som skydeskiverne, i kraft
af deres ophavsmænd, kaster ind over 1890-
ernes København.

De udvalgte skydeskiver fra perioden 1889-1901
er fordelt i fire hovedafsnit. Placeringen af en
given skydeskive angiver hermed den vinkel, som
det er valgt at lade den pågældende skive bely-
se. De fire hovedafsnit bærer overskrifterne:
København vokser, Udbud og efterspørgsel, Villa-
er samt Københavnske pladser. Flest skiver er
placeret under afsnittet Udbud og efterspørgsel
som en naturlig følge af, hvor afgørende denne
nye økonomiske mekanisme var, ikke blot for
samfundet som helhed i denne periode, men
også for en forholdsmæssig stor andel af skyde-
brødrene. Set under ét hørte nemlig hovedpar-
ten af medlemmerne i Det Kgl. kjøbenhavnske
Skydeselskab og Danske Broderskab til inden for
industri-, handels- eller finansborgerskabet. Hertil
kom en mindre andel af håndværksmestre og
butiksdrivende samt af folk knyttet til offentlige
embeder såsom politikere og embedsmænd. 

Skydeskiverne og Skydeselskabet

Selv om Det Kgl. Kjøbenhavnske Skydeselskab og
Danske Broderskab ikke er i centrum her, er det
på sin plads med en kort præsentation af denne
traditionsrige forening og ikke mindst skydeski-
vernes rolle heri.2

Det Kgl.Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske
Broderskab har en oprindelse, der fortoner sig
næsten så langt tilbage, som der findes skriftlige
kilder vedrørende København. Oprindelig var
navnet Danske Kompagni. Det omtales første
gang i den danske konge Kristoffer af Bayerns
stadsret fra 1443, men kan være betydeligt
ældre, da selskabets ældst bevarede skrå – fra
1447 – er en revision af en tidligere. Dengang
rådede selskabet over et hus i Kompagnistræde,
hvor også skydningerne – med armbrøst – fore-
gik. I 1746 forflyttedes domicilet i en kort årræk-
ke til Christianshavn, hvor skydebroder, stor-
købmand og skibsreder Andreas Bjørn sørgede
for husly i spantesalen i hans skibsbyggeri. Imid-
lertid blev det i længden for risikabelt at afholde
skydninger blandt brændbare materialer som
tjære og hamp, og i 1753 flyttede Skydeselska-
bet uden for byens volde til det nuværende

6

Et menukort fra en
middag i Skydeselskabet i
1896. Menuen er nedfæl-
det på et udfoldeligt ark
formet som den såkaldte
skydemur. Skydemuren
opførtes 1887, da den til-
tagende bebyggelse på
Vesterbro krævede større
sikkerhed i forbindelse
med skydningerne. Isted-
gade var i 1859 blevet ført
på tværs af skydebane-
grunden, der strakte sig
helt ned til vandet, og det
blev i stigende grad nød-
vendigt med nytænkning.
Et plankeværk mod den
nye vejføring gav ikke en
tilstrækkelig sikkerhed, og
hele spørgsmålet aktuali-
seredes, da avisen Social-
Demokraten den 7. okto-
ber 1886 kunne meddele,
at en dreng var blevet
såret i øjet af en splint fra
en rikochetterende kugle.
For at imødekomme den
stigende uvilje mod selska-
bets aktiviteter besluttede
man at rejse skydemuren,
der stod færdig i 1887.
Den eksisterer den dag i
dag.
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let, med tunge gardiner,
gyldne tapeter og loftstuk
i voluminøs nybarok. At
Skydeselskabet, selv om
det ikke var en egentlig
loge, ikke udadtil førte sig
voldsomt frem, fremgår af,
at den store ombygning i
1895-96 stort set gik ube-
mærket hen i de køben-
havnske medier. En lille
notits om bestyrelsens ved-
tagelse af ombygningen
på side 2 i Berlingske
Aftenavis den 2. august
1895 er formentlig det
eneste spor den har sat sig
i dagspressen. På skyde-
skiven, der skyldes kgl.
hofjuveler og sølvvare-
fabrikant Iacob Hertz,
optages en ny skyde-
broder. Selskabets for-
mand, den seneste fugle-
konge, fæstner ærestegnet
på brystet af den nye bro-
der. Skivegiveren selv hil-
ser med løftet glas beskue-
ren i billedets højre side.

Skydebrødrenes domi-
cil på Vesterbro har dan-
net rammen om et utal af
middage, store som små.
Lokalerne – fra den store
festsal til en række mindre
– blev også lejet ud, og
hundredvis af selskaber i
det københavnske borger-
skab er blevet afholdt i
huset. Man rådede over et
stort køkken og over 300
m2 vinkælder.3

Kundekredsen fandt man i
den øvre ende af den soci-
ale rangskala. »Skydeba-
nen var...«, som det hed-
der, »...en Art fælles Fest-
hjem for alle de køben-
havnske Borgere, hvis
pekuniære Vandstand er
en Smule solid«.4

På skydeskiven sidder man
i festsalen, der havde gen-
nemgået en fuldstændig
ombygning i 1895-96.
Oprindelig havde salen
stået med rene klassicisti-
ske linjer. Efter ombygnin-
gen var den som forvand-

skive kan føres hundrede
år længere tilbage). Det er
en onsdagsskydning der er
foreviget på skydeskiven.
På skift gav skydebrødrene
sølvpræmier ved disse lej-
ligheder, og det var også
her, at nye medlemmer
skænkede deres malede
skive. Efterfølgende samle-
des man til middag i
hovedbygningen. Én gang
årligt afholdtes kongefug-
leskydning, hvor maje-
stæten var til stede. Skyd-
ningerne foregår efter
stort set samme mønster i
dag på Sølyst. 

Skydehuset fra 1828,
hvorfra skydningerne fore-
gik. Huset, der erstattede
det tidligere fra 1753, var
dekoreret med skydeskiver
både her i midterporten
og i lokalerne inde i huset.
Skivegiver er arkitekt og
professor ved Kunstakade-
miet, Gustav Frederik
Hetsch, der selv tegnede
skydehuset. Der blev
afholdt forskellige skyd-
ninger: Ved Selskabets love
i 1795 indførtes onsdags-
skydninger i perioden fra
maj til september (mens
selve skikken at skyde til
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Vesterbro. Efter nogle årtier med brug af en
ældre bindingsværksbygning som mødelokale
opførtes en helt ny bygning, der stod færdig i
1787. Skydeselskabet stod selv for opførelsen af
den store palæagtige bygning, som der var givet
en særlig tilladelse til at rejse. Her, på det såkald-
te demarkationsterræn, var der ellers af forsvars-
mæssige grunde et generelt forbud mod alt an-
det end lette træbygninger, som i påkommende
tilfælde hurtigt kunne jævnes med jorden, så der
var fri bestrygning af en fremtrængende fjende. 
Den store bygning lå således i mange år afsides i
forhold til hovedstadens øvrige bygninger og
indvånere. I 1852 flyttedes demarkationslinjen
fra sin placering omtrent langs Falkoner Allé og
Jagtvej helt ind til søernes indergrænse, hvorved
der blev åbnet op for et voldsomt byggeri på det
hidtil næsten ubebyggede område. I de følgende
år, hvor Vesterbro – som brokvartererne i øvrigt –
voksede mere og mere til, blev skydebrødrenes
palæ og den tilknyttede skydebane en stadig
mere umage nabo til den øvrige boligmasse af
femetages tætbeliggende boligkarréer med små
lejligheder i både anden og tredje baggård. For-
mentlig var det en mere eller mindre direkte føl-
ge af denne ubalance, at skydebrødrene i 1948
flyttede fra Vesterbro og indrettede sig på Sølyst
i Klampenborg, hvor de stadig har hjemme. I
1956 flyttede Københavns Bymuseum ind i
palæet på Vesterbrogade.
Gennem hele denne lange historie – Skydesel-
skabet er formentlig Danmarks ældste endnu
eksisterende forening – har en af de aktiviteter,
man samledes om, været skydninger. Til dels
som skydeøvelser med henblik på byens forsvar,
men først og fremmest af selskabelige grunde.
På et tidspunkt – senest i midten af 1700-tallet,
hvorfra de ældste bevarede skiver stammer – er
den omtalte tradition blevet indført, at et nyop-
taget medlem i foreningen har skullet lade
udføre en skydeskive med et motiv efter eget
valg. De cirkelrunde skydeskiver er alle 63 cm i
diameter og fremstillet i træ. Kun de kongelige
skydeskiver skiller sig ud med en diameter på 75
cm. I en lang årrække skød man faktisk efter dis-
se skiver ved selve skivegivningen. Omkring 400
skiver er af denne grund gået tabt. En del af dis-

se er dog bevaret – med skudhuller i. For at
beskytte de ganske kostbare skiver blev det i
1811 skik, at brødrene skulle levere to skiver –
en til at skyde efter, hvor motivet var gengivet i
vandfarve, og en som blev bevaret i selskabet.
Også denne ordning blev imidlertid anset for at
være for omkostningsfuld i denne kriseperiode,
hvor selv hovedstadens førende kredse var øko-
nomisk trængt, og fra 1821 nøjedes man med
en hvid skive til skydningen. 
Samlingen af skydeskiver, som naturligvis stadig
vokser, er på henved 2000 eksemplarer, alle indi-
viduelle og forskellige, men altså samtidig tidsty-
piske, når man ser dem periode for periode. I
perioden fra 1889 til 1901 i hvilken de 38 skiver,
der omtales i det følgende, hører hjemme, blev
der i alt lavet 130 skiver. Fravalgt er i hovedsagen
de, der ikke har motiver fra København, eller
som ikke tilføjer noget væsentligt til vores billede
af hovedstaden.
Skydeskiverne har egentlig levet en relativt hen-
gemt tilværelse – uden for hjemstedet på Sølyst,
hvor en mindre del af dem er ophængt, men
langt hovedparten opmagasineret. På Køben-
havns Bymuseum – i Skydeselskabets forrige
domicil – indgår skydeskiver enkeltvis i udstillin-
ger, der dækker tre århundreder og en del er
ophængt i museets forhal. Derudover ses skyde-
skiverne mest brugt enkeltvis i ny og næ som
illustration. Nogen egentlig samlet præsentation
har aldrig ligget lige for, sikkert som en følge af,
at den store spredning i tid gør skivernes udsagn
så forskelligartede. Som kunst eller kunstart er
de aldrig blevet taget helt alvorligt, hvorfor også
kunsthistorien stort set har undladt at beskæfti-
ge sig mere gennemgribende med dem. Langt
den største eksponering fik skydeskiverne, da
Frederiksborgmuseet i 1997 lavede udstillingen
Fremskridtets mænd, der var tilrettelagt af Thor-
kild Kjærgaard. Her fremvistes et bredt og tema-
tisk opdelt udvalg af skiver fra de helt tidlige fra
1700-tallet til de nyeste. Med det tilhørende fyl-
dige katalog, som også nærværende publikation
står i stor gæld til, blev denne udstilling en væs-
entlig øjenåbner for det potentiale, der rummes i
skydeskivernes mangefacetterede motivverden.
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Skydebanegrunden
1814. Grunden strakte sig
fra Roskildevej, det
nuværende Vesterbrogade,
ned til Kalvebod Strand,
hvor den var bredest (62
meter). På kortet er ind-
tegnet bygninger og have-
anlæg. Den runde fugle-
skydningsplads ligger
omtrent midt på grunden.
Skydehuset ligger midt i
haveanlægget. Grunden
blev siden forkortet i flere
omgange. Første gang i
forbindelse med anlæggel-
se af Danmarks første jern-
bane fra København til

Roskilde, der blev indviet i
1847, anden gang, da
Istedgade førtes igennem
skydebanen i 1886. Det er
ikke tilfældigt, at land-
inspektør Höyer har valgt
at lade en papegøje bære
kortet. Den eksotiske fugl
er vigtig i Skydeselskabets
symbolik, bl.a. er det en
grønmalet papegøje, der
skydes efter ved den årlige
kongefugleskydning. En lil-
le forgyldt papegøje ind-
går også i Skydeselskabets
ærestegn, en grøn kokar-
de, der ses nederst på ski-
ven.

Ved fugleskydningerne
skød man – i en næsten
lodret bane – efter en
træpapegøje opsat på en
stang. Den der »skød
papegøjen« blev fuglekon-
ge. Fugleskydningerne –
ligesom betegnelsen fugle-
konge – gik tilbage til den
sene middelalder. Oprinde-
lig foregik de i haven i
Kompagnistræde, men da
man erstattede armbrøst
med bøsser i løbet af 1500-
tallet rykkede man uden
for byvolden og benyttede
skiftevis en skydeplads
uden for Vesterport og en
ved Sortedamssøen uden
for Nørreport. I 1700-tallet
blev det i København
almindeligt, at kongen
deltog i den årlige fugle-
skydning. Når kongen og
hoffet mødte frem til den
årlige fugleskydning, fore-
gik ud- og hjemkørslen i
en malerisk kortege, hvor
københavnske borgere

kunne hylde majestæten.
Betegnelsen kongefugle-
skydning vandt indpas,
selv om den først nævnes i
lovene fra 1821. Samme år
gik man væk fra processio-
nerne til og fra skydeba-
nen, men den årlige kon-
gefugleskydning vedblev
at være en lejlighed, hvor
majestæten mødtes med
folk fra det bedre borger-
skab, embedsstanden og
kulturlivet. På skiven her,
givet af tømrermester
Dobel, forbereder man sig
til kongefugleskydningen i
1871, stangen er rejst og
papegøjen ved at blive
monteret. Få år efter – i
1878 – forlod man skyd-
ning til stang og gik over
til horisontal skydning
også ved fugleskydningen;
risikoen var blevet for stor
i forhold til de mange
naboer, der efterhånden
trængte sig på tæt op ad
skydebanen. 
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Efter 1850 gik det stærkt i hovedstadens udvikling. I

1856 påbegyndtes nedrivningen af byportene. Der var

allerede fire år tidligere givet tilladelse til byggeri på

området uden for Søerne, og i 1867 bortfaldt også

restriktionerne på det resterende areal ind mod voldene.

Mens indbyggertallet inden for voldene lå stabilt på ca.

125.000 fra 1840 til 1880, steg indbyggertallet i de nye

kvarterer på Nørrebro og Vesterbro eksplosivt i samme

periode – fra under fem tusinde til langt over det tidob-

belte. Op mod år 1900 skabtes der også på Østerbro og

Amagerbro en egentlig bydannelse, og ved århundrede-

skiftet boede halvdelen af Københavns befolkning på

broerne. 

I de nye byområder skød både boligkarreer og industri-

anlæg op og indvarslede den nye tid. Ligeledes blev sel-

ve voldanlæggene udnyttet til byggeri. Der havde i

1850erne været vidtgående forslag til fuldstændig at

bebygge de tidligere voldarealer, men så drastiske planer

førtes dog ikke ud i livet. Fra 1872 påbegyndtes sløjfnin-

gen af en del af volden og åbnede for etableringen af

store offentlige byggerier, der var med til at forandre

København fra en fæstningsby til en moderne metropol.

Udsigt fra Vor Frelser Kir-
kes tårn, ca. 1871. Længst i
baggrunden Vestre Gas-
værk ved Kalveboderne 
før de store opfyldninger.
Forrest i midten Heerings
gård, til venstre Burmeister
& Wains maskinbyggeri.
Midt i billedet – lige under
Langebrogade – B&Ws
skibsbyggeri, et skib er
under bygning på beddin-
gen til venstre.



København er ved at blive forsynet med et nyt
havneområde. Det er udgravningen af Frihavnen,
der er skildret på ingeniør Jacob Gluuds skydeski-
ve. Etableringen af Frihavnen er en del af histori-
en om Københavns forsøg på at fastholde en
position som en førende handelsby. I en frihavn
kan der uden kontrol fra toldmyndighederne
lastes og losses skibe, og der kan lægges op, for-
arbejdes og atter udføres varer, uden at toldaf-
gifter skal betales. Da Hamborg i 1888 fik en ny
frihavn var det med til at give stødet til et tilsva-
rende københavnsk projekt. Hertil kom, at den
forventede færdiggørelse af Kielerkanalen i 1895
ville skabe en direkte linje fra Nordsøen til Øster-
søen, der var helt uafhængig af København. Hvis
ikke København blev forsynet med et toldfrit
område, kunne betydelige dele af handelen for-
svinde fra Danmarks hovedstad.
I 1891 vedtog man derfor, at der skulle foretages
udgravninger til en ny Frihavn i Københavns
nordlige udkant. Her var der udfoldelsesmulighe-
der, og der kunne etableres en tilstrækkelig
vanddybde. Det er denne udgravning af havne-

bassinerne, der vises på skydeskiven. Områ-
det er inddæmmet, og det udgraves i lyn-

tempo ved hjælp af en kontinuerligt
kørende dampdreven løfteanordning –
en såkaldt ekskavator – der transpor-
terer mudderet op på det ventende
tipvognstog. 
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Store dele af såvel
udgravningen som bort-
kørslen af jorden foregik
med håndkraft. Billedet er
fra 1893. Frihavnen blev
taget i brug i november
året efter.

Hele Frihavnsanlægget
står klar til opfyldning.
Den københavnske offent-
lighed er inviteret til
besigtigelse af det impo-
nerende bygningsværk. En
chance, der kun bød sig én
gang – snart ville vand-
masserne blive ledt ind i
de store bassiner. Trappen
ned i dybet er formentlig
opbygget for enden af
midtermolen – det er såle-
des Langeliniemolen, man
ser i baggrunden, bag det
kommende østbassin.

En udfoldet reklame-
tryksag for Frihavnen – på
fransk! Bagsiden af den
udfoldede side ses ovenfor.
Det fremgår af billedet,
hvor betragtelig udvidet
det københavnske havne-
areal er blevet med etable-
ringen af Frihavnen. I de
første år var der faktisk
problemer med at få skabt
aktivitet i Frihavnen. En af
grundene var, at den ind-
flydelsesrige industrimand
C.F. Tietgen havde forbudt
skibe fra Det forenede
Dampskibsselskab, som
han stod i spidsen for, at
bruge havnen. Tietgen
havde fra starten været
imod projektet, idet han
mente, at truslen fra uden-
landsk konkurrence var
overdreven. Da Kielerkana-
len skulle indvies i 1895 

– under stor international
pressebevågenhed – fik
man i København den idé,
at invitere verdenspressen
til at lægge vejen om ad
den danske hovedstad for
at få skabt opmærksom-
hed om og sat skub i den
københavnske frihavn.
Reklamefolderen blev
fremstillet til den uden-
landske presse i forbindel-
se med denne markeds-
føringsoffensiv. Først skulle
man dog sørge for, at hav-
nen ikke stod tom – og til
lejligheden indvilgede
Tietgen i at lægge D.F.D.S.-
flåden til skue for journali-
sterne. Journalisterne kun-
ne så til gengæld undre
sig over, hvordan der på
én gang kunne være så
mange skibe og et så
åbenbart fravær af varer. 



Skydeskiven skildrer en af de virksomheder, der
etablerede sig i Frihavnen: Gustav Halberstadts
cykelfabrik fra 1896. Beliggenheden i Frihavnen
– der var såkaldt 'toldudland' – kunne være en
fordel, hvis et firma var afhængig af en stor
andel af importerede varer og eksporterede en
stor del af sin produktion. Bygningen med tårnet
i baggrunden er toldbygningen, hvor alle varer,
der skulle 'ind i Danmark' måtte passere.
Cyklen på skydeskiven – der er betegnet som en
såkaldt La Danoise – havde ikke kædetræk, pe-
dalkraften overførtes til baghjulet via tandhjul og
stænger. Af samme grund annoncerede Halber-
stadt med, at han var grossist i Chainless Cycle
Commerce. Som det fremgår af skinnerne langs
fabriksgrunden var der også jernbane i Frihavnen
– bl.a. med direkte forbindelse til dampfærge-
havnen, der var en del af hele anlægget.
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Halberstadts cykel-
fabrik i Frihavnen. Tag-
arrangementet lader ingen
i tvivl om slutproduktet. 

Et af bearbejdnings-
værkstederne på fabrik-
ken. Maskinerne er trukket
af remme forbundet med
aksler i loftet, sådan som
man så det overalt i indu-
strien i denne periode,
hvor man havde én central
kraftkilde typisk i form af
en dampmaskine.

Monteringsværksted
på fabrikken, hvor cyklens
forskellige dele og kompo-
nenter samles til det fær-
dige produkt.



På skydeskiven skuer vi ud over en stor bygge-
plads. Murermester Christian Peter Wienberg har
valgt at vise funderingen af Statens Museum for
Kunst, der stod færdigt i 1896. Det blev i løbet
af 1800-tallet klart for enhver, at voldene om-
kring Københavns middelalder- og renæssance-
kerne helt havde mistet deres forsvarsmæssige
betydning. I 1850erne nedlagdes byportene og i
1872 vedtog det københavnske bystyre en plan
for regulering af det tidligere fæstningsterræn. I
mange tilfælde udnyttedes de tidligere voldarea-
ler til store offentlige byggerier; såsom hospital,
uddannelsesinstitutioner – og museer.
Det var enorme mængder af jord, der skulle flyt-
tes – et meget håndfast udtryk for den fysiske
forandring der overgik hovedstaden i sin omdan-
nelse fra fæstningsby til tidssvarende hovedstad.
På skiven ses, hvordan hovedparten af arbejdet
foregik med et betydeligt antal manuelt arbej-
dende folk. En enkelt maskine er dog taget til
hjælp: For at få tørlagt det gamle voldgravsareal
har man indrettet sig med en indretning til opad-
gående transport af vand, der trækkes ved

hjælp af en dampdreven lokomobil. 
Til højre foroven på skiven ses på byg-

ningskontoret et prospekt, af det der er
målet for alle aktiviteterne: det færdige
kunstmuseum. I forgrunden står en
landmåler med sin landmålerstok.
Midt på pladsen ses et par mænd
med arbejdstegninger – den ene
kunne være murermester Wienberg,
der står for arbejdet. Wienberg var i
øvrigt ikke blot murermester på en
række store entreprenøropgaver i
hovedstaden i disse år, han stod

også for murerarbejdet, da Frederiks-
borg Slot blev genrejst i årene frem til

1884 efter en brand i 1859.

16

Christian Peter 
Wienberg 
Murermester 

K Ø B E N H A V N  V O K S E R U D G R A V N I N G  O G  U D V I D E L S E



17

Kunstmuseet stod fær-
digt i 1896. Betegnelsen
Statens Museum for Kunst
blev vedtaget i 1920.



På skydeskiven befinder vi os uden for de gamle
volde, på Vesterbro, et af de områder af byen,
hvor både indbyggertal og bebyggelse eksplode-
rede efter midten af 1800-tallet. Igennem
1850erne blev der givet stadig flere tilladelser til
at bygge uden for voldene, og Vesterbros befolk-
ning voksede fra nogle få tusinde indbyggere
omkring 1850 til mere end 65.000 ved århun-
dredeskiftet.
Motivet på skydeskiven er indgangsporten til
Kvægtorvet. I baggrunden ses både dyr og stal-
de. Skiltningen påbyder, at færdsel gennem por-
ten foretages i 'skridt' – en henstilling til folk, der
lader sig befordre til hest eller i hestevogn. Skive-
giveren William Frederik Ferdinand Juul var slag-
termester og i en årrække oldermand for slagter-
lauget.
Kvægtorvet blev opført 1878-79, hvilket bevirke-
de at kvæghandelen kunne flyttes fra den
såkaldte Trommesal – et kompleks med stalde,
folde og bygninger, der havde strakt sig over
området fra den nuværende Vesterport Station
næsten til Frihedsstøtten.5
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Det nyopførte kvæg-
torv ses her i fugleperspek-
tiv på et xylografi fra Illu-
streret Tidende 1878/79.
Indgangspartiet – motivet
på skydeskiven – befinder
sig lidt til venstre i bille-
det. I baggrunden ses den
daværende kystlinie ved
Gasværkshavnen. Kvægtor-
vet var bygget på opfyld
af dagrenovation, sand og
ler, og med tiden er kystli-
nien rykket endnu et godt
stykke udad. 
Som det fremgår, var det
nye kvægtorv et omfatten-
de kompleks med sine
kostalde, fårefolde, salgs-
haller, forvalterkontor, fol-
kestuer og værksteder. To-
etages-bygningen til ven-
stre for indgangsporten
rummede gæstgiveri og
restauration til glæde for
bønder, slagtermestre,
slagtersvende og andre
med ærinde på Kvægtor-
vet. Kreaturtrækkere og
karle var henvist til kælde-
ren, mens kommissionærer,
kreaturhandlere og slagte-
re herskede i stueetagen. 
Den tilsvarende bygning til
højre for indgangsporten
rummede administratio-
nen. 

Vi ser i 1889 ind i en af
slagtehallerne på Kvægtor-
vet. Trods mylderet af dyr
og mennesker, og den hek-
tiske aktivitet med afliv-
ninger, slagtning og
opskæring giver hallen et
nærmest propert indtryk –
og det var helt i tidens
ånd. Hensynet til sund-
hedstilstanden var blandt
hovedbegrundelserne for
at bygge det nye kvæg-
torv, hvor hygiejnen skulle
være i top. Intentionerne
blev indfriet, og i 1888
kunne myndighederne
skride til et totalforbud
mod slagtning i private
slagtergårde.



På skydeskiven ses grosserer Fjords store tøm-
merplads på Gammel Kalkbrænderivej, i byens
yderkant mod nord, på randen af Østerbro.
Området ligger fordelagtigt med eget anløbssted
for levering af tømmer. Her er det et svensk
fragtskib, som er ved at blive losset.
I baggrunden – mod syd – ses København. Det
lille prospekt nederst på Skydeskiven er Cornelius
Fjords hjemstavn Holmsland i Vestjylland.
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En hestetrukken kærre
er på vej ud af København
mod nord, lidt længere
ude end Fjords tømmer-
plads. Kærren har netop
passeret en mand, der sid-
der bag sin skærm og knu-
ser skærver til vejbelæg-
ning. Den åbne og vind-
omsuste gadeføring er den
nye vej, Strandboulevar-
den, der blev anlagt i
1895. Det store industrielle
bygningskompleks i bag-

etableret helt tilbage i
1779, lidt nord for Gammel
Kalkbrænderi, der var
anlagt et halvt århundrede
tidligere, i 1731. Kalk-
brænding var nødvendig
for fremstilling af mørtel
til byggeri og som sådan
helt afgørende for udvik-
lingen af en storby som
København. Tegning af J.L.
Ridter 1903.

grunden er Østre Gasværk
fra 1878 – afgrænset til
højre af havnen med ind-
ladning af kul og mod
venstre af den markante
gasbeholder, der kan ses
endnu i dag. Københav-
nerne brugte gas både i
industrien, i husholdnin-
gerne og i gadebelysnin-
gen.
Helt ude til venstre ses 
det Ny Kalkbrænderis ring-
ovn. Ny Kalkbrænderi var



Denne skydeskive er usædvanlig. I næsten alle
tilfælde fremhæver skydeskiverne det unikke og
særegne frem for det almindelige. Motivet her er
en prunkløs facade på en ganske ordinær etage-
ejendom. Vi får dermed et glimt af hovedstaden
omkring år 1900, hvor boligkarreer skød op
overalt i byens yderkant for at huse den støt sti-
gende befolkning. Det er imidlertid ikke en helt
tilfældig opgang, murermester Jeppesen har
valgt at vise på sin skive. Han ejer selv bygningen
og bor her med sin familie – på Forchammersvej
20, 1. sal; formentlig har han også selv stået for
byggeriet af huset.
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Udsnit af postkort fra
Forchhammersvej, ca.
1905. Man får et godt ind-
tryk af, hvordan murer-
mester Jeppesens ejendom
lå midt i et af de mange
boligområder, der skabtes
uden for de gamle volde i
slutningen af 1800-tallet.
Vi er ganske vist ikke i de
klassiske arbejderkvarterer
på Vesterbro eller Nørre-
bro, men på det lidt finere

Frederiksberg. Som man
kan se, er gaden allerede
her omkring år 1900 fuldt
udbygget med 5-etages
ejendomme til begge sider.
Murermester Jeppesens
hus ligger på venstre side
med den hvidpudsede
facade i gadeniveauet. I
baggrunden øjnes Rådhus-
tårnet i fugleflugtslinie
tværs over Skt. Jørgens Sø. 



På skydeskivens store billede er vi på Nørrebro.
Synsretningen er nordlig, Nørrebrogade anes helt
til højre i billedet. En hestesporvogn er på vej
'udad'. 
Johan Hornum var maskinfabrikant og flyttede til
Nørrebro i 1890 for at få mere plads. Her var
udfoldelsesmulighederne langt større end i Wil-
dersgade på Christianshavn, hvor hans virksom-
hed havde ligget i lejede lokaler siden 1883. De
rygende skorstene, der bl.a. skyldtes brugen af
dampmaskine, var et hyppigt brugt symbol på
driftighed og produktivitet. Hornum & Co. pro-
ducerede en speciel form for maskiner, der brug-
tes til påfyldning af flasker og til udskænkning. 
Nederst på skydeskiven ses fabrikant Hornums
fødested i Vognmagergade nr. 16. Vasketøjet
hænger til tørre i baggården – på tøjsnore, der er
trukket gennem knægte monteret på facaden.
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En indeklemt fabrik i
storbyen. Fotografiet her
giver et helt andet indtryk
af Hornums fabrik end den
imposante komposition på
skydeskiven. Vi kigger fra
Nørrebrostræde – det
nuværende Stengade – ud
mod Nørrebrogade, der
går på tværs i baggrun-
den. Hornum og Co's
anlæg ses til venstre i
gaden med fireetagesbyg-
ningen med taljen øverst i
midten og længere henne

porten og portbygningen.
Toetages-bygningen, der
ligger på tværs lige før
Nørrebrogade eksisterer i
øvrigt endnu. Det er den,
der, på skydeskiven, ses til
højre med rødt tag. De
lave træbygninger i for-
grunden er en del af stald-
komplekset fra den 200 år
gamle lystejendom Blå-
gård, hvis grund havde
strakt sig helt ned til
Peblingesøen. 



Den fantasifulde skydeskive, udformet som en
massiv gennemskåret træstamme, er en håndfast
henvisning til skydegiverens virke. Alfred Oluf
Hammer forsynede den københavnske bygge-
industri med tømmer. Han var i øvrigt så heldig
at have sin oplagringsplads liggende relativt cen-
tralt, nemlig inden for de gamle volde – selv om
det var helt i yderkanten, ud til Christianshavns
Vold. Det var ikke blot virksomheden, der lå her,
også privatadressen var Bådsmandsstræde nr. 20
– lige over for den store Bådsmandsgades kaser-
ne, der mere end et halvt århundrede senere
blev en del af historien om Fristaden Christiania. 
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Fotografi af tømmer-
pladsen ud til Bådsmands-
stræde, der ligger til ven-
stre i billedet. Billedet er
taget fra Vor Frelsers Kir-
kes tårn omkring 1930.
Som det ses fungerede
området med sine lette
træbygninger og halvtage
stadig på dette tidspunkt
som oplagsplads for tøm-
mer. Vandet foroven på
billedet udgør grænsen
mellem Christianshavns
Vold og Amager. Skorste-
nen på Amager – øverst til
højre på fotografiet –
hører til Københavns
hovedkloakpumpestation,
der blev indviet i 1901.
Først da havde man fået
udbygget det første egent-
lige kloaksystem med
murede kloakker. Det er
karakteristisk, at et sådant
kommunalt anlæg placeres
her på grænsen mellem
den gamle og den nye
hovedstad, hvor der er
plads. Den store runde
bygning næsten midt i bil-
ledet er en gasbeholder.
Bygningen blev opført i
1889, da gasforbruget på
Christianshavn var blevet
så stort, at trykket i gas-
ledningerne fra Vestre
Gasværk ikke kunne hol-
des. Beholderen var i drift
indtil 1930, men blev først
revet ned i 1948, da det
store boligkompleks, Vold-
boligerne, blev opført –
ikke blot på gasværkets
grund, men også på den
tidligere tømmerplads. 

Tømmerhandler Ham-
mers bolig på tømmer-
grunden. Hammer fraflyt-
tede boligen i 1906, hvor-
efter den havde skiftende
ejere. Hele arealet forblev
imidlertid tømmerplads
helt ind til midten af
1930erne, hvor Køben-
havns Kommune overtog
grunden, så den kunne tje-
ne boligudviklingen. 



28
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Byens puls blev en anden i slutningen af 1800-tallet.

Tidligere havde den enevældige kongemagt bestræbt

sig på at begrænse en alt for tøjlesløs privat foretag-

somhed blandt byens borgere. Erhverslivet var lagt i

faste rammer i håndværker- og handelslaugene, og for

at holde riget i økonomisk balance skulle forbruget

blandt hovedstadsborgerne helst holdes på et beskedent

niveau.

Alt dette forandredes efter midten af 1800-tallet. 

Produktion, handel og forbrug blev nu indrettet efter en

ny logik. Gennem et ubundet erhvervsliv – ‘fri næring’

hed det i tidens sprog – skulle samfundsproduktionen

drives frem og i vejret. Udbud og efterspørgsel skulle

regulere næringslivet og skabe fri konkurrence mellem

erhvervene og inden for de enkelte brancher.

Den nye logik satte sig spor overalt: i udviklingen fra

håndværk til industri, i stigende massefremstilling, i nye

produkter og i en blomstrende markedsføring både på

de store nationale og internationale markeder og inden

for det lokale butiksliv, hvor eksponeringen ud til han-

delsstrøgene nu kunne foregå med overdådige vindues-

udstillinger.

Mogensens Jernstøberi på
Christianshavn, ca. 1900.
Fotografi af Peter Elfelt.



Vi ser ind i et ældre bogtrykkerværksted i skivens
venstre side. Her lægges der kræfter i ved bru-
gen af håndværktøjer og simple arbejdsmaskiner.
På motivet til højre på skiven kan én arbejder
nøjes med at overvåge den store trykkemaskine
– den kører af sig selv ved hjælp af et remtræk
trukket af en dampmaskine. Bogtrykker Ole Chri-
stian Olsen, der har givet denne skive, har valgt
at vise udviklingen fra håndværk til industri inden
for sit fag, bogtrykkeriet. Den såkaldte mekanise-
ring, hvor håndarbejde og håndværk efterhånd-
en erstattes af maskiner, er et af de mest karak-
teristiske træk ved industrialiseringsprocessen.
Og udviklingen gik stærkt netop i anden halvdel
af 1800-tallet, hvor brugen af damp – og senere
også gas og el – til levering af den nødvendige
drivkraft, for alvor vandt indpas. Øverst på skiven
ses valser til at føre papiret gennem maskinerne
og nederst slutproduktet: bøger. 
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En af bogtrykker
Olsens vigtigste salgsvarer,
nemlig den af T. Krack
(senere »Krak«) udgivne
Vejviser for Kjøbenhavn og
Frederiksberg med Omegn.
Vejviseren var københav-
nernes indgang til at finde
adresser på både indbyg-
gere og virksomheder i
hovedstaden. Olsen stod
for trykningen af vejvise-
ren fra 1900 og en lang
årrække frem. Det var i
øvrigt først fra 1862, at
udgivelsen af vejviseren
blev en årligt tilbageven-
dende foreteelse; i starten
i et lille og handy format.
Her – i år 1900 – var vej-
viseren vokset til næsten
uhåndterlige dimensioner;
et ganske godt billede på
den moderne storbys
vækst, og, for virksomhe-
dernes vedkommende, det
stigende behov for at mar-
kere sig blandt konkurren-
ter og andre aktører på
markedet. Rådhusbibliote-
ket.

For- og indvendig side
af en lille folder, der peger
på en anden af bogtrykker
Olsens indtægtskilder:
Olsen ejede den afbildede
beboelsesejendom i Lin-
nésgade lige uden for
Nørreport, og han har
naturligvis selv stået for
fremstillingen af den lille
tryksag. I ejendommen Lin-
nésgade 22 boede Olsen
ikke blot selv med sin
familie. Han lejede også
ud til velbemidlede med-
borgere, der kunne vælge
mellem lejligheder på
enten fire eller seks værel-
ser. Som det fremgår
bebuder Olsen, at der
forefindes faciliteter af det
mest moderne tilsnit, bl.a.
vandskyllende kloset og
ringeapparater. De store
lejligheder er sågar udsty-
ret med badeværelse. I et
af lejemålene havde
Kracks vejviser i øvrigt sit
kontor i årene omkring år
1900 – måske det var på
nogle særlige vilkår, at
Olsen således lejede ud til
en af sine store kunder.



Et kig ind i hofbager Valdemar Olsens bageri i
Store Kongensgade. Bagersvendene i deres hvide
arbejdstøj er i aktivitet i det veludstyrede arbejds-
rum med store dejtrug og arbejdsborde, ind-
murede ovne og rørinstallationer af nyere dato.
Tragten til højre i billedet har forbindelse til
butikken oven over bageriet, hvorfra ekspedien-
terne kan bestille mere brød og flere kager,
efterhånden som varerne bliver solgt.6
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Valdemar Olsens
bagerbutik Store Kongens-
gade 34 med sin udstilling
af brød og kager i vinduer-
ne. Som det fremgår, leve-
rede man også varer ud i
hovedstaden i firmaets
egen vogn. Huset havde
rummet bageri siden 1789
og købtes i 1848 af Valde-
mar Olsens far. Året efter
overtog han selv bageriet,
der i 1910 fik status af
kongelig hofleverandør.
Billedet er fra 1888, men
bygningen eksisterer end-
nu – og rummer bager-
butik den dag i dag. Man
kan endnu se den ud-
hængte bagerkringle, der
på billedet ses over port-
åbningen. Fra bogen Dan-
marks industrielle Etablise-
menter af N. Malmgren.



På skydeskiven givet af hofjuveler Alfred Bertel
Constantin Dragsted får vi øverst et kig ind i fir-
maets værksted, hvor der arbejdes omhyggeligt
med de kostbare emner. Pokalerne i forgrunden
indikerer, hvor eksklusive værkstedets frembrin-
gelser er. I lyset fra vinduerne udhamres og cice-
leres de fine sølvvarer. 
På billedet på skivens nederste halvdel er vi i en
anden afdeling, hvor andre af firmaets ca. 30
ansatte, polerer og sliber ved hjælp af remtrukne
maskiner. Det store hjul til højre i billedet er en
del af en bænk til at trække finere tråd. 
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Dragsteds forretning i
Bredgade i 1904. Vi ser ind
i butikken med sin udsøgte
indretning og overflod af
sølvvarer. Rigsvåbnet oven
på skabet til højre og det
kongelige monogram for-
an på disken viser den
besøgende, at firmaet
leverede til hoffet. Stole
var almindelige til vel-
havende kunder.

Det lille sølvbæger fra
Dragsteds værksted blev
fremstillet i anledning af
Tivolis 70-års jubilæum i
1913. Det er forlystelses-
havens første port, der –
indrammet i laurbærblade
– er gengivet på bægeret.



Vilhelm Hansen var en af hovedstadens halve
snes dekorationsmalere – et fag, der var efter-
spørgsel på i tidens almindelige begejstring for
pynt og udsmykning. Vilhelm Hansen var hof-
dekorationsmaler, og en af tre kompagnoner i
firmaet Schrøder, Nielsen & Hansen. Det var ikke
noget helt lille foretagende, Hansen var med til
at stå i spidsen for, firmaet talte langt over hun-
drede ansatte malere; ved særlige bestillinger fik
man kunstnerisk assistance af den velrenomme-
rede C.N. Overgaard.
På skydeskiven er det formentlig hofdekorations-
maler Hansen selv, der er i aktivitet. Han er i
gang med udsmykningen af det kongeværelse,
der blev indrettet til den store udstilling i Køben-
havn i 1888: Den nordiske kunst-, industri- og
landbrugsudstilling. Højt til vejrs balancerer han
under udførelsen af sit kunstfærdige håndværk.
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Opslag fra udstillings-
kataloget 1888. Her fik de
forskellige udstillere – i alt
over 2500 – eksponeret
deres evner over for
offentligheden og dermed
de potentielle kunder.
Hansens firma ses under
nr. 704.



Fabrikant Carl Lund, der har givet denne skive,
overtog i 1874 virksomheden, året efter at den
var flyttet fra trangere kår inden for de gamle
volde. På skydeskiven ses folk med nogle af
fabrikkens produkter. Udflytningen til Frederiks-
berg havde at gøre med virksomhedens vækst,
som igen skyldtes en større og større afsætning
af dens produkter: Carl Lunds Fabriker produce-
rede nemlig galvaniserede og emaljerede blik-
varer. Netop i disse år steg forbruget af disse
artikler eksplosivt. Det var især ganske almindeli-
ge artikler til husholdningen, som blev produce-
ret i emaljeret jernblik – et nyt produkt som
vandt udbredelse efter midten af 1800-tallet. Her
erstattede det såvel simple spande og fade i træ
som det mere kostbare kobber- og messing-
husgeråd. Da virksomheden i 1881 gik over til
dampdrift, kunne en storproduktion, der bragte
fabrikken på omgangshøjde med store uden-
landske virksomheder, for alvor sættes i værk.
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Faktura fra Carl Lunds
fabrikker – dateret 1891.
På regningen – der er til
en forhandler i Hobro – får
man et indtryk af en del af
sortimentet: kaffekander i
den kendte blå udgave,
tepotter, kulspande og
tørvekasser.
Bemærk i øvrigt brevhove-
det på fakturaen, der, for-
uden en lille vignet af
fabrikskomplekset, præ-
senterer de medaljer virk-
somheden har vundet på
de mange udstillinger, der
prægede denne periode:
Til venstre ses bl.a. for- og
bagside af sølvmedaljen
fra den store udstilling i
1888 i København. Til høj-
re er der medaljer fra Tysk-
land og Sverige – Carl
Lund havde i øvrigt fra
1879 en filial i Malmø og
forsynede store dele af det
skandinaviske marked. 

I 1900-tallet blev virk-
somheden fusioneret med
konkurrenten, Glud &
Marstrands fabrikker. På
fotografiet er det et af
lokalerne hos Glud &
Marstrand, vi kigger ind i 
i 1904. Bemærk de store
mængder af ensartede
produkter.

Katalog – fornemt
udstyret i farvelagt blik-
omslag – fra Carl Lunds
fabrikker 1897. Foruden
alle tænkelige blikgen-
stande – såsom kar, potter,
kander, fade, dørslag, kak-
kelovnsskærme, brødbak-
ker osv. – havde fabrikken

også særlige specialiteter.
En af disse var dagligdags
kogeapparater til petrole-
um, som vandt en enorm
udbredelse i 1800-tallets
sidste årtier. Kogeappara-
tet ses på opslaget fra
kataloget.



Fugl Phønix hæver sig op over et hav af flammer
med teksten ‘liv efter døden’ – formentlig et bil-
lede på skivegiverens skaberevne og initiativlyst.
Flammerne fungerer desuden som en henvisning
til Heinrich Eduard Gosch' mangeårige virke som
tændstikfabrikant. Gosch kom til København fra
Slesvig, en af de landsdele, Danmark tabte i
1864. Hans opgave var at få skabt afsætning for
maskiner og inventar fra den tændstikfabrik, han
havde været tilknyttet i Slesvig by. Gosch gik i
kompagniskab med en køber af dette maskineri,
og på få år voksede produktionen så meget, at
man etablerede sig i nye fabrikslokaler på Falko-
ner Allé. I 1876 blev Gosch uenig med sin kom-
pagnon og etablerede sig med en ny partner – i
første omgang med en lille virksomhed i Jacobs-
gade på Amager, hvor tændstikker solgtes under
mærket Phønix. 
Efter endnu et par år overtog de to partnere
fabrikken på Falkoner Allé fra Gosch' første kom-
pagnon. I 1882 dannedes aktieselskabet H.E.
Gosch & Co.s Tændstikfabriker. I 1902 blev
fabrikken en del af »De forenede danske Tænd-

stikfabriker«.7
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Gosch og Co.s tænd-
stikfabrik på Falkoner Allé
i 1888 fra bogen Danmarks
industrielle Etablisementer
af N. Malmgren. Tændstik-
fabrikationen undergik i
øvrigt en radikal foran-
dring i 1800-tallets sidste
årtier i forbindelse med, at
det i 1875 blev forbudt at
bruge den oprindelige
fremstillingsteknik, hvor
hvidt fosfor var en væsent-
lig ingrediens. Hvidt fosfor

Til venstre i billedet
kommer der råvarer til
fabrikken i form af store
træstammer; til højre i bil-
ledet er færdigproduktet 
– de hundredtusinder af

To tændstikæsker – af
mærket Tordenskjold – fra
fabrikken. Den lille fra
1889 (privateje), hushold-
ningsæsken fra 1940erne.

var umådelig giftigt og
blev anvendt som både
drabs- og selvmordsmid-
del, ligesom det skabte
alvorlige forgiftninger for
folk, der arbejdede med
det. Da stoffet blev for-
budt – og erstattet af det
langt dyrere røde fosfor –
blev det urentabelt med
små produktionsenheder;
storproduktion vandt ind-
pas, også på dette område.

små tændstikker i æsker 
– på vej ud til forhandler-
ne. Antallet af arbejdere
på virksomheden lå i disse
år på mellem to og tre
hundrede.



På skydeskiven slynger sennepsplanter sig
omkring W. Bähncke og Co.'s Dampsenneps-
fabrik og Eddikebryggeri. Gardinerne i vinduer-
ne, afslører at Bähncke ikke blot har sin fabrik i
ejendommen, det er også her han bor med sin
familie.
Til højre i billedet er en kusk på vej ud ad porten,
med vognen fuld af kasser fra fabrikken. Selve
fabrikken ligger i baghuset; og her er godt 30
arbejdere i gang med dagens arbejde. Nederst
venter en anden kusk på at komme ind med sin
vogn, som reklamerer for Bähnckes damp-
sennep.
Betegnelsen dampsennep henviser til, at
sennepskornene blev kværnet ved hjælp af
dampkraft. I 1888 rådede Bähncke og Co. over
én dampmaskine med en kapacitet på 4 heste-
kræfter. 
Huset, der lå i Niels Juels Gade, dannede også
rammen om Bähnckes assuranceforretning, hvil-
ket fremgår af skydeskivens to mindre billeder.
På billedet til venstre genopstår en fugl Phønix af
flammerne, som et symbol på at man ved at

tegne forsikring er i stand til at overleve selv
de værste ulykker. På billedet til højre red-

des et bølgeombrust skib af fyrtårnet,
der er i stand til at lede de nødstedte
på ret kurs.8
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Fabrikslokale hos
Bähncke og Co. i 1906. Der
hældes sennep på krukker,
mens møllesten trukket af
drivremme kværner sen-
nepskorn til pulver.
Bähncke tog i øvrigt i 1867
patent på et nyt produkt:
tørmalet sennepspulver,
som i modsætning til det
gængse sennepsmel, der
skulle stå i et døgn efter
udrøring i varmt vand, blot
kunne udrøres i koldt vand
og tages i brug med det
samme. Det nye senneps-
pulver købtes i små stan-
niolpakker.

Forside og opslag fra
det katalog, der blev frem-
stillet til ‘Den nordiske
kunst-, industri-, og land-
brugsudstilling’ i 1888.
Bähnckes annonce ses
nederst på højre side. Fir-
maet fik i øvrigt sølvme-
dalje for sin sennep på
udstillingen. Nederst i
annoncen omtales de man-
ge priser, firmaet har mod-
taget fra forskellige lande
– trofæer, der naturligvis
indgår som en vigtig del af
markedsføringen. 
Bemærk i øvrigt helsides-
annoncen for avisen
Social-Demokraten, en
noget fremmed fugl i det-
te selskab af virksomheder
og driftsherrer. Socialde-
mokratiets dagblad
bemærker i annoncen, at
det har som mål at organi-
sere den arbejdende del af
befolkningen og »hidføre
en radikal forandring i alle
nuværende sociale og poli-
tiske forhold«. Mon ikke
det har været ment som
en provokation således
grundlæggende at udfor-
dre hele det samfunds-
mæssige fundament, som
resten af katalogets
bidragydere byggede
deres aktiviteter på? 



En kvinde sidder ved havet mens solen er ved at
stå op. I hænderne holder hun en merkurstang,
et symbol på den romerske gud for handel, Mer-
kur. 
I 1885 overtog Alfred Beauvais sammen med sin
bror Oscar ledelsen af faderen Jean Desiré Beau-
vais' konservesfabrik, der oprindelig lå i Vangede
nord for København. I 1865 var fabrikken flyttet
til Store Kongensgade 106. Fabrikken havde
siden 1850 vokset sig stor på salg af henkogt
mad emballeret i konservesdåser. Alt fra ænder
og oksekød til ærter og pærer kunne koges og
konserveres på denne måde.
De underjordiskes livlige aktivitet nederst til ven-
stre på skiven, fortæller således om det flittige
arbejde ved gryderne. 
Som megen anden teknisk innovation havde
konservesindustrien sit udspring i militære behov.
Den franske regering havde i 1795 – midt under
Napoleonskrigene – udskrevet en konkurrence
om at finde på måder at opbevare madvarer i
længere tid til brug for store hærstyrker eller ek-
speditioner på lange farter. Løsningen blev en

kogning af madvarerne, der dræbte mikroor-
ganismerne, hvorefter det gjaldt om at hin-

dre kontakt med luften. Dette søgtes i
første omgang sikret med brug af man-
ge lag af kork, men teknikken udvikle-
des i de følgende år, og omkring
1810 havde man fundet frem til
metoden med tætsluttende metal-
beholdere. Konservesdåsen var født.
Senere brugte man endvidere at
sterilisere madvarerne efter emballe-
ringen med brug af en såkaldt
autoklave, der opvarmer dåsen

under tryk, således at det indefra
kommende damptryk ikke sprænger

den.9
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Reklame for Beauvais
fra kataloget til den store
udstilling i København i
1888. Fabrikkens varemær-
ke var et billede af ekspe-
ditionsskibet Vega, der i
1878 havde været på eks-
pedition i Polarhavet – for-
synet med konserves fra
Beauvais. Konserves-
produktion gjorde det
muligt at spise en mere
varieret kost, når man
befandt sig på havet eller i
nogle af verdens fjerneste
afkroge. Fabrikken i Store
Kongensgade 106 havde
vigtige kontrakter med
både flåden og hæren,
men det var ved at udstyre
ekspeditioner til de arkti-
ske egne, at Beauvais’ kon-
serves opbyggede sit ry.
Også Fridtjof Nansens
berømte ekspedition over
Grønlands indlandsis i
1888 var udstyret med
konservesproviant fra
Beauvais. 

I 1896 var firmaet ble-
vet aktieselskab og i 1905
førte en fusion til, at man
skiftede navn til De danske
Vin- og Konservesfabriker
med status af Kgl. hofleve-
randør. På fotografiet ses
kong Frederik VIII’s besøg
på fabrikken i 1908. Ved
den højtidelige begiven-
hed er produkter og
smagsprøver blevet pænt
arrangeret, men alligevel
får man et godt indtryk af
det mere rå fabrikslokale.
Langs væggen er der ført
vandledninger, og også
kogeindretningerne er pla-
ceret her. Rummet er
oplyst af gaslamper. På
dette tidspunkt havde
elbelysning mange steder
erstattet gas, men en pro-
duktudvikling på gasbelys-
ningsområdet i slutningen
af 1880erne havde forbed-
ret både lysstyrken og gas-
udnyttelsen så meget, at
ikke blot den ældre teknik
fortrængtes helt, også
udbredelsen af elektrisk
belysning blev bremset
markant. Med den nye
teknik – det såkaldte ‘gas-
glødelys’ i modsætning til
det tidligere ‘flammelys’ 
– anbragtes ved gasdysen
et lille net, der skabte en
stor overflade ved det ud-
strømmende gas og der-
med et langt kraftigere
lys. Det er gasglødelys af
denne moderne art, Beau-
vais har hængende i sine
lokaler.



Motivet på skydeskiven – en tobaksplantage
under varme himmelstrøg – er eksotisk, men
næppe tænkt som andet end en løselig henvis-
ning fra skivegiver Niels Christian Aars til, hvor
en del af klodens tobak stammer fra. Langt
hovedparten af den råtobak, som danske tobaks-
fabrikanter hentede til landet, kom fra Holland
og Tyskland, fra lokaliteter, der næppe ville tage
sig lige så spektakulært ud på en skydeskive. I
skydeskivens forgrund – på et dække af tobaks-
planter – udstilles et lille udvalg af røgtobaks-
produkter: Den stående neger har en kridtpibe i
bukselinningen, mens han byder af en cigar-
kasse. Den siddende kvinde ryger på en cigaret. 
Cigaren havde for alvor vundet indpas i 1800-
tallets første halvdel, mens cigaretten var for-
holdsvis ny, da skydeskiven blev lavet. Den første
danske cigaretfabrik blev anlagt i 1878; på dette
tidspunkt var der, blot i København, næsten
halvandet hundrede tobaks- og cigarfabrikker. 
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På akvarellen fra Told-
bodgade1905 af Fritz
Stæhr-Olsen får man et
fingerpeg om, at cigaret-
ten hurtigt nåede ud i
langt bredere kredse. To
københavnske gadedrenge
pulser løs på deres cigaret-
ter, mens de holder et
vågent øje med et par
politibetjente. Bygningen
ved betjentene, med en
reklame for ølpavillonen
Grønningens Stjerne, er et
læskur til sporvognspassa-
gerer, det runde skur til
højre et pissoir.

Cigaretten vandt hur-
tigt indpas og blev lige
som cigaren en uadskillelig
del af selskabslivet. Den lil-
le tegning af Paul Fischer
fra 1896 nærmest oser af
parisisk caféstemning med
sin københavnerinde i et
skrud af det mest moderne
tilsnit og hendes cigaret-
rygende kavaler. 



På motivet i skydeskivens højre side er vi i vidt-
fremmede omgivelser: i Baku, hovedstaden i
Aserbajdsjan. Motivet viser boretårne i området,
der er et af verdens rigeste oliefelter. Foran olie-
tårnene løber en olierørledning, der transporterer
råolien til videre bearbejdning.
Motivet til venstre på skydeskiven er mere hjem-
ligt. Her er vi på ydre Nørrebro, hvor Lars Christi-
an Andreas Glad, der har givet skiven, siden
1887 havde haft sin fabrik. Virksomheden, der
omkring 1900 talte et halvt hundrede ansatte,
havde som et af sine vigtigste produkter raffine-
ring af mineralsk olie, hentet i jordens indre. Pro-
duktionen hos L.C. Glad var således afhængig af
oliefelterne helt nede i Kaukasus. Til gengæld
udgjorde firmaet selv en afgørende forudsætning
for store dele af den hjemlige industri. De indu-
strielle virksomheder havde nemlig et endeløst
behov for smøreolier i alle tænkelige udgaver og
raffineringer. Tandhjul og aksler skulle smøres og
remme fedtes ind. 
Det var i 1800-tallets sidste årtier, at man til
smøring overgik fra brugen af planteolier, typisk

rapsolie, til mineralsk olie, fordi denne ikke,
som planteolien, indeholdt metalnedbry-

dende syre. L.C. Glad fik gennem
1890erne en markant plads på marke-
det for smøreolie. Firmaet leverede til
både statslige og kommunale myn-
digheder: til statsbanerne, orlogs-
værftet, gas- og elektricitetsværker,
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sporveje, vandforsyning osv. Man havde også
hele leverancen af smøreolie til Danmarks største
industrielle foretagende: Burmeister & Wain. 
Ligesom i dag var oliebranchen usikker og usta-
bil, og en vigtig brik i L.C. Glads succes var, at
firmaet hele tiden sideløbende havde en stor og
stabil produktion af osteløbe og smørfarve, der
kunne holde skuden flydende, når bølgerne gik
højt på oliemarkedet.
Oliefelterne ved Baku fik i øvrigt en anden plads
i verdensøkonomien efter den russiske revolution
i 1917, Sovjetunionen ville kun sælge færdigraffi-
neret maskinolie. På L.C. Glad gik man derfor i
1920erne over til olie fra amerikanske leve-
randører. I 1990erne er oliefelterne ved Baku
igen blevet åbnet og det skønnes, at verdens
tredjestørste oliereserver befinder sig i området
Aserbajdsjan, Kasakhstan og Turkmenistan.10

Den store raffinerings-
hal hos L.C. Glad i 1901.
Privateje.

På dåsen med vogn-
smørelse ses firmaets faste
vognmand, Hansen, der
kommer kørende fra Fri-
havnen med en fuld tank-
vogn til fabrikken. Dåsen
er fra ca. 1915. Den røde
pakke indeholder fedt til
de drivremme, der i
ethvert værksted og på
enhver fabrik trak maski-
nerne. Privateje.



På skiven er vi i Nyhavn – en af de københavnske
bydele med den højeste puls. Skivegiveren er
Hans Christian Holm, som var en af hoved-
stadens utallige grosserere, der handlede med
alskens produkter i den stadigt ekspanderende
vareudveksling. Grossererbetegnelsen vandt ind-
pas efter midten af 1800-tallet frem for 'køb-
mand', der havde været den gængse betegnelse
på store og små handelsfolk før industrialiserin-
gen. Grosserer Holm havde sit kontor på tredje
sal af den røde ejendom på hjørnet af Nyhavn
og Toldbodgade. Nederst på skydeskiven har han
valgt at vise fæstningen i sin fødeby Korsør.
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Nyhavn ligger på kan-
ten til den store verden –
men dét afspejler sig ikke
tydeligt i det lidt genre-
maleriagtige skær, der hvi-
ler over Holms skydeskive.
Postkortet ovenfor viser
stort set det samme udsnit
af hovedstaden – men
tilføjer nogle flere facet-
ter. Langs bolværket ligger
godt lastede skibe, varer
bæres og trækkes, og stab-
ler af kasser er bunket op
på kajen. Mest iøjnefal-
dende er imidlertid faca-
deskiltene – White Star
Line og American Domini-
on White Star Linien.
Nyhavn var nærmest at
betragte som transitsted

for trængte, men håbe-
fulde danskere, der ville
prøve lykken i den nye ver-
den, Amerika. Måske blev
postkortet fremstillet net-
op med henblik på at tje-
ne en sidste skilling på
udvandrerne, inden de
stævnede ud med en af
Amerikadamperne eller til
et første stop i Hamborg
eller Liverpool, som det
var almindeligt. Af Dan-
marks befolkning på under
2 millioner var mere end
150.000 udvandret gen-
nem 1800-tallets sidste
halvdel, langt hovedparten
til USA.
Man kan forestille sig, at
mange postkort med net-

op dette motiv fra Nyhavn
blev sendt til provinsen, til
den hjemstavn man nu
havde lagt bag sig – et sid-
ste livstegn før foden for-
lod dansk grund. Måske
blev kortet skrevet i fro-
kostkælderen på hjørnet
af Toldbodgade.
Bureauerne, der solgte bil-
letter til White Starlinien,
her hvor Toldbodgade
krydsede, var i øvrigt langt
fra de eneste i Nyhavn:
København havde en halv
snes udvandringsagenter,
der annoncerede i vejvise-
ren – og over halvdelen lå
i Nyhavn. 



Motivet på bagermester Bestes skydeskive er
karakteristisk for 1890ernes København med sit
ekspanderende butiksliv. Store vinduesflader fyld-
te gadebilledet med henblik på den størst mulige
eksponering af de varer, der kunne falbydes til
købedygtige københavnere. På skydeskiven ses
facaden af bagermester August Bestes butik i
Østergade. Altså lige ud til den forretningsgade,
der netop i denne periode fik betegnelsen
Strøget. Forretningsliv med vinduesudstillinger
som August Bestes blev almindelige i 1800-tal-
lets sidste årtier, hvor de overtog den rolle, som
kramboder og købslåen uden for butikkerne tid-
ligere havde haft. Facaden er helt moderne for
sin tid, men bygningen havde været bagergård
siden 1700-tallet. At Beste havde, som der står,
'fransk bageri', betød, at man kunne købe
såkaldt ‘fint brød’, altså hvedebrød og ikke blot
‘groft brød’, dvs. rugbrød. Desuden kunne man
sidde ned og hvile benene i konditoriet. 
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Et indtryk af strøglivets
ekspansion i 1800-tallets
sidste årtier. Året er 1883,
stedet Østergade, men lidt
nærmere på Kongens Ny-
torv end Bestes bagerbu-
tik. Vi befinder os midt i
den hektiske julehandel.



Endnu en af byens prominente butikker. Slagter-
mester Christian Nielsen, der gav denne skive,
havde sin forretning på hjørnet af Knabrostræde
og Nygade. På skiven får Christian Nielsen leveret
endnu et vognlæs af de varer, som strøgkunder-
ne siden – efter forarbejdningen – kunne be-
undre i vinduerne. Teksten på siden af vognen
sørger for, at hovedstadens borgere også kan
træffe på firmanavnet andre steder i byen.
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Dette nytårskort, som
Christian Nielsen sendte ud
til kunder og forretnings-
forbindelser i 1896, giver
os – på indersiden – mulig-
hed for at følge med
københavnerne inden for i
slagtermesterens forret-
ning. Det fremgår, hvor-
dan kunderne – i lyset af
moderne elektriske lamper
– kunne købe alt til slag-
terfaget henhørende:
skært kød, fars, pølser,
pålæg. I stueetagen kunne

man også – som det ses
nederst på kortets inder-
side – følge tilberedelses-
processerne, før varerne
kom frem til disken. På bil-
ledet sørger mekanisk
drevne hjælpemidler –
trukket af aksler og rem-
træk fra loftet – for en
effektiv og tidssvarende
forarbejdning af okse- og
flæskesiderne. Her er pøl-
sestoppeapparater, kød-
hakkere, save og slibe-
maskiner.



Hofparaplyfabrikant Polacks butik, Købmager
gade 4, tæt ved Højbro Plads. En af byens fine
forretninger – skiven prydes af en håndfuld af
forretningens udsøgte artikler på begge sider af
gengivelsen af butiksfacaden. Bygningen øverst
på skiven er Polacks private hjem ved Charlotten-
lund.
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På akvarellen af J.L.
Ridter ses Polacks butik fra
Højbro Plads. Etagerne
ovenover rummer fotogra-
fisk atelier, og i naboejen-
dommen kan man bl.a. fin-
de tandlæge og ekspediti-
onskontor for dagbladet
Folkets Avis. Hjørnebutik-

ken er en urmagerforret-
ning, det såkaldte Ranchs
hjørne; i et af vinduerne
havde butikken et stort ur
hængende. Her – ‘under
uret’ – havde københav-
nerne et populært møde-
sted, når de var på strøg-
tur.
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Det københavnske borgerskab var fremtrædende inden

for snart sagt alle samfundsområder – inden for politik,

erhverv og forlystelsesliv. Borgerskabet var ikke blot

toneangivende i 1890ernes København, det var også

meget synligt. Den udadvendte aktivitet stod imidlertid

ikke alene. I stadig højere grad blev familielivet adskilt

fra det aktive produktions- og samfundsliv. Den intime

verden inden for hjemmets fire vægge fik høj status og

blev dyrket i mange borgerlige familier. Nogle skyde-

brødre har valgt at illustrere denne side af tilværelsen

ved at vise deres private villa på deres skydeskive.

Alhambravej på Frederiks-
berg, 1899. Hestesporvog-
nen er på vej gennem
gaden.



Motivet på skydeskiven forestiller tømrermester
Adam Matthiessens ejendom på Amicisvej på
Frederiksberg – en særpræget bygning med et
firkantet tårn og en markant karnap på 1. sal.
Individuelt prægede bygninger var typiske for
tiden, hvor det var almindeligt at kombinere stil-
arter fra forskellige historiske perioder i nye sam-
mensætninger.
Matthiessens hus lå i et af hovedstadens fine
kvarterer. Frederiksberg havde allerede i 1700-
tallet været præget af landsteder, hvor velhavere
tilbragte deres somre uden for byen. Da villabyg-
geriet tog til efter 1850, fastholdt Frederiksberg
sin position som hjemsted for byens overklasse.
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Beslutningen om at
fjerne Københavns volde i
1852 betød, at Frederiks-
berg fysisk voksede sam-
men med København.
Maleriet er fra 1870 og
viser kunstfyrværker 
Gaetano Amicis villa og
den vej, han anlagde, og
som senere skulle få hans
navn. I 1881 udstykkede
han sin grund, og der blev
dermed gjort plads til flere
villaer – bl.a. tømrermester
Matthiessens. 



Skotøjsfabrikant Hans Christian Heegaards villa
blev bygget som et landsted i midten af 1700-
tallet, men i 1890erne var det blevet til en byg-
ning centralt beliggende på Allégade på Frede-
riksberg. Her ligger villaen den dag i dag.
Heegaard boede sammen med sin hustru og en
tjenestepige i seks værelser i stueetagen, men
derudover var både husets 1. sal og kælder-
etagen udlejet. En villa var ofte en investering for
ejeren. I en to- eller treetagers villa indrettede
man gerne flere lejligheder, og det særligt på
Frederiksberg. Efterhånden som kommunen blev
udbygget, fik det velstillede borgerskab således
følge af andre befolkningsgrupper som funktio-
nærer, selvstændige og arbejdere, der jo også
havde brug for et sted at bo.
Nederst på skydeskiven ses skomagerlaugets
segl. Heegaard var i en årrække oldermand i 
lauget.11
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Det fremgår af foto-
grafiet, at villaen på ingen
måde – som skydeskiven
ellers giver indtryk af – lå
afsondret, omringet af
slyngede stier og buske og
træer. Den var omgivet af
huse til alle sider. 

Ud over den store villa
på Allégade 6, ejede Hee-
gaard også forhuset, som
ses på billedet her. Forhu-
set var indrettet med otte
lejligheder. I 1897 var der
blandt lejerne en enkefru
Lund, en frøken Gersdorff,
en justitsråd Hattesen, en
gartner Hansen og to
skolebestyrerinder ved
navn Sachmann. Bygnin-
gen eksisterer endnu.



Tømrermester Oscar Køhlers villa på Blegdams-
vej. Den fint udskårne indgangsport i træ er for-
mentlig et eksempel på håndværksmesterens
egne færdigheder. 
Huset på skydeskiven var tidligere – dvs. før vol-
denes fald – en af de mange ejendomme, som lå
langs med Sortedamssøen i nærmest landlige
omgivelser. Nu – i 1893 – er huset for alvor en
del af byen, hvilket fremgår af gadelampen
yderst til venstre og den røde postkasse på por-
ten. Hvis man ville have frisk luft, måtte man nu
betydelig længere væk fra byens centrum end til
Nørrebro. 
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I begyndelsen af
1890erne ikke bare boede
Køhler i huset – det var
også herfra han drev sin
tømrerforretning. I 1901
blev bygningen nedrevet
og erstattet med denne
moderne etageejendom.

Reklamen fra Køhler
giver et kig ind i et af
værkstedslokalerne. Aksler
og drivremme trækker
maskinerne, mens svende-
ne sørger for, at arbejds-
emnerne bearbejdes.

Et fotografi af Køhlers
ejendom, ca. 1900. Af det-
te fremgår udviklingen på
brokvartererne endnu
tydeligere: Værksteder,
fabrikker og boligkarreer
er vokset op omkring
huset og er i færd med
helt at omslutte det. 



Skydeskiven med det franske flag har hattefabri-
kant Francois Petitgas som ophavsmand. Petitgas
indvandrede i 1857 til Danmark fra Frankrig. Han
fik succes med sine hatte, som han solgte fra sin
forretning i Købmagergade. Blandt hans kunder
var bl.a. højere embedsmænd, som til deres
gallauniformer fik fremstillet hatte i udsøgte
materialer og specielle former. 
Petitgas' villa ‘Mon Plaisir’ lå helt uden for byen, i
Charlottenlund. Efterhånden som byen voksede,
steg behovet for at komme ud i naturen og den
friske luft. Allerede i 1863 blev der etableret en
jernbanelinie til Klampenborg med stop i Char-
lottenlund. I sommerperioden transporterede
den de mange besøgende ud til strandhoteller,
restauranter og badeanstalter langs med kysten. 
De fleste måtte nøjes med en endagstur om søn-
dagen, men enkelte havde råd til at bygge en
præsentabel villa. Petitgas valgte at forsyne sin
villa med fint udskårne udhæng i tidens popu-
lære schweizerstil. Også haven blev inspireret af
en vildere natur end den danske. I forgrunden af
motivet på skydeskiven ser man således graner

og bjergfyr – vækster, der var fremmedarte-
de, men som opnåede en vis popularitet i

det sene 1800-tal.
Villaen var forsynet med ti værelser, og
her boede Petitgas sammen med sin
hustru og datter. Derudover husede
Petitgas to tjenestepiger.12
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En uniformshat, popu-
lært kaldet en sovsekande,
fremstillet hos Petitgas.
Hattens ene side er forsy-
net med guldbesætning og
kokarde. Embedsmands-
knappen på guldbesætnin-
gen henviser til hattens
oprindelige ejermand: 
Hatten har været en af
komponenterne i en galla-
uniform, der tilhørte en
dommer ved Højesteret. 
Herunder ses fabriksstem-
plet på indersiden af
hattepulden med angivelse
af vundne hædersbevis-
ninger.

For at en hovedbe-
klædning kunne komme til
at passe til sin kommende
ejermand, skulle der tages
nøjagtigt mål ikke blot af
hovedets størrelse, men
også af dets eksakte facon.
Til det formål brugtes en
såkaldt conformateur som
denne, der blev indkøbt af
Petitgas i 1889, og som
siden har været i brug
igennem et helt århundre-
de. Funktionsmåden er føl-
gende: Kunden sætter
anordningen på sit hove-
de; det får de små nåle på
den øverste ovale flade til
at bevæge sig udad efter
hovedets facon. I 'låget'
allerøverst, der her er
klappet op, har man på
forhånd monteret et lille
ovalt stykke papir, som får
overført hovedfaconen ved
hjælp af disse nåle. Privat-
eje.



På skydeskiven ses strandvejsvillaen, Gl. Vartov,
hvor Peter Nicolai Damm tilbragte sommermåne-
derne med sin familie. Familien nyder en stille
sommerdag på terrassen blandt blomstrende
rosenbuske og høje skyggefulde træer. 
Damm havde to adresser – en sommer- og en
vinteradresse. Ligesom mange andre velhavere
var familien Damm landliggere i de varme som-
mermåneder. Hver eneste sommer lukkede de
deres herskabelige lejlighed i byen af, hvorefter
hele husholdningen med børn og tjenestefolk
flyttede ud til Øresundskysten. 
Landliggerlivet betød ikke nødvendigvis, at man
holdt fri fra sine daglige pligter – husfruen skulle
fortsat stå i spidsen for en ofte stor husholdning
og husherren passede sit erhverv. Damm tog
dagligt ind til København til sin arbejdsplads
Københavns Handelsbank, som han var direktør
for. 
Damms villa på Strandvejen vedblev ikke at være
familiens sommerbolig. Allerede i 1903 var fami-
lien flyttet længere væk fra byen og op ad
Strandvejen til Skodsborg. En årsag til dette var

utvivlsomt villaens nærmeste nabo: bryggeri-
et Tuborg. Tuborg havde efterhånden ud-

videt sit område så meget, at hele villa-
grunden var omsluttet af industribyg-
ninger – hvilket skydeskiven for øvrigt
helt undlader at formidle videre til
beskueren. Villaen blev siden indlem-
met under Tuborgs anlæg – som
funktionærbolig. Den blev nedrevet
omkring 1960.13
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Damm indledte i 1867
sin karriere i Tietgens Pri-
vatbanken, hvor han på
tre år – og inden sit fyldte
30. år – havde opnået en
stilling som tredjedirektør.
I 1888 fik han direktørstil-
lingen i Københavns Han-
delsbank, der samme år
flyttede til Holmens Kanal.
På interiørbilledet nederst
fra 1891 står vi midt i ban-
kens fornemt indrettede
og overdådigt udstyrede
ekspeditionslokale.
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Det københavnske byrum forandrede sig markant i

1800-tallets anden halvdel. Efter forbillede fra de store

europæiske hovedstæder anlagdes boulevarder, der

erstattede det snævre synsfelt i fæstningsbyen med stor-

slåede og ubrudte udsyn.

Transportmulighederne blev forøget med indførelse af

sporvogne trukket af heste, damp eller elektricitet, lige-

som omnibusserne blev flere og deres rutenet tættere.

Også inden for forlystelseslivet var udviklingen eksplosiv

i århundredets sidste årtier. Forlystelsesetablissementer

skød op og skabte nærmest hele kvarterer præget af

underholdningsindustriens lokkende tilbud. 

Endelig var det i 1890erne, at gader og pladser begynd-

te deres udvikling mod den moderne storstad – såvel

over som under hovedstadens beboere: De første elek-

triske gadelamper så dagens lys, og man begyndte så

småt at beklæde brolægningen med asfalt. 

Gammeltorv, 1890erne.
Lemmer fra Ladegården
fejer efter torvetid.



Vi befinder os på Nytorv midt i hovedstaden.
Allerede her i de tidlige morgentimer er der en
hektisk aktivitet, og luften er tung af særegne
lugte. Torvet er åbnet og over hele pladsen ses
mere eller mindre parterede svin lagt til skue for
– ikke blot københavnerne – men også de
spækhøkere, der lever af at videresælge flæsk og
sul til deres medborgere. Med det massive
opbud af aflivede svinekroppe er det ikke under-
ligt, at københavnerne døbte pladsen Flæsketor-
vet. Både på skydeskiven og på fotografiet for-
nemmes menneskemylderet, hvor de handlende
blander sig med bønderne, der har bragt dyrene
til torvs, og flæskekarlene, der hjælper til med
vejning af varerne.
I baggrunden ses det daværende rådhus fra
1815, der også rummede Københavns Byret. 
Fra rådhuset reguleredes handelen i byen. Hans
Nicolai Hansen gav denne skive i 1896. Når han
valgte rådhuset som motiv, skyldes det, at han
fra 1873 til 1897 var en af hovedstadens borg-
mestre.14
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Amagertorv. Det største
grønttorv lå imidlertid,
lige uden for den nedlagte
Nørreport – men det hav-
de københavnerne ikke
helt vænnet sig til endnu,
det blev først indviet i
1889. 
Torvehandelen var på retur
omkring år 1900. Gennem
århundreder havde bøn-
derne omkring København
måtte tage ind til hoved-
staden for at sælge deres
varer og købe det, de ikke

kunne få i landsbyen. Efter
næringsloven af 1857 blev
denne udveksling af varer
mindre – bønderne kunne
både købe og sælge lokalt,
og meget af handelen i
København flyttede
indendørs. Kødhandlen på
Nytorv fortsatte nogle år
endnu – nemlig indtil
handlen i 1910, af hygiej-
niske grunde, blev flyttet
til en nyopført salgshal
lige uden for det gamle
voldareal. 

Flæsketorvet – Nytorv –
ca. 1905. Byens torvehan-
del var stærkt opdelt. På
Gammeltorv – lige ved
siden af Flæsketorvet for-
an rådhuset – lå dét, som
københavnerne kaldte
»Sædtorvet«; her havde
bønderne traditionelt solgt
deres kornvarer, og her
holdt »hønsekonerne« til
med høns, duer og æg. På
Gammel Strand solgtes
fisk. Frugt og grønt hand-
ledes på Højbroplads og



Det åbne og lyse indtryk af hovedstaden, som
motivet på skydeskiven giver, er næsten så langt
fra den gamle voldomkransede, snævre fæst-
ningsby København, som man kan komme. Det
forestiller Vester Boulevard, anlagt på den nu
sløjfede Vestervolds terræn; ordet boulevard
kommer fra fransk, hvor det karakteristisk nok
oprindelig betød befæstningsanlæg. Brede,
træbeplantede vejføringer – boulevarder – kend-
te man også fra Wien og Paris. Med en sådan
kom København op i klassen for rigtig moderne
hovedstæder.
Vester Boulevard var et promenadestrøg. Her
kunne københavnerne spadsere eller ride – ned
til havnen, hvor gaden endte blindt. Samtidig
skabte boulevarderne en fin udsigt til de mange
store og prangende bygninger, der rejstes i den-
ne periode, ofte på det tidligere voldterræn. På
skydeskiven skal man dog ikke kun bemærke
bygningen og boulevarden, men det, der sker i
forgrunden af billedet. Vester Boulevard er nem-
lig i færd med at blive asfalteret. Jørgen Christian
Jørgensen, der var direktør for Københavns

Asfaltkompagni, har valgt at skildre denne
aktivitet, da han gav skive i 1893. Asfalten

opvarmes i de mobile kulfyrede ovne og
fordeles med håndkraft ud over gaden.
Når der med tiden over hele Europa
blev stemning for den nye vejbelæg-
ning skyldtes det ikke den magelige-
re kørsel, asfalten forårsagede. Det
var først og fremmest støjen, man
håbede at komme til livs. Køben-
havnerne plagedes med den vok-
sende trafik i stigende grad af den
infernalske larm fra jernbeslåede

vognhjul, der rumlede og skramlede
hen over de toppede brosten. Så da

Østergade blev asfalteret i 1890, talte
man ligefrem om, at nu kunne også

københavnerne høre ‘den europæiske
lyd’.15

74

Jørgen Christian 
Jørgensen 
Direktør 

K Ø B E N H A V N S K E  P L A D S E R T O R V ,  G A D E  O G  H A V N



75

Man havde diskuteret
asfaltering i det køben-
havnske bystyre siden
1840erne. Dengang var det
i form af en belægning på
fortovene, som man i Paris
allerede havde haft på vis-
se strækninger i en snes år.
Men da asfalt var dyrere
både at anlægge og vedli-
geholde, holdt man i
København fast i brostens-
belægningen, bortset fra
enkelte private, der lod
deres fortov asfaltere. I
1858 kom de første bulleti-
ner fra Paris om asfalte-

ring af kørebaner, og
spørgsmålet diskuteredes
herefter med jævne mel-
lemrum også i København.
Tredive år efter, i 1890,
kom så den første asfalte-
ring. På de to tegninger af
Paul Fischer følges arbej-
det, der blev noget af et
tilløbsstykke. Man valgte
at starte på hovedstadens
mest populære forret-
ningsstrøg: Østergade. I
årtierne efter fulgte andre
gadeføringer og
vejstrækninger. 

Her er asfalteringen
nået til Vesterbrogade
engang i midten af
1890erne. Det er Vester-
bros Torv til venstre, og
fotografen har rettet lin-
sen ud ad byen. 



På boghandler George Curtois Grøns skydeskive
skuer vi ud over en del af Gammelholmkvarteret
med statuen af 1600-talssøhelten Niels Juel, som
blev opstillet i 1881. Den vejføring som statuen
står midt i, er den såkaldte Holmens Kanal, et
navn den fik, fordi strækningen tidligere var en
kanal. Den tilkastedes i 1861. 
Og således gik det med hele Gammelholmområ-
det. Oprindelig rummede det flådens værft, men
da myndighederne i 1858 besluttede at flytte
værftet over på den anden side af havnen – til
Nyholm – skulle Gammelholm tænkes om. Det
kom til at betyde en total forandring af det store
område. Det stadig stigende indbyggertal – kom-
bineret med pengemangel efter nederlaget til
Tyskland i 1864 – trak udviklingen i en bestemt
retning: Der skulle bygges tæt, og arealet skulle
gøres størst muligt gennem opfyldninger. På den
måde kunne hovedstaden forøge sine skatte-
indtægter mest muligt. Som det fremgår af
skydeskiven, forsøgte man dog i yderkanten af
området at skabe en bred, boulevardpræget
gade, helt i tidens ånd – selv om indtrykket af

denne vejføring er betydelig mere storslået
på skydeskiven end på fotografiet, der ses

på modstående side.
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Fotografiet viser et
udsnit af hovedstaden, der
er nærmest identitisk – og
samtidigt – med skydeski-
vens. I baggrunden er det
Kgs. Nytorv. Den høje byg-
ning til højre i billedet er
Det kgl. Teater. Boghand-
ler Grøn, der gav skydeski-
ven, har formentlig valgt
dette motiv på grund af
den røde bygning til højre.
Dette hus stod færdig i
1863, og her indrettede
Grøns far en yderst fashio-
nabel forretningsejendom
med salg af tekstil og
manufakturvarer. 
På xylografiet nederst fra
Illustreret Tidende 1862/63
får vi et kig ind i det oven-
lysbeskinnede handelshus.
Et meget tidligt udtryk for
den moderne metropol,
København var ved at
udvikle sig til – stormagasi-
net Magasin du Nord
åbnede først 30 år senere,
i 1893. 



Skydeskiven skyldes endnu en af de mange gros-
serere i slutningen af 1800-tallet – Niels Larsen.
Indtægterne fra Niels Larsens handelsaktiviteter
havde sat ham i besiddelse af den store hvide
bygning i baggrunden. Han har valgt at vise den
fashionable placering lige ud til pladsen, hvor Fri-
hedsstøtten, der opførtes i 1790erne, står cen-
tralt. Stemningen er afslappet – med slentren og
småkonverseren. 
På xylografiet til højre af Karel Sedivy er indtryk-
ket af pladsen nogenlunde det samme, selv om
det her er en blæsende efterårsdag i 1884 og
trafikken både til fods og til vogns forekommer
mere påtvungen og erhvervsmæssig. Der skulle
ikke gå mange år, før området ændrede karakter
– frem for alt i kraft af den voldsomt stigende
trafik, der overtog rummet omkring Frihedsstøt-
ten. Og i forbindelse med anlæggelsen af den
nye hovedbanegård i 1911 blev der udgravet
overalt i området, og efterfølgende fik Friheds-
støtten banegraven foran hovedbanegården til
nabo. Niels Larsens ejendom overlevede udviklin-
gen. Den blev siden kendt som Grand Hotel og

eksisterer endnu.
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Vi står på et af de mest pulserende strøg i byen –
havnen. Mågeskrig blander sig med råben fra
havnesjovere, skramlen fra vognhjul og udladnin-
ger af damp fra maskinen i bugen på det store
fragtskib – Constantin – der ligger til kaj. Fra
baggrunden er en togstamme på vej ad den
baneføring, der anlagdes i 1880. Hestevognen i
forgrunden er på vej med smørdritler, der skal
udskibes til England. Grosserer Harald Klitgaard,
der gav denne skive, var en af mange smør-
eksportører, der slog sig op på salg til det eks-
panderende engelske marked i slutningen af
1800-tallet. Mottoet på skydeskivens kant bety-
der »At ville er at kunne«. 
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høj på kajen, hvor der er
omladning af både leven-
de dyr og gods – det sidste
forsendes i tønder, pak-
kasser og sække. De fire
skibe sejler til henholdsvis
Rønne, Jylland og Malmø.

halvt århundrede senere
fra samme sted, og til ven-
stre i billedet ses navigati-
onsskolen, nu med naboer
til begge sider – havne-
fronten er blevet totalt
udbygget, og er fortsat
præget af heftig trafik.

Motivet på skydeskiven
er fra Havnegade, ved Cort
Adelers gade. På fotografi-
et her er havnelivet lidt
længere ude – ved Kvæst-
husbroen – foreviget i slut-
ningen af 1860erne. Dam-
pen er oppe og aktiviteten

De to fotografier viser
begge Havnegade set fra
Knippelsbro. Det ældste
billede er fra 1865. Den
enlige bygning er den nye
Navigationsskole, der net-
op er indviet. Det andet
fotografi er taget godt et



Vi ser ud over Kongens Nytorv. Den store plads
fra 1600-tallet blev efter den enevældige konge-
magts indførelse i 1660 ideel til at udfylde dati-
dens behov for iscenesættelse og store processi-
oner. Som det ses, var den stadig i 1890 lys og
åben og mest præget af gående trafik. Til ven-
stre på skiven ses en hestetrukken sporvogn, et
syn man havde kunnet se siden 1863, hvor den
første sporvognsstrækning, efter fransk og
engelsk forbillede, blev taget i brug – fra Øster-
bro via Kgs. Nytorv til Frederiksberg Runddel.
Midt i billedet ses en ældre form for fast rutefart
i hovedstaden, det er hesteomnibussen, der ikke
kørte på nedfældede skinner. Omnibusserne kom
til København i 1840erne.
En tredobbelt række af lindetræer – kaldet
Krindsen – omkring rytterstatuen af Christian
den Femte var i 1749 blevet fældet for at give
rum for en eksercerplads. I 1860 var anlægget
blevet tilplantet igen, som det fremgår til højre i
billedet. I 1916 plantes en ny Krinds uden om
dette anlæg. Peter Thomas Hagedorn Svane
Møller, der gav denne skive, var grosserer. Hans

firma havde til huse i den store hvide byg-
ning med dannebrogsflag. Denne store

købmandsgård tilhørte i slutningen af
1800-tallet grosserer Salomonsen (se
skydeskiven på næste opslag). Nederst
på Møllers skydeskive ses et prospekt
af hans fødeby, Roskilde.16
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Kgs. Nytorv omkring
1870 og i 1906. I det lille
halve århundrede, der er
forløbet mellem de to
fotografier, er trafikken
betragteligt forøget – og
forandret; efter århundre-
deskiftet havde cyklen for
alvor vundet indpas, og
sporvognene blev nu dre-
vet ved elektricitet. Såle-
des havde de nye tider
vundet indpas også over
københavnernes hoveder:
Luftledningerne forsynede
ikke blot sporvognene
med strøm, også gadebe-
lysningen var nu flere ste-
der elektrisk. På Kongens
Nytorv havde de elektriske
lamper helt fortrængt de
gamle gaslygter. De elek-
triske gadelygter blev ind-
viet i 1892 ved kongepar-
rets guldbryllup. I den tid,
der var forløbet mellem de
to fotografier, havde
hovedstaden desuden fået
nyt teater. I 1874 var det
nye kongelige teater ble-
vet indviet – på nogenlun-
de samme plads som det
gamle, som det også ses
på billederne. Den gamle
teaterbygning var opført i
1748.



Et fyrtårn kaster sin stråleglans ud over havet 
– takket være den stadig mere udbredte elektri-
ske kraft. I en hule huserer de underjordiske. De
holder gilde omkring et par champagneflasker;
importeret champagne var blot én af mange
varer, man kunne få i grosserer Lauritz Salomon-
sens rigt assorterede forretning i den gamle
købmandsgård på Kgs. Nytorv nr. 6. Hos Salo-
monsen kunne københavnerne købe alt fra
havanacigarer og hønsefoder til skibslanterner og
elektriske anlæg.
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Salomonsens frem-
gangsrige udsalg på den
fashionable adresse fik en
brat ende en frostvejrsdag
i februar 1893. Der udbrød
brand i pakhuset i bagbyg-
ningen, og Salomonsen
måtte holde brandudsalg.
På fotografiet ses hans
bygning yderst til højre
med et iøjnefaldende skilt
på facaden: »Total Ud-
salg«. Med en mindre
skrift får københavnerne
forklaringen: »Udsalg på
grund af branden«, står
der mellem de butiksruder,
der indtil denne dag havde
givet københavnerne et
kig ind til grossererens fyl-
dige varelager.
På bygningen til venstre
for brandudsalget, næsty-
derst til højre på fotografi-
et, er der – ironisk nok –
kontorer for Sjællands
Brandforsikring. Oven
over, på førstesalens faca-
der, anes ordene »Cigar-
og Tobaksfabrikken Royal« 
(se skydeskiven til højre).

Cigar- og Tobaksfabrik-
ken Royal på Kongens Ny-
torv er i centrum på denne
skydeskive. En hestevogn
belæsset med råtobak
nærmer sig fabrikken.
Nogle fine folk i karet
kunne se ud til at være på
vej til at forsyne sig med
nogle af de tobaksvarer,
der er sat til skue i vindu-
et. Ole Christian Thomsen,

der gav denne skive, var
en af de to kompagnoner,
der drev cigar- og tobaks-
fabrikken. 
Bygningen til venstre rum-
mer bl.a. et ‘kemisk tøj-
rensningsetablissement’,
som netop var åbnet som
Københavns andet af
slagsen. Til højre ses gros-
serer Salomonsens store
købmandsgård.

station. Det lykkedes i
øvrigt brandfolkene at
begrænse branden til Salo-
monsens bygning, der kort
efter blev nedrevet. Ole
Christian Thomsens fabrik
overlevede branden, men
blev sammen med yderli-
gere to bygninger ned-
revet i 1910, for at vige
pladsen for en ny stor for-
retningsbygning.

To billeder fra branden
i grosserer Salomonsens
købmandsgård i 1893, der
trods frostvejret trak
københavnerne af huse. På
tegningen af maleren Paul
Fischer ses Københavns
brandvæsen afprøve deres
nye dampsprøjter – en del
af det moderne udstyr, de
havde fået, da de året for-
inden var flyttet til Køben-
havns nye hovedbrand-



Vi står foran Tivolis nye imponerende indgangs-
portal, der blev indviet i 1890. Grundlæggeren af
Tivoli, Georg Carstensen, havde i 1843 fået
dispensation til at bygge på og uden for fæst-
ningsvolden omkring hovedstaden, og gennem
de følgende årtier havde forlystelseshaven støt
og roligt etableret sig som et traditionsrigt
udflugtsmål. Motivet blev malet i 1894, da
murermester Carl Køhler gav skive. Han valgte at
vise et af de byggerier, han stod i spidsen for i
denne periode, hvor det ene store byggeri
afløste det andet. Ud over Tivolis indgang stod
Køhler bl.a. også for Privatbankens vældige byg-
ning ved Knippelsbro. 
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Pladsen foran Tivolis
nye portkompleks kort
efter indvielsen i 1890. Til
højre ses en af de mange
populære fortovsrestau-
ranter, der skød op i
hovedstaden i disse år. I
forgrunden til højre er en
hestesporvogn på vej ud af
Vesterbrogade fyldt med
passagerer. Efter sporvog-

Gadesælgere har fun-
det ud af, at pladsen foran
Tivolis hovedindgang er et
godt sted at møde kunder-
ne. Ca. 1909.

Terracottasten fra
1890-porten. Stenen blev
til overs ved portens reno-
vering i 1993.

Portkomplekset fra
1890 erstattede denne
portal fra 1879. Denne 
– Tivolis anden port (den
første ses på sølvbægeret
side 35) – var opført i mau-
risk stil, i lighed med man-
ge af bygningerne inde i
forlystelseshaven, hvor
tidens almindelige fascina-
tion af de arabiske lande
og østen satte sit stærke
præg. 

nens introduktion i Køben-
havn i 1863 var transport-
formen blevet fast inven-
tar i gadebilledet. Til ven-
stre for sporvognen er en
kusk ved at vende sin dro-
ske – datidens hyrevogn.
De stadig flere muligheder
for persontransport rundt i
byen hjalp med til at sætte
skub i forlystelseslivet.



Bygningen på skydeskiven blev kaldt Osborne og
rummede i stueetagen en café af samme navn.
1890erne var en opgangstid og restaurations- og
cafélivet blomstrede. Osbornebygningen kunne
dog også, som det fremgår, være målet for de
mindre velbeslåede. Arbejdere, som der blev sta-
dig flere af i slutningen af 1800-tallet, kunne
gøre brug af den høje trappe på hjørnet og
benytte sig af tilbudene i »Dansk Arbeiderbank,
Sparekasse, Laane- og Forsørgelseskasse«.
Bygningen lå midt i vejudfletningen, hvor Vester-
brogade fortsætter ud af byen til venstre og Fre-
deriksberg Allé går til højre ud til Frederiksberg
Runddel. Frederiksberg Allé var oprindelig kun
åben for kongelige herskaber, men var i løbet af
1800-tallet blevet åbnet for alle, og var for det
fremvoksende borgerskab blevet en populær
promenadealle. Der ses også en cyklist på plad-
sen foran Osborne – noget af et særsyn i 1891,
skivens tilblivelsesår. Der er kun gået tre år, siden
de nye moderne cykeldæk med luftringe var ble-
vet introduceret. 
Boghandler Thorvald Emil Thomsen, der gav

denne skive, var ejer af Osbornebygningen,
der var opført i slutningen af 1850erne.

Thomsens boglade, der er afbilledet
nederst på skiven, lå på Nørrebrogade
nr. 23. Her kunne der foruden bøger
købes globuser og Europakort, som
det ses. Om dette sortiment særligt
var møntet på folk fra arbejderkvar-
teret, der ville prøve lykken i andre
lande, kan vi ikke vide. Iøvrigt bug-
nede brokvartererne endnu ikke af
sådanne mere specialiserede butik-
ker – af hovedstadens knap 150

boghandlere havde kun en halv snes
stykker fundet vej til de nye byområ-

der på 'broerne'.17
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På skydeskiven anes
bag Osbornebygningen,
ud ad Frederiksberg Allé,
en lav tilstødende byg-
ning. På fotografiet her
ses den samme bygning fra
den modsatte side – nu
med bagsiden af den høje
Osbornebygning i bag-
grunden. Den lave byg-
nings brede indgangsdør
og de store rundbuede
vinduer med dekorativt
ophængte gardiner viser,
at der er tale om en eller
anden form for selskabs-
lokale. Og det er da også
tilfældet: Manden, der
stod i spidsen for Café

Osborne, Anton Nielsen,
havde siden 1898 drevet
lokalerne hér som en fin
restaurant med orkester.
Fotografiet er fra 1914,
bygningen fra omkring
1860.
I øvrigt havde disse lokaler
levet en omtumlet til-
værelse i slutningen af
1800-tallet – helt i tråd
med den modsætnings-
fyldte storby, de var en del
af. I sine første 25 år hav-
de stedet været en popu-
lær og stærkt besøgt ølhal
og sangerindepavillon.
Etablissementets egentlige
betegnelse var Den norske

Ølhalle, men københavner-
ne foretrak det mere
mundrette navn Valhalla. 
Anvendelsen skiftede brat,
da Frelsens Hær i midten
af 1880erne overtog ste-
det. Da skydeskiven blev
malet i 1891, var det såle-
des Frelsens Hær, der
benyttede lokalerne bag-
ved Osbornebygningen –
aften efter aften afholdtes
der store offentlige møder
med hornmusik, sang og
taler, samtidig med at der
blev foretaget indsamlin-
ger til socialt arbejde. Ja,
modsætningerne prægede
København i 1890erne. 



Vi befinder os på pladsen foran cirkusbygningen.
Skiven er givet af murermester og oldermand for
murerlauget Johan Jacob Bruun i 1896 – ti år
efter at han havde stået i spidsen for byggeriet
af cirkusbygningen, der stod færdig i 1886. På
fotografiet står vi på den store åbne plads lige
foran cirkusbygningen – det senere Axeltorv.
Hvor Paladsbiografen ligger i dag, lå Københavns

anden hovedbanegård fra 1864 til 1911. Det
første, som rejsende til København mødte, var
således den imponerende cirkusbygning. Og det
var ikke det hele: umiddelbart bagved, som det

ses på fotografiet herover, lå to andre byg-
ninger, der også signalerede københavner-

nes begejstring for forlystelser. Bagest i
gaden – Jernbanegade – ses det høje
Dagmarteater. Dagmarteatret gjorde
sig bemærket med store kassesucces-
ser straks fra sin etablering i 1883.
Mellem Dagmarteatret og cirkusbyg-
ningen anes en anden cirkelformet
bygning med udgangsportal til
Jernbanegade. Denne bygning fra
1881, der var udstyret med en
hovedkuppel, der faktisk var højere

end cirkusbygningens, rummede skif-
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tende panoramaer med historiske scener eller
motiver fra fjerne lande. En sådan bygning kend-
tes også i andre europæiske storbyer, og flere af
panoramaerne gik på rundrejse for at holde
udgifterne nede. Brugtes et udenlandsk pano-
rama, kunne man supplere med et lokalt indslag,
som da man i 1881 viste Belejringen af Paris i
1871 og tilføjede en opstilling med Slaget på
Rheden i 1801. Åbningen af en ny panorama-
udstilling var et kæmpe tilløbsstykke. Ikke desto
mindre var bygningen ikke alsidig nok til en til-
strækkelig stabil indtjening, og den blev nedrevet
allerede først i 1890erne.
Når man tænker på, at også Tivoli stødte op til
pladsen foran cirkusbygningen, må man sige, at
nytilkomne togrejsende til København straks fra
deres ankomst fik en forsmag på storstadens
pulserende forlystelsesliv.18

Et kig ind i cirkusbyg-
ningen i dens første
sæson. Illustreret Tidende
1886.

I 1897 kunne man i
cirkusbygningen, som det
fremgår af denne plakat,
overvære en stor vel-
dædighedsforestilling,
hvor overskuddet gik til
efterladte og sårede ved
en stor togulykke, der hav-
de fundet sted få dage
forinden ved Gentofte. På
programmet dominerede
hestenumrene, mens afte-
nens hovedattraktion, der

kunne ses efter pausen,
var en stor melodramatisk
pantomime med opsætnin-
ger af scener fra de nord-
amerikanske sydstater 
– med lassokastning,
lynchning af hestetyve og
medvirken af en ægte
Sioux-indianer. Alt udført i
imponerende kostumer og
med spektakulære elektri-
ske lyseffekter.
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Skivegiver

Kilde til oplysningerne på listen er Skydeselskabets utrykte registrant på Sølyst.

Hvis kendt, står malerens navn i parentes.

Beauvais, Alfred Justin Louis (1854-1920), grosserer, konservesfabrikant 

(V. Schultz) – side 44

Beste, August Vilhelm Ernst (1861-?), bagermester (H. Corfixen) – side 52

Bruun, Johan Jacob (1851-1932), murermester oldermand (Bredahl) – side 90

Bäncke, Heinrich Wilhelm Christian Carl (1832-1907), grosserer, fabrikant

assuranceagent (V. Schultz) – side 42

Damm, Peter Nicolai (1839-1918), handelsbankdirektør, etatsråd (V. Schultz) 

– side 68

Dragsted, Alfred Bertel Constantin (1856-1918), hofjuveler og hofguldsmed

(Vald. Jensen) – side 34

Fjord, Cornelius (1851-1905), grosserer, tømmerhandler (V. Schultz) – side 20

Glad, Lars Christian Anders (1855-1918), grosserer (G.C. Clemens) – side 48

Gluud, Jacob (1843-1894), ingeniør (V. Schultz) – side 12

Gosch, Heinrich Eduard (1840-1898), direktør – side 40

Grøn, George Curtois (1864-1923), cand. phil, forlagsboghandler (V. Schultz)

– side 76

Halberstadt, Gustav Levin (1853-1911), direktør (V. Schultz) – side 14

Hammer, Alfred Oluf (1858-1924), grosserer, tømmerhandler – side 26

Hansen, Hans Nicolai (1835-1910), borgmester, konferensråd – side 72

Hansen, Vilhelm (1852-1910), hofdekorationsmaler (Vilhelm Hansen) – side 36

Heegaard, Hans Christian (1850-1927), skotøjsfabrikant (V. Schultz) – side 62

Holm, Hans Christian (1849-1929), direktør (V. Schultz) – side 50

Hornum, Johan Oluf Johansen (1849-1916), grosserer, maskinfabrikant 

(V. Schultz) – side 24

Jeppesen, Jens (1854-1941), murermester – side 22

Juul, Villiam Frederik Ferdinand (1850-1909), slagtermester, oldermand 

(V. Schultz) – side 18

Jørgensen, Jørgen Christian (1860-?), direktør, cand. phil. (V. Schultz) – side 74

Klitgaard, Harald (1855-1937), grosserer (V. Schultz) – side 80

Køhler, Carl (1856-1915), murermester (V. Schultz) – side 86

Køhler, Oscar (1848-1907), tømrer og snedkermester, etatsråd (V. Schultz) 

– side 64

Larsen, Niels (1827-1902), grosserer, kommerceråd (V. Schultz) – side 78

Lund, Carl (1846-1912), fabrikant, konsul – side 38

Matthiessen, Adam (1859-1935), tømrermester (V. Schultz) – side 60

Møller, Peter Thomas Hagedorn Svane (1841-1921), grosserer, etatsraad 

(V. Schultz) – side 82

Nielsen, Christian (1848-1907), slagtermester – side 54

Olsen, Ole Christian (1840-1928), bogtrykker, justitsråd (V. Jensen) – side 30

Olsen, Valdemar (1839-1912), bagermester (V. Schultz) – side 32

Petitgas, Francois (1825-1913), hattefabrikant (V. Schultz) – side 66

Polack, Martin (1860-1909), hofparaplyfabrikant – side 56

Salomonsen, Lauritz Gottlieb Delong (1845-1925), grosserer (V. Schultz) 

– side 84

Thomsen, Thorvald Emil (1845-1927), boghandler (V. Schultz) – side 88

Thomsen, Ole Christian (1823-1894), grosserer (V. Schultz) – side 85

Wienberg, Christian Peter (1819-1901), murermester (V. Schultz) – side 16

Zuschlag, Arnold Louis (1855-1928), spritfabrikant – forsiden

Aars, Niels Christian (182?-1896), tobaksfabrikant, kommerceråd (V. Schultz) 

– side 46

København ca. 1905

På kortet er angivet lokaliseringen af 
motivet på skydeskiven for de skivegivere,
der optræder i bogens hovedafsnit. I de
tilfælde, hvor motivet ikke er topografisk, 
er lokaliseringen af skivegiverens virk-
somhed angivet.
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Hvordan så København ud i 1890erne? I bogen fortælles historien

gennem motiver på skydeskiver fra Det Kgl. Kjøbenhavnske Skyde-

selskab. Skiverne er en billedskat ud over det sædvanlige – og

ukendt for de fleste. For at blive medlem af det eksklusive skyde-

selskab skal man 'give skive' med et motiv efter eget valg. Skyde-

skiverne bærer motiver af alt fra københavnske torve, industri-

anlæg og nye byområder til forlystelsessteder og private villaer. De

giver dermed et unikt indblik i 1890ernes København – set gen-

nem øjnene på det borgerskab, der netop i dette tiår oplevede en

kulmination i sin fremgang og indflydelse. Skydeskivernes motiver

suppleres af billeder, arkivalier og genstande fra tiden.
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