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Miljø- og Energiministeriet ~~A
Skov- og Naturstyreisen
•
i samarbejde med Københavns Kommune

Forord
Skov- og Naturstyreisen gennemfører i disse år i samarbejde
med kommunerne en kortlægning af byernes arkitektoniske
kvaliteter og en regi strering af bevaringsværdige bygninger.
Indre By/Christianshavn Bydelsatlas er således resultatet af
Skov- og Naturstyreisens kortlægning og registrering afbevaringsværdier i Indre By/Christianshavn.
Bydelsatlasset beskriver de bevaringsværdige arkitektoniske
sammenhænge, som kan iagttages i bydelen, samt de særlige
hi storiske og topografiske forhold , der har præget bydelens
tilblivelse. Herudover er bygningernes bevaringsværdi angivet på kortudsnit.
Arbejdet med at registrere bevaringsværdier i bygninger og
bymiljøer blev indledt i 1987. Nu 9 år senere, er der udgivet
en hel serie kommune- og bydelsatlas, der hver giver en kortfattet oversigt over bevaringsværd ierne i de enkelte kommuner, og i København de enkelte bydele.
Indre By/Christianshavn Bydelsatlas e r det sidste i rækken af
atlas over de københavnske bydele. Atlasserien omfatter hele
Københavns Kommune i IO bind, og tillige er i 1996 udarbejdet et samlet byatlas for København og Frederiksberg Kommuner. Hidtil er der udgivet bydelsatlas for Vesterbro, Bispebjerg, Østerbro, Amager, Kongens Enghave, Valby, Vanløse,
BrØnshØj-Husum og Nørrebro samt et kommuneatlas for Frederiksberg . Hensigten med registreringen er først og fremmest at give borgere, planlæggere og politikere overblik over,
og dermed mulighed for at vurdere, hvilke arkitekton iske og
kulturhistoriske kvaliteter, der bør værnes om .
Herudover e r det ønskeligt, at bydelsatlasset indgår som en
del af forudsætningsmaterialet for den kommunale planlægIlIng.

Arbejdet med dette bydelsatlas blev indledt i efteråret 1995
med en forundersØgelse udarbejdet af arkitekt Benny Bøttiger. Stadsarkitektens Direktorat, Københavns Kommune har
under ledelse af arkitekt Kirsten Mølgaard foretaget registrering afbygninger og bymæssige værdier. r registreringen del tog arkitekterne/arkitektstuderende Peter Eierdal, Rina Erstad,
Anja Gabelgaard, Anders Harboe, Erika Heyckendorff, Else
Marie Johansen , Mikala Mortensen, Pelllille Mårtensson, Lise
Palm, Hamid Saeidi , Karen Thorkenholdt, Cathrine Wittrup,
Jacob Wlirtzen og Alice Oberg
Københavns Kommune, Plan- og Ejendomsdirektoratet har
udarbejdet en del af baggrundsmaterialet for atlasset. r Skovog Naturstyreisen har cand . mag. Hannelene Toft Jensen været ansvarlig for arbejdet , og har tillige skrevet atlasteksten.
Arkitekt JØIll Kjærsgaard, arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard, har disponeret atlasset og stået for den grafiske tilrettelægning. Sten Lange har fotograferet.
I hele arbejdsperioden har der været nedsat en følgegruppe,
som løbende har vurderet resultaterne og i øvrigt har medvirket med rådgivning og inspiration undervejs.
Følgegruppen bestod af Charley Han sen, Ketty Kjærbye Kristensen og Finn Hemmingsen, Indre Bys Lokalråd, Jens Schjerup Hansen og Johnny Eidesgaard, Christianshavns Lokalråd , Freddy Avnby, Byfolllyelsesselskabet København, Li sbeth Sloth, SBS Byfornyelse, Flemming Johansen , Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, Robert Egevang, Foreningen for Gamle Bygningers Bevaring, Torben Ejlersen, Københavns Stadsarkiv, Mette Bruun Beyer, Københavns Bymuseum, Jens Sim onsen og Rita Justesen , Københavns Kommune, Plan- og Ejendomsdirektoratet.
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Indledning
Bydelene Indre By og Christia nsha vn adsk ill es fra hinanden af Hav neløbet og afgrænses fra den øv rige by af Chri st iansha vns volda nlæg.
Bernstorffsgade, Søerne og Kastell et. Den administrative be tegnelse
bydel e r ik ke umiddelba rt velegnet til at betegne byens centrum , me n e r
indført for at kunne sammenligne og sidestille de mange forskelli ge
områder i Københa vn.
Indre By og Christianshavn har gennem ilrhundreder været landets og
byens magtcentrum og center for militær, handel og kultur. med de bygningsmæssige manifestationer dette kræver. Hve r tid har medført sin
beskrivelse af område ts udvikling og bygningernes historie. Det kan
derfor sy nes overflød igt at føje e ndnu e n beskrivelse og e ndnu e n registrering til det allerede fore li ggende. Ingen af de all erede eks isterende
beskrivelser og registrant er omfatter imidl ertid samt li ge bygninger fra

de forskellige perioder, li gesom heller ikke de arkitektoniske forho ld i
o mrådet som helhed er beskrevet.

ØSTERBRO

J
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I Indre By og på Chri stianshavn har der på den enkelte matrikel væ ret
fl ere generation er af bygninger. Skov- og Naturstyreisens registrerin g

beskæftiger sig imidlertid kun med det eksisterende, med byens og dens
bygninger som de ser ud i dag.
Beskrivelsen af de dominerende arkitektoni ske træk. af bebyggelsesmønstrene og af de byarkitektoniske træk nævner dog historiske forhold. der har haft betydning for byplanens udvikling og for byens udsee nde i dag. Det hi storiske betragtes i dette atlas ikke som en væ rdi i sig
selv, men som e n belysning af og fork la ring på byens sammensatte
arki tekturbi Ilede.
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IlIdre /Jy/Chrisliallshavn. Geografisk afgrænsning i Københavns Kommunes
KOlllllllfllepltlll 1995. Mål I: 30.000.

Kortlægning af bevaringsværdieme
Baggrunden for bydelsatlasset har været en omfauende registrering af
bebyggelsen i Indre By og på Christia nshav n. I foråret 1996 gennemførtes en kortlægning og fotografering af alle bygninger opført før 1960.
Vurderingen af de konkrete forhold e r således foretaget på stedet, og
resu ltate rne er indført på skemaer. Vurde ringen af det enkelte hus e r
foretaget ud fra e n række krite ri er: Arkitektoni sk, ku lturhistori sk og
miljømæssig væ rdi . orig inalitet og tilstand. Til brug for lokalplan- og
byggesagsadministrationen er vu rderin gerne udført i en skal a fra 1-9.
mens der i dette atl as e r vis t oversigtlige kort i tre kategori er: HØj
bevaringsværdi. midde l bevaringsværdi og lav bevaringsværdi.
Skemaer, kOlt og fotografier samt den foretagne overførsel af bygningsvurderingen ti l EDB deponeres hos kommunen til brug for de n kommunal e plan lægning og sagsbe handling. SidelØbende med kortlægn ingen af bebyggelsen e r de r foretaget analyse r af de bymæssige kvaliteter. De bymæssige kvaliteter beskrives og vu rde res efte r fø lgende kriterier: topografi. historie og arkitektoniske kva litete r.
Kortlægning af bydelens byplanmæssige træk og registrerin gen af de
enkehe bygninger er to uaf11ængige vurderin ger. som kan medføre, al
bygninger i den ene sammenh æng - den byplanmæssige - kan væ re
fre mhævet for deres byarkitektoniske kva liteter, men ikke er det som
enkeltbyg ninger. Det omvendte vil også ofte væ re tilfældet. Afvejningen af, om en bygning bør bevares elle r udskiftes med e n nybyg ning.
afgøres ikke i kortlægningen og registreringen. Resultaterne af de ud-

førte vurde ringer bør derimod indgå i de kommunale overvejelser under plan lægningsprocessen og i byggesagsbehandlingen.
Beskrivelsen giver et saml et bi llede af bydel enes hovedtræk og er opdelt i tre ni vea uer: Domine re nde træk. bebyggelsesmønstre og byark ite ktoni ske ele menter. Under dominerende træk beskrives de vigti gste
strukturskabende elementer og de arkitektoniske hovedtræk. U nder bebyggeisesmønstre beskrives karakteristiske bebyggelser og under byarkite ktoniske e leme nter beskrives pladser. kanaler. akser samt karakteristi ske gadeforl øb m. v.

Hvordan kan atlasset bruges?
Indre By/C hri stian sha vn Bydelsatlas inde ho lde r kun e t ud valg af de
kort og reg istreringer. der e r udarbejdet i forbinde lse med kort lægn ingen. og atl asset viderebringer således kun registreringens hovedresu ltate r. De r redegøres for bydele ns hovedtræk og de byarkitektoniske sammen hænge, og hvilke bygninger, der har fået tildelt e n høj. middel eller
lav bevaringsværdi . Den enkelte ejendomsejer kan se på oversigtskorte ne, side 77-90, hvo rledes ejendommen e r vurderet, Københa vns Kommune kan bruge atl asset som støtte i forbind else med kommune- og
lokalplan lægnin gen samt byggesagsbehand lin gen, og beboerne kan
bruge atl asset som en vej viser i bydelens bygningshistoriske forhold
og i de by- og bygningsmæssige kvaliteter.
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Bebyggelse og landskab
Kun ganske få træk fra det oprindelige landskab kan opleves i Indre By
eller på Christianshavn i dag. Kommer man gående eller cyk lende sydfra ad Nørregade, oplever man de n svage stigning op mod Vor Frue
Kirke. Men denne terrænændring er næsten ene om at antyde landskabet under bebyggelsen .

Jordbunden
ind mod land breder København sig ud over en del af den morænetlade, der blev dannet af Øresundsgletcheren under sidste istid . Langs
kys ten er beliggende en op til to kilometer bred zone bestående afhævet havbund. Landskabet va r formet af havstrømninger og bø lgebevægelsernes udligning afkystlinien. Den oprindelig by lå på morænetladen
så nær kysten som muli gt. når oversvømmelsesfaren blev taget i betragtning. l morænen fandtes ler. Det var ikke optimalt til bygningsbnlg, da det skulle slemmes, før det kunne bruges. Efterspørgslen va r
imidl ertid stor, og der er tlere steder i byen ved udgravninger påvist
lergrave, så ledes i området mell em Vestergade, Studiestræde, Nørregade og Larsbjørnsstræde.
Chri stianshavn er menneskeskabt, anlagt på et par småholme i strømmen. Det menneskeskabte landskab, de utallige opfy ldninger, der i årenes løb har lagt stykke på stykke til byen, spil ler en langt større rolle for
områdets struktur end det oprindelige tlade land .
Kulturlaget, dvs. henkastet affald, nye vejbelæg ninger ovenpå de gamle
og bygningsaffald fra brande og nedri vninger, har medført en terrænhæ vning på melle m 2 og S m., det sidste er målt mellem Teglgårdstræde og Larsl ejstræde. Andre dele afkulturlaget blev brugt til opfyldninger i st rande n, hvorved bye ns area l er blevet væse ntligt forøget.
Blandt de tidligst kendte opfyldninger, fra begy ndel sen af ISOO-tallet,
er area let syd for Magst ræde. Syd for Nikolaj Kirke lå '"Dybet" mellem
byen og Bremerholm. De tte areal blev opfyldt midt i ISOO-tall et, og
Bre merho lm blev herved landfast med bye n. Senere i århundredet
opfyldtes arealer ved Gammel Strand. Efter at Vestervold omkring 1670
va r forl æ nget ud i Kallebodstrand, va r der grundlag for opfyldninger,
der skabte det senere Frederiksholmkva rter. Senere i 1700-tallet rettedes kystlinien ud for Frederiksstaden ud. Den mest nyskabende opfy ldning va r anlægget af Chri stiansha vn, hvis nu værende udseende er skabt
ved etapevise opfyldninger gennem århundrederne.
Opfyldningerne er fortsat til i dag. Så når man undersøger jordbundsforholdene i Indre By og på Chri stianshavn må man gøre sig klart, at
hen ved hal vdelen består af å rhundreders affa ld og jordomfl ytninger.

Kystlinien og havet
Det var således ikke jordbunden, men kystliniens karakter, vanddybderne
og strøm forholdene , de r oprindeligt betingede byens opståen. Havneforholdene var fra tidlig tid optimale. Den oprindelige kystlinie og havne-
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Opfyldninger i middelalderbyen

ViSI

med rod IOlle. Mtil 1:20.000.

front lå mellem Rådhusstræde og Højbro. Havnen lå her i læ af de småholme, der i tidens løb blev sa mmenlagt til Slotsholmen. På den anden
side af holmene løb det dybe va nd langs Amager, men dette farvand var
dog dækket mod vejrliget af øen.
Øresund er, som det er blevet udtrykt, en søfartsvej af første rangklasse,
en af verdenshandelens maritime hoved veje. Samtidig er Øresund en
vigti g del af Københavns bybillede. Vandets virkning har dog været
langt stærke re og mere dramatisk, end det opleves i dag. Terrænhævninger, opfyldninger og dæmninger har sløret va ndets kraft. Var der
sammenfald af høj- og lavvande i Kattegat og østersøen, kunne det
g ive oversvømmelser, mens lavva nde kunne blotlægge store kystområder. Strømmen gennem Øresund, der i dag ved Saltholm e r op imod IO
km I t11nen, har før passeret uhindret imellem Sjælland og Amager som
e n li vlig flod .
'
De søer og va ndløb, der i tidens løb har skaffet vand til håndværk industri og husholdninger og til de militære befæstninger, har alle i tidens
løb været udsat for regule ring. De naturlige løb er blevet vendt man
har dirigeret vandet hen, hvor det skulle bruges, og der er for~taget
opstemnlllger, så der er kommet søer, hvo r der før ikke var del. Søerne,
Sankt Jørgen s Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø, va r oprindeli gt et fugtigt engareal med enkelte småsøer. En opstemning afSorteda ms Sø påbegyndtes i ISOO-tallet med henblik på at sikre va ndstanden i byens
voldgrave. Saml1dlg har Søerne dannet barrie re foran voldanl æggel.
Den forsvarsmæssige betydning holdt sig helt frem til midten af 1800tallet, hvor den militære teknologi overtlødi ggjorde forsvarsværke1l1e .

IlIlIstrationen qflVilckell Riholdt/rn ca.

1690 Fiser Kabel/ha\'ll hag besJ.Ttlellde
mide. Voldan/ægget har l'ære,' el jlot,
lalldskaheligf hOI'edtræk. Fra l'ells/re
ses Rosenborg Slot. Vor Frelsers Kirke.
Niko/al' Kirke (bagl'ed Re/ormert Kirke),
Trinitatis Kirke med RLllldetom. Helligondskirken, Vor Frue Kirke og Sankt
Petri Kirke.
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Byens historiske udvikling
Den bebyggelseshistoriske ud vikling i Indre By og på Chri stian sha vn
kan ses som en række knudepunkter på den lineære tidsrække. Rækken
afknudep un kte r omfatte r Christian IV 's byplanarbejder, byud vide lserne
i sidste halvdel af 1600-tallet, Frederiksstaden, brandene, voldenes fald
og Gamme lho lm . Byudvidelser og brande. nye bebyggelser og a nlæg
ka n tidsfæstes, men det overordnede princip, at Indre By og Chri stians-

havn måtte udvik le sig inden for de engang givne rammer, vo ldene. var
gæ ldende fra det oprindeli ge vo ldanlæg. der kaldes Absalons vo ld , til
volde nes fald midt i 1800-tallet.

Byen indenfor de ældste volde
De ældste volde løb langs Vester Voldgade, drejede ved Ja rnlers Tårn ,
la ngs Nørre Voldgade, drejede ved Fiolstræde og løb mod øst til Kongens Ny torv. Det va r et stort byområde, der oprindeligt blev anlagt, og
det va r da også først udbygget omkring 1600. Den oprindelige by, senere benævnt Cle mensstaden, efter den æ ldste kirke Sankt C lemens
Kirke, lå syd for Vestergade omgivet af e t anlæg af grave, medens Vestergade, der lå udenfor denne bydanneise, va r den vigtigste vej fra op landet til færgestedet , der lå ved Højbro Plads. Bydanneisen og færgestedet var baggrunde n for at Absa lon placerede s in borg her. Bysamfundet Hav n nævnes første gang i kilderne i 1043 med en bemærkning
om , at Svend Estridssøn med s in fl åde søgte tilflugt her. Byen blev
erobret af lybækkerne i 1248 og 1368, og det må formodes at bye n led
samme skæbne som borgen, der blev nedrevet ste n for sten . Byens struktur lå på trods af ødelægge lserne fast: et gadeforløb fra Vesterport til
0sterp0l1. en ho vedgade til Nørreport med kirken og kirkegården ta ngerende gaden og med bagstræder bag de større gader. Kortet fra 1535
vise r, at København på det tidspunkt havde fire kirker, Sankt Petri Kirke,
Vor Frue Kirke, Helligånds Kirke og Niko laj Kirke ; kirkerne havde
ikke som nu pladser omkring sig, men kirkegå rde. Sankt C leme ns Kirke
forsvandt omkring år 1500. Byens torve va r Gammeltorv og Amagertorv.
Christial/ IV's byplal/arbejder
Christian IV 's byplanarbejder har haft afgore nde betydning for den by,
vi kender i dag. Han udvidede byens areal til det dobbelte, påbegyndte
Christianshavn, anlagde Nybode r og Rosenborg, og byggede fl ådebase.
Ser man overordnet på Chri stian Iv 's byplanmæsige bestræbelser, har
de fl cste oprindel se i hans interesse for byens og fl ådens sikke rhed.
Christianshavn med dens vo ldanl æg sku ll e sikre Tøj huset, Materialgården og Tøjhushavncn, men besej li ngsforholde ne blev for snævre og
flåden måtte li gge for anker i strømmen. For at sikre fl åden her anlagdes to " blokhuse", bolværker, et på Sjællandssiden , umiddelba rt syd
for dct nuværende Kastc l, og et på Amage rsiden. I 1627 blev e n ny
toldbod taget i brug syd for Sankt Annæ Skanse. og henned va r ha vnens udstrækning bestemt indtil vo r tid . Kongen foranstaltede i de førKI:rstalgade set mod RIIJ1derarn. ca. 1870.

Gcirdl'unI, KITstalglIde

24. ca. J905.

ste årtier af 1600-tallet en omfattende reparati on og forbedring af den
eksisterende vo ld . Samtidig planlagde han vo ldanl æggets udvidelse mod
no rd. hvor det skulle kn yttes til det skansean læg, han va r i gang med,
Sankt An næ Skanse, der lå, hvo r nu Kastellet ligger. Kongen havde
se lv påbegyndt bebygge lsen af det nye a real med Rosenborg. Plane n
for området va r i begyndelsen et stjemeformet an læg, men blev hUl1igt
omformet til e n skakbrætpl an. Ny boder blev an lagt, medens de n stj erne formede plan endnu va r intakt.
Den første kontrakt om voldarbejder og opfyldning på Christianshavn
bl ev tegnet i 161 7. Det var ikke alene et fæstningsværk til beskyttelse
af by og havn, der va r planlagt , det var en selvstændig, kombineret
fæstnings-, havne- og kanalby. Også for dette byanlæg angav de første
planer et stj erncformet anl æg med e n centra lplads, mens den endel ige
plan va r skakbrætformet. Voldanlæggets udstrækning svarede til det
davære nde Københavns; Store Søndervoldstræde angiver den syd lige
lini e, mede ns Bådsma ndsstræde svarer til den nordli ge. Store dele af
det udl agte areal stod under va nd. I Strandgade findes huse fra Christian IV's tid, men udbyg ningen af Christianshavn g ik langsomt, idet
de private grundejere se lv ha vde til opgave at fylde gru ndene op til
over hojva ndsn ivea u.

BYlldvidelseme i sidsfe halvdel af 1600-tal/ef
I sidste hal vdel af 1600-tallet bl ev Frederiksholm-kvarteret og Ny-Christia nshavn påbegyndt. Frederiksholm-kvarteret va r et resultat af Vestervo lds forlængelse i 1668 med e n halv kilometer ud i Kalvebodstra nd. Frederiksholms Kanal blev gravet, og Henrik Rlise fik til opgave at lave planen for det nye kvarter. Som det var tilfældet på Christianshavn blev grundene solgt til private, selvom nogle stod under I m
va nd. Anl ægget af kva rteret betød samtidi g en arkitektonisk tilknytning til den ga ml e by, idet Vandkunsten blev a nla gt so m plads.
Chri stianshavns Vold blev i 1663 forlænget ud i Kalvebodstrand, medens den først nogle år senere forlængdes mod nord . I forbindelse hermed a nlagdes i va ndet ud for Sankt An næ Ska nse e n ·befæstet fl ådehavn, kaldet Hukket. Ny holm blev a nlagt i 1690. Det var det forste af
de fl åde tekni ske anlæg, der efterhånde n kom til at udfylde hele area let.

Frederikssraden
Chri stian IV ha vde opkøbt det a rea l, der omfattedes afstrandlinien, den
nuværende 0sterpol1 Station og 0 stervold til Nørreport. Og efter udvidelsen af fæst ningen kaldte han denne del af byen for Ny-Køben hav n.
Ha n byggede Rosenborg Slot med park og haveanlæg og anlagde Nyboder efter en renai ssancebyp lan med diagonalgader, Bebyggelsen af

resten afa rea let, der efterhånden blev solgt til private, gik langsomt, og
myndighederne havde va nskeligt ved at formå borgerne til at følge de
udstukne retningslini er, f.eks. forlangte man for første ga ng i byens
hi storie sammenhængende faca debebyggelse.
Efter 120 å rs tovtrækkeri myndi gheder og borgere ime llem om gadeudlæg, skelrett igheder og gru ndenes bebyggelse besluttedes det. i for-
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Kortet er en rekol/s rrukfioll afmiddelalderbyen ca. 1535 på grundlag af Ralllsings
undersogeIser omkrillg KobenhCl\'lls ældste gadeplan og regulerillgsplallen ji'a
1728. Kortet el: ligesom de jolgende illustrationer indtegllet pa et nyere kort, FiSI
med stiplet lillie. Mlil ca. 1:40.000. Her ses den oprindelige by. c~rgræn set af det
ældste \'OIdan Iæg. Absalons borg ligger isoleret på Slotsholmen.

Kortet viser en reko/lstruklioll ajjorho/dene i llldre By og pci Christianslwl'lI ca.
1650. Rekollstruktiollen bygger po ell bearbejdllil1g afjlere forskellige hiSlOriske
kort og oplI/alillger af de J//1I'ærende .forho/e/. Mål ca. 1:40.000. P/allell viser Kobenha vn efter Christian IV ~' oll/jill/ende bygge- og byp/alll'irksolllhed. B/andt de
vigtigste træk er !'o/dens udretIling mod /lord, og Ny København er illddraget i
byens areal. Nyboder og Citadellet Frederikshavn var anlagt. Alllæggelseu cif det
oprindelige Christians/willI er tilemlebragt.

bindeise med at man i 1749 fejrede 300 å rs jubi læum for det oldenborgske kongehus at bygge en ny by, kaldet Frederiksstaden. Området hvor
Frederiksstaden skulle ligge, blev overdraget byens magistrat. Hofbygmester iels Eigtved tegnede planen og fik ansvar for opføre lsen af
bygningerne. Der blev ud stedt gavebrev på grunden til de fire store
palæer, der skulle ligge om pladsen (Amalienborg Slotsplads), og for
det øvrige byggeri blev der udarbejdet typetegninger. Det var kongens
hensigt, at bydelen sku lle komme handelen til gavn, men det blev i høj
grad en bydel befolket med hofstaten og adelen. Hovedanslaget i planen for Frederiksstaden er de fire palæer, der omkranser pladsen, og
aksen til den planlagte kirke (Marmorkirken). Frederiksstaden er enevældens opfattelse af bybygning, et grandiost eksempel på barok byplan, opført med barokkens forkærlighed for fornem bygningskunst og
samtidig med barokkens ophøjede ligegyldighed for den eksisterende
by.

anlagt. Højbro Plads og flytningen af Rådhuset fra Gammeltorv til siden af Ny torv er resultat afplanen, og samtidig blev påbuddet om knækkede hj ørner fulgt, og er i dag ct karakteristisk by træk , der fortæller om
tidens planlægning. Branden som følge af eng lændernes bombardement
førte som det mest synlige resultat til anlæggelsen af Hauser Plads.

BraIIdelle 1728 og 1795 og bOlllbardelllelltet 1807.
De store bybrande i 1728 og 1795 er sky ld i, at Indre By i sin bebyggelse i så væsentl ig grad bærer præg af 1700- og 1800-tallet. Samtidig
gav brandene anl edning til reguleringer af gadenettet. Allerede efter en
brand i 1685 gik man i gang med regu leringer, og Nygades anlæg er
resultat af dette. Ved branden 1728 nedbrændte 1670 bygninger, og kun
ganske få bygninger i brandområdet stod tilbage. En kommission fremlagde e n reguleringsplan, der var baseret på det eks isterende gadenet,
men samtidig ha vde forslag til forbedring affærdse lsforholdene ved at
udrette og udvide gaderne, og til at etablere brandbælter ved at anlægge
torve og pladser. Grundejerne var meget lidt villi ge til at opgive stykker
af deres grunde, så resultaterne af reguleringsplanen var ikke imponerende . De største ændringer va r etab lering af Kultorvet og anlæg af
Frederiksberggade med en tværgade op til Vestergade til afløsning af
krogede smågader. Branden i 1795 opstod på Gamme lholm og bredte
sig til Nikolaj-kvarteret. I alt nedbrændte 94 1 ejendomme. IO dage efter branden forelå en generalplan, der foreslog bredere gader, anlagt
efter " rette og lige" linier samt åbne pladser til at standse ilden. Genopbygni ngen gik hurti gt, men som før var gru ndejerne ikke indstillet på at
afgive arealer. Som en slags erstatning forærede kongen et stykke af
Kongens Have til brandlidte grundejere, og Kronprinsessegade blev
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Voldelles fald og Galllllle1ho1111
Omdannelsen afvoldarealerne til parker, de første planer til bebyggel se
af arealet uden for voldene og bebyggelsen af Gammelholm bl ev foretaget i sidste hal vdel af 1800-tallet, og det var arkitekten Ferdinand
Meldahl , der som sin tids mest fremtrædende og magtfulde arkitekt
forestod planarbejdet. Meldahl ønskede at tilføre København nog le af
de storbytræk, han havde set på sine rejser i Eu ropa, som boulevarder,
parker og pyntelige facader. Med bebyggelsen af Gammelholm var Indre By og Christianshav n fuldt udbygget. Mange nybygninger er kommet til i vores århundrede ofte som resultat af saneringer. men i langt de
fl este tilfælde har de karakter af tilpasninger til den allerede eksisterende bystruktur.
Fugleperspektiv C!f Kobeultal'l1. tegner
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Kortet viser IlIdre By og Christianshavn ca. J 750, tegner pli basis qj' Carl BrI/uIIS
opmålil/geJ: Mal ca. 1:40.000. Byen var /lU næsten fuldl udhygget inden for de
rammer Christian IV afstak. VoldaIlIægget er moderniserer og Ildbygget. so del
d(l1lller en samlet cirkel omkring byen. Kasteller er udbygget. og FrederiksstadelI
og Nyhavn (l/dagt. Der !orsle Christiansborg er bygget. Lcll/gs den forlængede
vesfl'o/d er Frederiksho/m-kl'arlerel anlagl. Nord/D r Christianshavn er NY/101m
{Illlagr sammen fIIed andre dele qldelnye orlogsvælji.

Kortet viser/arllo/dene ca. /850 og er baseret på Generalstabskortet 1;"{I ca. J85 7
og el kort fra 1825 o/C V Herre!. Mei! ca. /:40.000. VoldaIlIægget og Holmen er
IllI fuldt udbygget. Gadeneller er reglllerer efter de SlOre brande. og byen har/åer
flere nye pladser - Hojbro Plads. Hmlser PItuls og Nikolaj Plads. Gammel Torv og
Nyrorv er omdanner ti! ell samlel plads. Udenfor voldelle erforstadsbebyggelsen
pabeg)/f/dt.

De fire små illuslrationer herover visel; hvor store dele cif Indre Bys og Christianshavns areal militæret rådede over i 1830. og hvorledes de militære arealer er
blevet indskrænket i perioden frem til 1975. Militære arealer er vist med rodl.
byudviklingen vist med gråt. Tegningerne er skirsemæssige optegninger efter geo·
dætiske kort.

Slotsholmen

Brandelles udbredelse i Kobenhavll. mei!: 1:20.000. BraIIdelI 1728 vist med valldret skrO\'ering. branden 1795 med lodret skro\'erillg og branden 1807 ViSl med
krajiig indraml/ing.
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Bevaringsmæssige sammenhænge
lindre By og på Chri stiansha vn skaber be byggelsen. te rrænet. be plantningen og vandet iøjnefald ende bymiljøer. der markerer sig i det samlede bybillede og tilsa mmen danne r et sammensat og ide ntitetsskabe nde
udtryk. En beskri velse og vurdering af bymønsterets kara kteri stiske træk
og de bevarin gsværdi ge bymi Ijøer er i dette atl as opdelt i tre kategori er:
Do minerende 'ræk

Ved domine re nde træ k forstås de vig ti gste struktur- og ide ntite tsskabe nde byelcmente r i bye n. lindre By og på Chri stianshavn er det de
vari erede bykvarterer og gadenettel. saml de mange tårn e og andre IIk spunkte r. der markerer sig i bybill edet. Hertil kommer bye ns samspil
med havnen. den grønne rin g af tidli gere og nuværende voldarealer.

Sl otsho lmen som bye ns centrum og søerne. der i et bues lag omkran ser
Indre By. På illustrati onerne herunder er med vig netter vist en oversigt
over de do mine re nde træ k.
Bebyggelse.l'I/Jøllsl re
Bebyggelses mønstre er afgræn sede områder i bygningsmassen. hvor

GOfher,\'gade se/lllod lIortll'(!Sf. Gnrhersgat/elinien. der går i en lige lill ie fra
NyhawI ril .'lonI/e, er el domillerende
fræk i hyell.

KWllelskirken Sl'I mod 1'{)SI. Kastellers
bebyggelse t!lll/Iler el sil/uklog hefslobf
bl'b."ggelsesIIIOllste/:

vej e. pladser og grønne træk da nne r en he lhed. So m eksempl er he rpå
kan nævnes selve middelalderbye n. Gamme lho lm . Frede riksstade n og
vo ldk varre rerne. Hertil ko mmer bl.a. Kas tell et. Kommune hospitalet og
Kartoffelrækkerne. På illustrati onen øverst på modståe nde side ses e n
oversigt over bebyggelsesmønstrene.
Bya rkitektolliske elemelller

Under bya rkitekto ni ske elemente r e r bl.a . bes kre vet vigti ge gadeforiøb.
pladser. grønne anlæg. kanaler m.v. Som eksempl er kan næv nes Strøget og voldgaderne, to rve og pladser. bye ns akse r og bye ns Skjulte rllm .
På illustrationen nederst på modstående side ses en oversigt over de
bya rkitektoniske eleme nte r.
Oversigt Ol'e r dominerende Iræk:
/. K l'{lrrereme
2. Gadelletlet
3. F ihpul/klf!mt!

..

4. Byen og !,(ll/del
5. Den grO/lllf! ril/g
6. Slotsholmell

.I •

•

. .. •

7. Soen/e

.. . ...

•
• •

•

•
Beskrivelse af de dOlllinerel/de tJ"{{'k/illdes på siderl/e 12-25.

KI'arterull e

GadelIeIlet

Byell og l'lIl1det

Den gr(jll/Jf! rillg

SIOIsI!O/III(!1I

Fikspllllkrenle

/

IO

•

Ol'ersigt OI'er heh.lggelsesl/lollstre.
lI/al':JO.OOO
Indre By:
I.

1.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Middelalderbyen
Gammel/101m
FrederikssradelI

(

Nyhoder 111.111.
Norrel'()ldkmrteret

,

\

6

J

JO

KFarteret l'ed SlOckhollllsgade
K\'{ll'teret l'ed Nyropsgade
R)'sem'leel/-kl'arteret

9. KOl1llllullehospitaler
IO. Kasrellet
II. Karro.Uell'ækkeme
Christ ialls/Ulv,,:
12. Det pIalIIagre Chrisrians/Ulvll
13. Holmel/
14. Christiania

I

J:2

Beskril'else a{heb.\ggelses11Iollstrelle

fil/des po sideme 26-44.

Oversigt over b.l·arkireklOlIiske
elemelltel; l1Iall:30.000
I. Voldgademe
2. SII'ogel

3.
4.
5.
6.
l.
8.
9.
/0.
II.

Frederiksborggade
TOI"\'egade
S/ramlgade
ChristianshavlIs l'bldgade
Ton'e og pladser
Kallalemc
Byens akser
KongelIs Hal'e
Byens skjulte rum (ikke markerer pa ilfuSllrlrionel1)

3

Beskril'else {!f de byarkiteklOlliske ele-

JO

menrerjil1des pa sideme 45-68.

Ch riSliallslUl I'I1S kal/aler e r ef bya rki tektOl/isk {'Iemellf, /-ler ses ChristiaIIs Kirke
li'a Ol'ergadell OV('II Val/def.

I
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Dominerende træk
Kvartererne
Indre By og Chri stianshavn er samlet omkring det gennemgående havneløb i et klart og gennemskueligt system bundet sammen af de ringformede strukturer bestående af "den grønne ring", Søerne og Stadsgraven. Bydelen består af et an tal kvarterer, hvis fremtræden hve r for
sig er karakteristisk for opståe lsestidspunktet og de arkitektoniske ideer,
der var fremherskende på byggetidspunktet.

Middelalderbven
Middelalderbyen er så kompakt bebygget, at rumforløbene, hvadenten
det er gade-, gå rd- ell er pladsrum, virker som om de e r skåret ud i
bygningsmassen. Det er en meget tæt struktur, der får kvarteret til at
fremstå som et hele, på trods af en bebyggelseshistorie, der stræk ker
sig over mange hundrede år. De ens bygningshøjder, de mange steder
gennemgående ges imsbånd. de korte faeadelængder og de klassiske
proportioneringsregler bidrager til dette. Grundstammen af bygninger
er ikke fra middelalderen, men fra 1700- og 1800-tallet, hvor den nedtonede klass icisme va r dominerende.
Slolsholmen
Slotsholmen adskilles fra middelalderbyen af kanalernes markante byrum og den inderste af de mange ringgader. Slotsholmens indre er et
stort sammenhængende kompleks, bestående af Chri stiansborg, Slotskirken, Thorvaldsens Museum , Det Kongelige Bibliotek , Tøjhusmuseet,
Børsen og ministerialbygningerne. Slotsholmen har stor symbolværdi ,
udtrykt i Chri st ia nsborgs kompakte bygningsmassse.

Kvartererne

Frederiks holm-kvarleret
Anlagt på opfyld i sidste hal vdel af 1600-tall et med et regelret gadenet,
adskilt fra Slotsholmen af Frederiksholms Kanal. Kvat1eret undgik de
store bybrande og har derfor beholdt meget af sin origina le bebyggelse.

Gammelholm
Gammelholm er afgrænset af Nyhav n, Inderhavnen, Ho lmens Kanal
og Kongens Ny torv. Gammclholm er bygget på nåde ns gamle areal
sidst i 1800-ta llet og knytter sig plan- og bygningsmæss igt til Nørrevo ldkva rteret.

~--

'/ 0

RC'{slwlelJl!/I og
Afllrgrelellolmell
KUl'leflet

\
./'1

/
MiddelalderbyelIs krogede gade.lorlab
fornemmes lydeligt i Noaegade. her set
1110d syd. I baggl'lll/de/1 ses Domhuset
pa NYlOn '.

Byells kV(lrlerel: dom inerelIde træk //lå!
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Ny-Kobellhavll - FrederikssIaden
Ny-Køben hav n afg rænses af Gothersgade, Konge ns Have, øste r Voldgade, Store Kongensgade, Espl anaden og havne n. Kva rteret bærer præg
af samme nstødet me lle m to store bypla nprinc ipper: renaissanceplanens
stjerneform og barokke ns skakbrætmodel, som det kan ses i de skrå
fo rl øb i Nyboder og Amali enborgs akser. Bebygge lsen er samme nsat,
spænde nde fra Ny boders lave længer, over rokokopalæerne ti I Dronningegårde n.
"Den grol1lle ring"
Rækken af parke r. Ørstedsparken, Botani sk Have og østre Anl æg, der
blev anl agt på det nedlagte vo ldareal, dan ner i ko mbination med Kongens Have en grøn ram me om Indre By, mede ns Stadsg rave n og det
beva rede voldan læg på Chri sti anshavn ind nimmer denne bydel. Militærets tøvende overg ivelse af vo ldanl ægget til byen gav tid til eft e rtanke, og det bevarede elle r genke nde lige vo ldanlæg er i dag, forude n
at være bye ns rekreative fri rwn. et fremtræde nde bya rkitektoni sk træk.

Voldkvarrereme
Vo ld kva rtererne blev bebygget successivt i perioden fra opgivelsen af
volde ne frem til 1970'erne. Kommunehospitalet blev anl agt først, og
med sin akse der peger mod Kongens Ny torv, a ngav det mønsteret for
Ka rto ffelrækkerne. Nø rrevo ldkva rteret bl ev anl agt tæt og kompakt i
IS70'erne og SO'erne, Ryse nsteen- og Stockho lmsgadekva rte ret ko m
til i perioden omkr ing årh undredesk iftet. anlagt e ner samme pl an idea le r,
hvor ma n tilstræbte et va ri eret gadenet. Nyropsgade-kva rte ret er bebygget i åre ne efter 2, Ve rdenskrig på det nedl agte vand reservo ir- og
jern baneareal.

ØrstedsparkelI sel mod sydl'esl.

Chrislial/shavl/
Christi anshavns ind re skakbrætbypl an op løses mod volden, hvo r bebygge lsen fø lger vo ldens takkede forl øb, Torvegade og Chri stianshav ns
Torv e r præget af funk ti onal isti sk randbe byggelse. medens de r stad ig i
sidegaderne findes megen opri ndelig bebyggelse. En unde rinddeling af
de oprinde li ge storgru nde har frembragt fine bevarede rækker af småhuse i 2-4 etager. Dc mange bevarede købmand sgå rde, pakhuse og erhvervsbygn inger gø r, at Christianshav n ski lle r sig klart fra Indre By.
Hol/llel/
Ho lmen ha r væ ret flåde ns base i mange hundrede år. Alle byg ninger er
skabt til de res funk tion, lagerbygninger, værkstede r, ad mini strationsog uddannelsesfonllål. Kun Ma rinekasernen på Ny ho lm er indrettet til
bol igformål. De mange enkeltanl æg overholde r et genne mgående princi p om vinkelret eller parall el pl acering i fo rho ld til det vinkelrette trafik-

Srmlldgade set mod os l. Caden r/lmmer en fill række af gamle, I'elbemrede kohIIw/ulsgarde.

system og kanalern e.

1?4shaleoel/, LYI/ellel/ og Margrelhehol/ll
På Refshaleøen ligger B&Ws skibsværft, og på Lynetten det store rensni ngsanl æg. De store bygningstruk turer, der do mi ne rer Refshaleoen og
Lynetten, forho lder sig til e n nord-syd gående akse, Bebygge lsen på
Margretheholm er spredt, me n udlagt efter bebyggelsesstrukturerne på
Holmen.

Holmens hygninger er placeretlal/gs el regelret ,tejnel. Se/lllod lIonlosl O\'er Takkellofigrm ·ell.

El kig genI/em den lange og lige Bredgade. set mod s.l·dl'est med Det kongelige Tearers kllppel i baggl"l/lIdell.
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Gadenettet
De æ ldste dele af Indrc Bys gadenet har lagt sig i landskabct fø lgende
højdek urvcrne enten på la ngs elle r vinkelret på disse. Det va r handelen
på torvene, de r va r den vigtigstc økonomi ske faktor, og hovedgadene
bl ev derfor dem, der forbandt torvcne med byens pOlte og ha vnen. Di sse
vej e genfindes stad ig i bye n, størstepartc n i dag omdannet til gågader. I
middelaldcrbyens trafi ksys tcm kan de konstant ændrede vilkår for byens li v direkte afl æses . Lag på lag af nyc strukturere nde principper har
vidercud viklet cller suppl crct de foregående, gadeudretninger og gadegenne mbrud er fo retaget fo r at lette trafik ke n. Ikke desto mindre opfattes gadencttet i middelalderbye n oprindcligt, bl. a. fordi hovedgaderne
og pladserne er bibeholdt.

Gadel1effel

Gothe rsgadc, der strækkcr sig fra Sortedams Sø ti l Kongens Ny torv,
ha r et helt snorlige forl ob. Mod sydøst bli ve r lini cn fo rlæ nget a f Kongens Ny torvs randbebyggelse og af Nyhav n frem til hav ne lobet. Dcnne
linie skærer et skarpt spor melle m de to bcbygge lsemønstre - middelalde rbyen og Frede riksstade n, og er af stor betydning for oplevelsen af
den befæstede bys selvgroede og planl agte del.
M iddelalde rbyens la byrintiske system af gader og pladser står i ska rp
kont rast til de omg ivende voldkva rte rer og Ny- Kø be nha vn, som e r præget af orden og regelmæssighed. Den tætte gadestruktur i middelalde rbyc n skabcr et sammenhængende centrum , medens Ny-Købe nhavns
gadegridnet e r rettet mod nord. Gade rummene her g ivcr mulighed for
lange, ubrudte kig oftc med cn pe rspekti visk virkning. Vo ldgade rne,
Farimagsgade og Søgaderne da nne r ringe, de r forbinder ud fa ldsvcjenc.
Broe rne over Søerne og Inderhav nen har stor betydning som forbindclses led til Chri sti ansha vn, Amage r og forstædernc . Her hægtes Indre
Bys tra fik systcmer sammcn med dc omg ive nde systemer, og der opstår
marka nte udsigts- og koncentrationspunkter.

Gadcncttet på Christia nshav n e r udl agt i skakbrætmonstcr, opbygget
om de to akser Torvegade og Chri stianshavns Kanal. I krydset mellem
de to akser ligger bydelens torv. Langs volde n li gger Chri stianshav ns
Voldgade. Bydclcn er side n dette oprindeli g anl æg udvidet både mod
nord og mod syd. Langebrogades skrå forl øb og Aladdin-kval1e rets langstrakte gader er således nyere tilføjelser til gadencttet. De mange broer,
de r forbinde r bydelen, skabe r markante ko ncentrati onspun kter med
kontakt til vandet. På Holme n cr trafiksystemet sty ret af nådebasens
be hov for rationel trafi k med en nord-syd gående hovedvej , der forbinde r de overordnede sti kvej e.

I

Byens gadenet. dominerende fræk ma!
I:J.VOI!.
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Ol'erordllede gader
Gadenet

•

Gt'igader
Vigtige pladser

I

J

Der krogede gade/ar/ob i Middelalderbyen gil'er IIIlIlighedJor spændende kig;
her ,\'es Lædersfræders udmul/ding i
Hojhro Plads /lied Radlwswmel som

fikspunkt i baggruuden

•

Christiallshavlls Kanal ser mod /lordost.
Ol·ergadell m·ell Val/del og Ol'e/gadeu
nedelI /"alldet har en særlig stemnil/g.

GOlhersgades har el lal/gI og lige fOl··
lob. og skaher el skarpt skel mel/em
middelalderbyelI og FrederikssllIdell. Sel
mod nOl"fh·est.

Torl'egade. her sef mod fJ:l'dosr. er pa en gang lokal hal/delsgade og gel/I/emfar/sI'ej.

Langebro og KllljJpe/sbro bil/der Chrislial/slw\"II og Illt/re 8.1' ,\·allllllel1. Lal1gehro
set mod II/dre By.
Langs med Chrisliansh{I\'Jls Vold hug·
l'oldgat/emc. her Øsrer Voldgade set
mod nordosl, Jolger I'oldanlægger rulldr
Oll/ Illt/re B.I:

ler Chris/ial/sllm'lIs Voldgade sig, og

Jo/ger I'ohlens /orm. Set mod lIordosl
II/ed TOI"\'egade i baggrunden

Cothersgat/elinien. mal 1.- I O. 000.

X\' ·K/Jhenhlll"l

KOI/ ens Have
PeblillgeSo

!

o
K(JIIgelt~

Wylon,

Gmllmellwtm
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Fikspunkterne
•

Indre By og Chri stianshavn har e n koncentreret samli ng af fikspunk ter.
Ale ne mæ ngden sk ill e r de nne de l af hoved stade n fra resten. Fi kspunkterne fungerer som va rtegn for bye n og opleves på stor afstand fra
land og fra va ndet. Ikke uden g ru nd kaldes Kø be nhavn "Tå rnenes by" .
De hi storiske fikspunkte r er ofte tårne, spir og kupl er på kirker og slotte,
medens mere moderne fikspunkter kan væ re tårne, spir og kuple r på
forretnings- og beboelsesejendomme, skorste ne og sil oer eller høj e bygninger i sig selv. Betydni nge n i luftrummet og i gadebilledet måles ikke
med den hi stori ske målestok.
Kirketå rn ene og -sp ire ne i m idde la lde rb ye n dan ne r e t system af
identitetsskabende fikspunk ter, de r letter ori enteringen i den labyrintiske bydel. Herudover ka n de ses fra de omg ive nde kva rterer, fTa havnen, hvo r de fun gerer som sømærke r, fra Amage r og Bellahøj - steder,
hvo r de tegner byens pro fil. I de omg ivende kvarte rer suppl eres der
med e n ræ kke tårne, f.eks. Chri stiansborg, Råd huset, Paladshotellet og
Marmork irke n.
Fi kspunkterne ha r o fte stor symbo lsk betydn ing, de fungerer som antenne, idet de opsaml er synslinier fra omg ivelserne og retter opmærksomheden mod den underliggende byg ning. I barokke n, hvor fi kspunkter
ko mbineres med en aksial struktur, understreges denne virkning, f.eks.
Ma rmorkirkens kuppel , de r danner fik spunkt for aksen , der binder Holme n, Frederiksstaden og den bagvedli ggende de l af Ny-Kø benhavn
samme n, eller Chri sti ans Kirke som fi ks punkt for Strandgade. Fik spunkterne binder ligeledes bydelen sammen. Set fra Kløve rmarken på
Amage r elle r fra va ndet fa lder Indre Bys og Christianshavns fi kspunkter
sam men.

•

•
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•
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Fikspullkterne

I middelalderbyen er kirkerarn e- og spir
markOlue j ikspllflkle/: der leller orienterillgel1.

Udover de magtfulde, symbolbærende fikspunkte r, de r skulle tje ne kirke,
kongemagt og senere mere demokrati ske institutione r til ære, har mange
mindre ej endomme hj ørnetårne e lle r -spir, beregnet på at fremhæve
bygningens betydning i de nære omg ive lser. Herved opstår en del mere
lok ale fikspunkter, der defin ere r byens rum. På det seneste er der i periferien af Indre By og i de omg ivende bydele tilkommet fl ere meget
høj e bygninger. De overskygger i visse til fæ lde de gaml e tårne, men
danner i sig selv nye konstell ationer. De opleves ofte som et fremmed
udt ryk i luftrummet og viser he n mod en frag menteret storby, hvo r
enkeltbyg ninge r placeres indi viduelt ude n hensyn til omgive lserne.

~~~--~--~,,~--------------------,

Rig.rhospita/et

•

Gustafs

B&W

•

Kirke

;t.

.!
,

So/r/ct Albans

e Gefion

Spn"." "d"

•

MaSlckran

__--e

Amagen'ærker

Fra Hojbro Plads er der

el

SI/wkt. ind-

rammet kig /IIod Chrislial1s/)org SlOf,
Mal'" rol'- ~

kj"",

~

Plan c/ari,lm

•

ScOlldi1lGvio
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Byens jiksplfllkrel; dominerende fræk

//Iål 1:30.000.

Hotel SCQndinavia indgår på en lid/ brt/taI måde i bybillede/l'ed Frederiksholms
Kanal.

KOlltrastell mel/em middela/derbyens
relativ lal'e hebygge/se og del //Oje I?ådhuslåmet er SIOI: Her set fra ';Strædet ".

Vor Frelsers Kirkes spir er del files! markante jikspullkt på Chris/iallslwvlI, og
opleves bl.a. ji"'(1 de åbne, gronIle arealer langs volden og sladsgrm·ell.

Rl.lndetåm liggel; hvor Koblllagelgade
ændrer re/llillg, og danner dermed el
ol'ergangsled.

Christians Kirke ligger for enden af
S/ralldgade på Christiallshavn. Der er
ell fin kOl/lraSI mel/em de stilfærdige
borgerhuse og kirkens mOllll/nen/ali/er.

Fra Gammelholm op/el'es Christiansborgs mOl/l/mentale bygl/illgsudrlJ'k.
Her set ad Holbergsgade - HolmeIIs
Kanal. Tarnet ses i gadens akse.

Et sll/ukr kig mod middelalderbyen j;'a Frederiksholmskallal. Her ses Ivr Frue
Kirkes tam og Sankt Petri Kirkes spil:

Mange fikspunkter kan oplnes fra byens abl/e områdel: Marmorkirken set fra
KOl/gens Hal'e.
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Byen og vandet
Va ndet, kaj erne og be byggelse n danner et by landskab, der afs pej ler å rhundrede rs foretagso mhed. Havnen har gennem sin hi storie væ ret en
afgørende del af bye ns li v og af stor betydning for Københa vns bl omstring og ud vik ling som landets hovedstad. Inderhav nen strække r sig
fra La nge bro i syd til To ldboden i nord . Hav neløbet e r smalt og har
næste n karakter som en fl od med sine broer - K.nippelsbro og Langebro. Sej lløbets lette drej lukker Inderhav nens rum og et netvæ rk af kanaler fun gerer som strenge, de r binder by og hav n sammen.
Ser man byen fra va ndet, opleves bebyggelsesmønstrenes samspil med
va ndet. Mellem havneløbet og det slyngede gadenet i middelalderbyen
og de re ktangulære gademø nstre i Frederiksstaden, på Chri stianshav n
og Ho lmen li gger en veks lende bræmme af hav nearea le r med oplagspladser og hav nebassine r placeret vinkelret på ha vneløbet. De n dominere nde bebyggelse er pa khuse, op ført med gavlene o rienteret mod havne løbet. Denne disponering af hav nearealerne skyldes måske, at Københavns Hav n blev bygget op omkring naturl ige render, hvo r der af
og til kunne være stærk strøm. I tværli ggende kan aler og bass iner lå
skibe ne beskyttede. Princippet blev ikke a nve ndt på Frederiksstadens
hav nefront ; løbet e r bredt her og strømmen har sandsynligvis væ ret
mind re. Enke lte steder er ka rrebebyggelsen opført med dire kte kontakt
til havneløbet, som det ses for Ga mmelholms bebygge lse ved I-I av negade og bebyggelsen på Christians Brygge ved Langebro, men også
her blev den e rhvervs mæssige udnyttelse af kajerne fastholdt .
Går man langs med vandet oplever man kajer, pladser og promenader.
Overgangen me ll em land og va nd er præget af nøgte rnt ud formede kajgader, skabt til lastning og losning af gods. Denne prakti ske udformning af hav nefronte n har dog ikke hindret, at der find es fin e e ksempl er
på, at samspillet me lle m havn og by skulle tjene andet end rent hav nete kni ske formål.
Nordre To ld bod, opført 1869, er e n åben plads, hvo r en pa nora maudsigt
over havnen da nner pladsens tre vægge. Ind mod bye n li gge r pOlte og
kolonnader som afslutn ing på Frederi ksstade n. Ud mod va ndet har pl adsen fi nt formede trappeanl æg og pavilloner. Amalie haven fra 1880'erne
afslutter Frede riksstade ns tvæ rgående hovedakse med Marmorkirken
og A mali enborg. På Christi ans havn danne r Asiati sk Plads et fornemt
møde med vandet.

Byen og hlll'JI(!1/

Udsigt/m LarselIs Plads mod K\'æ.wllllsbmen i "\yrh'esf. Umiddelbart ejie,. de store
pakhus skimles AmalieJUI\'en.

Byen og mIldel. dominerende fræk. II/a/ I :30,OOa.

<

/j

I<

'-'!<
Nordre Toldbod. her set mod lIordost. P/cu/sell er rel/OI 'eret af Kobenhm'lIs /-lam
med bistand (~r arkitekt Jens FredS/lind.

J~r

F"j/!

Kirke -

•
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A1a.l'lekmll

SIOlsholmen sel mod lIord,fra \'ellS"Oe sex Chrisfian IV's BI)-ghus, Toj/lllsel og Del
KOl/gelige Bihliotek.

l-la vI/en set mod I/ordostfm Knippelsbro. TifFel/slre IlIdre Bys karakleJjidde havllefronl, po Chrisriallshavnssiden ses Eig/veds Pakhus og Gomme/ Dok.

Kl1ippelsbl'O, setji'CI !J~vdvest, Broen med dejineful/ktil1aliSliske ra/'lle el' regner q/,
arkitekt Kaj GOlf/oh og il1dl'iel i 1937. Tilltojre ses Udenrigsministeriet.

Lal1gebro, her ser mod lIordosl, blev il/dviet i 1954. TiI/wjre ses "Lille Christiansborg" en typisk historicisrisk bygningfm arlulIldredeskiJiel tegnet afKl/ud AmePerersen.
Iiulerhavllell I'ed Nordre TiJldbod. Det brede havne/ob mellem Dokoen (til venstre)
og Frederikssraden (til /lOjre) snævres il/d I'ed KI'lestJllfshlVell og gh'er /Ull'/1en
Jladkarakter Fem til Lal/geln'O.
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Den grønne ring
Den grØlme ring om Indre By og Christiansha vn dannes af de bevarede
dele af fæstningsanlægget om byen, bestående af Tivoli, Ørstedsparken, Botanisk Have, østre Anlæg, Kastellet og Christianshavns Vold.
Fæstningsanlægget er så stort og så præget aFkontrolleret natur, at man
kan betragte de sammenhængende dele af strækningen som menneskeskabte topografiske træk. Det oprindelige geometriske udtryk er med
årenes parkpleje blevet blødgjort, og den rekreative brug har overtaget
på bekostning af det historiske fortidsminde.

Tivoli
Tivoli blev åbnet på fæstningsglaciset i 1843, medens demarkationslinien stadig var gældende, her måtte kun bygges i træ . Tivoli er det
mest byprægede a rea l af voldan lægget og fremtræder som en blanding
af park og bebygget område. Selvom Tivolisøen og området omkring
den er en kultiveret rest af voldan lægget, opfattes haven som en by i
byen med si n egen indre logik, knyttet til ønsket om at skabe e n afso ndret
eventyrverden.

Den grol1ne ring

Ørsledsparkell
Ørstedsparken blev anlagt i åre ne 1877-79. Parken er saml et om den
store sø, der er en bearbejdet rest afvo ldgraven. Søen er hovedelementet
i parken og optager næsten halvdelen af parkens areal. Den danner g ul v
i pa rkens rum , og de skrånende sider danner samme n med randbeplantningen vægge. Parken har smukke indgangsportaler og er med et
nyt trap peanlæg forbundet med Israels Plads.
Botanisk Have
Botanisk Have blev åbnet i 1874. Funktionerne botanisk have og rekreativ park er her kombineret. Det specielle ved parken er i høj grad
den va rierede botaniske beplant ning. Det store væksthus indgår i det
grønne anlæg sammen med søen, der også her er en rest af voldgraven.
Observatoriet oppe på vo lden spiller fint sammen med haven , medens
de øvrige bygninger er placeret mere ufølsomt.

El kig fil Til'olis romalIliske hm'ea"læg, her set mod /lord /lied Radllllsramet i
baggrlllldell.

4-.;1
.~~b

F'

Udsigt mod nord over Kastel/ef, i baggrunde" ses Kastellets molle.

/

/

CltrislimrshOl'lrs Vold
og Stadsgrm'el1

Den grolIne ring, dominerelIde fræk.
l.
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lIIall:30.000.
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Kobenhal'lls befæstning omkring 1535.

Kobenll{l\'l/s befæs tning omkring 1660.

ø s/re anlæg sel lIIod syd. Sia/ens MusewlI for KunSf d1lkkerfrem mellem /ræernc.

...

Kabel/havns belæs/ning omkring 1750.

Kobel/havlls belæS/iling omkring 1850.

E/ sil/uk/ kig II/od syd orer soell i Bowl1isk J-flll'e. I baggnllulell ses li .,. Frue Kirkes
og Sank/ Petri Kirkes spil:

iani

østre Al1læg
østre Anlæg blev på begyndt i 1871 i enge lsk havestil. Den e nde lige
udformning tog dog lang tid. idet fl ere bygninger fik plads i parken. I
1896 blev Statens Museum for Kunst bygget på hjørnet af Sølvgade og
ø ster Voldgade, i 19 11 blev Den Hirschsprungske Samling placeret i
parken og med anlægge lsen af boulevardbanen i 1912 forsvandt resten
af den egent lige østervold. En stor del af den oprindelige vo ldgravs
forløb er bevaret i østre Anlæg. Den sig-sag fonnede vandflade, omgivet af de høje volde, skaber et afvekslende rumforløb gennem parken.
Ved Stadsgral'ell er de/muligh ed jor lange kig. Set mod Jyd fm TOrl'egade.

Kas/ellet
Kastellet blev anlagt i 1662-63 under lede lse af den hollandske ingenior Henrik Riise som et stort bastionærtjordværk med dobbelte grave.
Kastellet er i dag stadig militært anlæg, men åbent for publikum. Betragtet som militærhislOrisk fortidsminde har Kastellet i tidens løb været udsat for forskellige ove rgreb, et af de væse ntli gste var gennemførelsen af et jernbanespor hen over de to øst lige bastioner. En langsigtet
retableringsplan, som bl.a. har medført at jernbanesporet e r fjernet,
nærmer sig afslutn ingen. Kastellet som rekreativt område har store kvaliteter i samspi llet mellem bebyggelse, vo ldanl æg, omgivende voldgrave
og udsigten over Sundet.

l

l"

i' E-'

Christial1shavl1s Vold
Chri stianshavns Vold strækker sig fra Langebro i syd til Refshaleøen i
nord og er således den største og mest åbne del af det forhenværende
voldan læg. Vandets flade er dominerende. men bastionerne skyder sig
individuclt frem og opdeler vand fl aden i mindre rum. Anlægget virker
tilgroet og får specielt på den nord lige del karakter af landskabeligt
træk, hvorved oplevelsen af volde og grave forflygtiges
21

Slotsholmen
Slotsholmen blev a nlagt på e n holm, Strandholmen, der gav læ ud for
den naturlige havn. Den blev senere ud videt ved opfy ldning af Skarnholmene, der lå hvo r nu slottets ridehus og Thorvaldsens MUSelll11 ligger. Senest er Slotsholmen ud videt med opfy ldning i Bibliotekshaven
og på Christians Brygge.
Absalon byggede borg ved Havn i 11 67, og i mange århundreder ha r
Slotsholmen været landets adm ini strati ve centrum. Forbindelsen til byen
blev etable ret i 1300-tallet med e n bro, hvor Højbro ligger i dag. Den
store udbygnings pe riode for Slotsholmen foregik i Chri stian Iv 's peri ode. Orlogshavnen med Prov iantgården og Tøjhuset bygges i perioden op til 1620, og samtidi g var Børsen under bygning. Frederiksho lms Kanal anlægges i 1682 og med op førelsen af Prinsens Pa læ, nu
Nationalmuseet, knyttes den nye bydel Frederiksholm-kvaneret til Slotsho lmen. Chri stiansborg Slot er sammensat af tre bygningsværke r. Fra
det fø rste Chri stia nsborg, opført 1733-45 af E.D. Hausser og . Eigtved, står ridebanean lægget med teate r, ridehus, pavilloner og Marmorbroen. Fra det andet Christiansborg, opført i begy ndel sen af 1800-tallet
afC.F. Hansen, står forbindelsesbygni ngerne og Slotskirken. Selve slotsbygningen, det nu værende Chri stiansborg er opført af Thorvald Jørgensen 1907-1 928.
Slotsholmens funktion som administrativt centrum, den hi stori ske tyngde
og områdets samfundsmæss ige betydning afspejles i den fysiske udformning, hvo r allerede højdeforskellen i kajkallterne i forhold et byen
- slottet angiver magtens centrum. D e mange, større og mindre m Ollu-

Slotsllolmen

mentale bygningsanlæg fungerer i sa mmenhæng. De er arkitekt oni sk

styret af to akser, den vigtigste gennem Chri stiansborg, over rideba nen
og Marmorbroen og langs Prin sens Pal æ. Den anden gennem Rigsarkivet, bibliotekshaven til Det Kongeli ge Bibliote k. Akserne er karakte ri sti ske ved at gå gennem bygningerne; oplevelsen af a kseforl øbet
indrammes så ledes af portgenne mgangenes bue r. På samme måde defineres de mange pladsdannelser på Slotsholmen af mellembygninger
med buede portal er. Børsens place ring breder i vi ftcform bebyggelsen
ud og giver pl ads til mini sterialbygningerne.

SfOls!tohllells bebyggelsesmol1sfer er
komplekst med mange IIIOlllllll entale
bygIlingel: Set mod lIordl'esl

Christiansborgs ridebane set mod .\~l·d
vest gen1/elll en q{ lin læggets slIIukke
arkade}:

22

,
o

S/aIsha/men 1325.

~

.1:;\

Slolsholmen /600.

J

/r
Slotsholmen /700.

•

/'

l

Slots/w/men i dag.

J

IIIUS!l'(If;Oneme herol'er Fiser S/aIsha/-

meI/s /lddklillg fra 1325 Iii i dag. Tegningeme er udarbejdet pa hasis af ældre kortgrundlag. /1\'0" I'e..,! er opad.

Det Kongelige Biblioteks ic~\tll;ske hm"e, sel mod I'eSI. Her

ml"

derfo,. udruslI1illgs-

hm'lI for flådeu.'; far/oJel:

Kig /IIod lIore/l'eS! genl/tm ponen I'ed Det Kongelige Bihliolek. i baggrundelI ses
Chrisliallsborg.

Borsgade sel mod \'eSf. Bybilledet er el af KobellhavlIs mesl markante og magr/li/de. I forgrul1den Em"sell. bag\led ses Chrisliallsborg og Slotskirken og i haggrullden (llIes spirene po Sankt Petri Kirke og ~0r Frue Kirke.

Slo/sllo/men. domillerende fræk mal 1:7.500.

Kig lil "/;ljbro P/Ml

- - - -.... 'j1I1o/mells Kir/æ

\

L
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Søerne
Søerne udgør et gennemgående, bueformet va ndareal , opstået ved opstemning af en mind re vandstrD m, der genneml øb et fugtigt enga rea l
med småsøer. Opstemningerne, der skete for at skaffe drik keva nd til
byen og for at sikre va nd i vo ldgrave n, ændrede strømmens løb. Sa nkt
Jørgens Sø va r den største og dybeste, men efter en regul ering i 1725 27 fre mstod Søerne med det nu væ rende ensal1ede udseende. For at hindre, at j orden blev skyllet væk fra de stejle skrænter, og for at forbedre
den rekreati ve brug foretog Stadsarkitektens Direktorat sidst i 1920'erne.
et større reguleringsarbejde. Der bl ev lagt en forsænket promenade langs
søerne, udearea lerne ved Søpav ill onen bl ev forøget, og langs Østerbrogade bl ev der etabl eret en fo rsænket opho ldsterrasse.
Broer og dæmninger over Søerne kendes langt tilbage i tide n. Forgængeren for den nu væ rende Dronning Louises Bro kendes fra de ældste
vejanl æg. Den nuværende bro er fra 1887, den er tegnet af Vi lhelm
Dahleru p, og beregnet til arkitekto nisk at spille op til Søtorvets pari se rbygninger. Fredens Bro ko m til i 1878 som en nys kabelse fø r at dække
det sti gende behov for passage, der ful gte med Nø rrebros udbygning.
Fredens Bro er i dag afl øst af en dæmning. Fra broerne og dæmningerne
er der storslåede udsigter på langs ad Søerne, og fra dæmningen Fredensbro aftegner H.C. Ørsted Værket i syd og Sva nemølleværket i nord
byens udstrækning.

Soerne

Søbredderne har en akt iv og en rekreati v side. Langs østsiden løber
Søgaderne med en voldsom gennemgående trafik . Vestsi den, Dosseringerne og Svineryggen udgør et sammenhængende gangforl øb, ind rettet
til promenade, med stier både langs søen og langs bebyggelsens haver.
Søerne danner bye ns største, bymæssige rum og udgør en stram arki tektoni sk helhed. De er ct af de få steder, hvo r man ka n opleve et større
snit i byen. De meget marka nte ra nd bebyggelser understrege r rumforn emmelsen.

Den hoje bebygge/se lal/gs sogademe
skaber sammen med træerne langs soeri/e l'elde/illerede glldertll/l.

Soeme, her se/lllod /lOrdosl . d(lfIner el
bues/ag omkring byen og del SlOrste
,\'{Jfl;",ellhællgellde byrlllll.
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Kig over dell osr/ige del
lIIoesgade.

Palæbebyggelsen ved So(orvet er en af sofrolllel/s /Iles! markante bebyggeIsel: Eli

fIol adgang til Indre By.
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F/1'dc'riksherr.
Km/llllllllC

Pisken
SII"I"OIOII, Pf(/lI(:UlI'ief. Codan/lifs og Fi,kt·/'.f/rjfwneluu
dWlI/cr mar~,ml (I{11uJning mod .lra. I!I'()' ulle IIII.\(,I/I!
dl/III/I!r fiksJIllIIkter

CfJ((lIlIhll!

Soerne, dominerende træk mål I: 15.000.
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Bebyggelsesmønstre
Middelalderbyen
Betegnelsen Middelalderbye n opfattes i dag som området indenfor de
gamle volde afgrænset mod havnen af Slotsho lmen, Garnmelholm og
mod Frederiksstaden af Gothersgade. Dette dækker mere end den oprindelige gamle by. idet kvartererne Frederiksholm og "Mayonnaisekvarteret"· er tilføjelser til denne. Frederiksholm blev anlagt på opfy ld
efter at den gam le vold blev rettet ud i 1667. At området stod under I m
vand var ingen hindring . Henrik RU se tegnede udstykningsplanen og
byggegrundene blev foræret bort, mod at de fremtidige ejere fyldte op
og byggede. " Mayo nnai sekvartere t". kvarteret nord for Holmens Kirke.
ligger ligeledes på opfyld. Her lå før Kongen s Boder, en forgænger for
Nyboder. men efter deres brand i 1795 udlagdes det nuværende kvarter.
Begge kvalterer sk iller sig ud fra Middelalderbye n ved deres regelre tte
gadenet. anlagt efter tidens idealer om orden og regelmæssighed.
Den oprindelige middelalderby afgrænsedes af det gam le vo ldan læg.
hvoraf larmers T årn er e t synligt minde: det lille trekantede torv ved
Fiolstrædes udmunding viser, hvor vo lden d rejede, og hvo r de igangværende udgravninger ved Magasin afdækker det øst lige fæstning stårn
" Bye ns Tårn". Området blev ikke fuldt udbygget i middelalderen: det
skete først i de fø lgende århundreder, hvo rfo r betegnel sen middelalderbyen er en tilsnigelse. dækkende nutidens noget elast iske tidsbegreber.
Middelalderbyen har eksisteret som by i 800-900 år. Byens huse er bleve t bygget om. forhøjet. sli dt op. revet ned og brændt. Fra de tidlige
perioder er der kun få hu se tilbage, fra de senere findes spredte samlinger af huse i e nkelte gadestrøg. meden s hovedstammen af byens huse
stammer fra 1700- og 1800-tallet, hvor den stilfærdige klassicisme va r
dominerende. Senere tide r har fy ldt opståede huller ud. og i mindre
saneringsområder præ senterer en nyere arkitektu r sig. Trods denne blan-

ding opfattes Middelalderbyen som et homogent kvarter. Grænserne
mod de omgivende områder er klart aflæselige. Her er mange små grunde
med huse, hvor næsten ens bygningshøjder, ofte gen nemgående ges i msbånd, ens mate rialer og de klassiske proportionsregler skaber det homogene udtryk.
At vi stadig opfatter denne del af bye n som middelalderlig, skyldes
primært gade nettet og pladserne. De oprindelige middelalderlige gadestrukturer er e t væsentligt element i byen. Hovedadgangsvejen fra vest
var Vestergade, fra nord var det Nørregade. De mødtes på Gammel Torv.
og derfra gik færdselen videre over Amagertorv til stranden og havnen
her. Gadeflugterne ligger stadig i så svu ngne forløb. at man kan fornemme. at det er færd selen og terrænet. der tilsammen har bestemt forløbet. Snaregade/Magstræde er eksempel på et længere. slynget gadeforløb. Gaden e r smal og tæt. byg ningerne er bygget i hØjden i flere
omgange; nogle af husene vendt mod vandet har pakhuskarakte r. og
gaden fremviser nu en fint sammen sat facaderække. Det er den store
variation , der giver stedet person li ghed og atmosfære.
Det middelalderlige. lidt labyrinti ske mønster findes også ved Valkendorfsgade og Pilestræde. Stræderne Klareboderne. Kronprinsensgade.
Si lkegade og Antonigade. adgangsveje fra Købmagergade mod GOlhersgade, e r typi ske københa vnerstræder, opstået ved udstykning af tidligere haveanlæg - en fortætning af byen. Områdelud mod Gothersgade
er en blanding af den komplekse bygningsstruktur i Gammel Mønt og
Grøn negade og det meget stive gadenet. der blevet resultat af saneringen omkring år 1900. Pladsdanllelserne i Middelalderbyen virker som
tilfæ ldi gt opståede. tomme hull er i bygningsmassen e ll e r blot udvidelser i gadeforløbet som Leks . Amagertorv. Vor Frue Kirkeplads og Nikolaj Kirkeplads er middelalderlige kirkegårde med kirken placeret som
centralt monumenl på pladsen. Hvor middelalderbyen i den offent lige
mening i perioden omkring og lige efter 2. Verdenskri g var at betragte
som et utidssvarende og forslummet bykvarter. der burde saneres straks.
ser man i dag Middelalderbyen både som den store åbne hi storiebog og
som en værdifuld og fashionabel kulturressou rce.
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/Jyells uime li/forer idelIIilet til middelalderbyen og I'iser vej. Nikolaj Kirke er el
/llDlllllllellt af stor arkileklOllisk lyngde.

Gadelleuet år ca. /500.

l
GrfJIl11egade Porl
Rode Port

røsterppf'i)

./

Veste/p0rl
Oprillddig h}'sllillie

r -- - -

Middelalderbren . O\'erordl1ede gadefor/ob og plad., "" Mål I ,' 10.000.

Ch"'l/jllll~h(JI1J.

Slol

KO/l8C'U I/o \'('

R,u/"u'plmJs{'n

Middelalderhrell, beb)'ggelsesstrukll/r
og gadeller, I/;af 1:/0.000.
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K\'{lrleret I'ed Gammel MOI/I har bel'a·
ref den tælle bebyggelseskaNIkter /lied
smalle hl/skrappe og labyrintiske g(inle.

Christiwl /X !J' Gade sel lIIod KOl/gens
Ha ve. S/O re sl/neringer oll/kring årJl/llldredskifter medforre. ar gadenellet i kl'{lrteret blel' udjorll1ctl1lN/ (' II reglllært og
retlil/el SIrl/kt/f/:

Krysralgade set mod I/orll(jst. Rl/1uleråm
lukker I'ejrllllllllet.

SlIaregade er ef typisk eksempel pli de
/lUIlIge IllI/ge og slyngede gaderfra m;d·
de/alderell. Selll/od sydl"(!st.

Nikolaj Kirke er omgil'et af hO/1/ogelle ildebrandshuse fra ca./800. Hu sel/e er
/lut/er ilerre farl'er og fremtræder /lied ajskcime l~i()meJ:

Helfiglllldshuset JTaIl1 /lIerfra 1-100·((11·
ler. Byg l/ingell er Sflmll/ell bygget med
H elli gål/dsk; tkell.

K()bellhlll'l/s Ullil'ersitel set mod lIord·
Frue P/luis er oll/gil'el af IIIO/1II·
mellla/bygningel:

SllIIferigade ser mod sydl'esr. C. F Hal/sen.\' arkitektur signalerer I/Igt og ordell.

Admira/gade selll/od l1ordl'esl med Nikolaj Kirkes tåm som \'(egligtjikspullkt.

l'eSI.
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Gammelholm
Flådens værft på den oprindeli ge Bremerholm fik nav net Gammelholm.
da Nyholm blev påbegyndt i 1690. Der gik dog me re end 170 år før
overflymingen af flåden s tekniske anl æg var fuldført. og området kunne
bebygges pu ny.

,
I

Som en lagkagesnitte li gger kvarteret med Kongens Ny torv som pyn-

ten i midten. De byarkitektoniske akse r i området var fast lagt. længe
før den nye bebyggelse kom til. Nyhavn blev udgravet i 1671-73 i arki tektoni sk samspil med det regelrelle gade net. der va r planlagt for
Frederiksstaden. Midt på Gammelholm st rak te sig reberbanen , nævnt
første gang 1555. og hvo raf Billedhuggerskolen er en rest. Reberbane n
udstak forløbet af den senere Peder Skrams Gade. Mod vest afgræ nsedes området af Hol me ns Kanal. De n løb, ikke i den nuværende gade.
men øst om Holmens Kirke i et slynget fo rl øb op bagom Det kongelige
Teater. Ho lmens Kanal blev kastet til i 1864, hvorved det brede vejforløb opstod. Fra Kon gens Ny torv li gger ho vedaksen i kvarteret mellem Det ko ngelige Teater og Harsdorffs hus. En akse der indrammes af
buen under Nye Scene. Også fra den anden side af va ndet. fra C hri sti anshavll . er netop denne sigtel inie - under buen og mod Kongens Nyto rv - af stor ark itekto ni sk styrke.
Gammelholm fik sit nu v,c re nde udseende i perioden 1860-77. Loven
om områdets bebyggelse kom i 1859. men alle rede før den tid var der
fremlagt fo rslag til bebyggelsesplaner for o mråde t. Det blev arkitekten
Ferd in and Meldahl de r kom til al forestå bebyggelsesplanen. Hvo r de
tidligere bebyggelsesplaner havde bibeholdt den botaniske have bag
Charlollenborg som park og f.eks. Conrad Seidelin havde fo res lået
Mastegraven som park og ha vnepromenade. blev Meldahl bundet af
statens ønske om så sto rt afkast som muligt og måtte derfor freml ægge
e n plan. der betød e n kraftig overbebyggelse af o mråde t.
Sammenligner man den eksisterende bebyggelse med etab lissementerne
på det gamle værft. er det tydeligt. at man har valgt at lægge gadern e
der. hvor vandgrave. beddinger og kanaler har krævet opfyldning. Gadeanl æg krævede ikke e n kostbar pilote ring. Med de hi storisk g ivne gadevinkle r og funderingsforhold har Me ldahl udlagt e n gadeplan. de r i så
høj grad som muligt skaber et regelret gadesystem. Bebyggelsen blev
planlagt for det bedre borgerskab og lever i sin facade udfo rmning op til
nærheden til Kongens Ny torv og monume ntalbyg ningerne her. Bag facaderne var gårdene fyldt ud med side- og baghuse. Den hårde udnyttelse vakte forargelse allerede i samtiden og var så megeLdesto grellere.
idet det va r en planlagt overbebyggelse og ikke e n opfyldning af gårdanlæg over tid. som det var sket i den indre by. Sanering og gårdrydninger
har i dag fjerne t denne overbebyggelse. og Gammelholm lever også i
dag op til fortidens idea l om boliger for borgerskabet og de solide firmaer.

HorselI

Galllllle/holm. hebygge/seSIIUJ//stel:

I/I(j{

J: 7.500.

J

Holbergsgade Illarkeres 1/I0d re.'il af
lIIarkal11e hjf)meejellllolllllle - tid/igere
!IlJl'edsæder for forsikrillgsselskahet
/-I(~rl1ia

og

øK.

Fra Konge/Is NYlOn' er der el kig ad
To/'dellskjo/dsg(/de lIlod J/aI'l/ell. Stærekassen dal1f/er port.

GWJ/lJ/elllOllII.\ flal'//efrollT set fra Kllippefsbro.
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Frederiksstaden
I 1749 fejrede det o ldenborgske kongehus sit 300 års jubilæum med
store festli ghede r og med bes lutningen om at bygge e n ny by, kaldet
Frede riksstade n. Frederiksstaden kom til at dække området la ngs med
og me ll em gaderne Bredgade, Esplanade n, To ldbodgade og Sankt Annæ
Pl ads.
Frede rik sstade n blev pl anlagt aF ho fb yg mester Ni els Ei gtvcd, der også
overvågede, at byggeriet skete efter de beste mmelser, ha n selv havde
givet. Det bl ev e n bypla n efter barokke ns grandiose lini er og med ringe
Forbindelse til de o mg ive nde kvarterer. I-I ovedanslaget blev de fire adelspalæer pl aceret om en ottekantet plads, nu væ re nde Amalie nborg. Aksen i a nlægget rettedes mod e n pla nlagt kirke, de r dog først blev op ført
mere e nd 100 å r senere, Frederik s Kirke, elle r Ma rmorkirke n som de n
også kaldes. Mod havne n lå dengang og la ngt op i tiden tømmerpl adser.
Der va r dog i pla nen tænkt på en åbning mod va ndet, og på den a nde n
side aF havneløbet ses denne tvæ rakse forl ænget i I-Iolmens anlæg. Kvarteret lu kkede sig mod reste n af be bygge lsen i Ny-Købe nha vn, kun
Frederiksgade va r tænkt som tvæ rgade, og de n va r ikke tænkt ført igennem til Store Kongensgade.
For at opfylde kongens Forestillinger om den nye by, blev der ved Niels
Eigtved udarbejdet typetegninger til bebyggel se a f kva rteret. Ma n ønskede stateli ge, palæagtige byhuse, a nbragt i gadelinie n. Kongen havde
fo restillet sig, at det blev handele ns mænd, der byggede her, me n med
ho ffets overtagelse af Amali enborg i 1794, bl ev det ho fTets embedsmænd og adelen, de r kom til at dominere kva rte ret. I nutide n har pengestærke firmaer og organi sationer overtaget bygningerne. Kva rteret havde
ikke været bymæssigt bebygget Før, her havde væ ret lysts1Ol, park- og
havea nlæg og e ksereerpl ads. Det bl ev udlagt med store g runde, pl anlagt med palæagtigt forhus. stalde og baghuse og store haveanlæg. I
modsætning he rtil ses de tidl igere kva rte rer, bebyggelsen langs Kongens Ny torv og Strandstræde-ka rreerne. med meget små grunde og Store
Strandstrædes skrå forlob, der er en rem ini seens af et gammelt vej forl ob
ud af bye n.
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Frederikssfaden, bebygge/sesil/olis/e,:

J
11101

J: 7.500.

Frederiksstaden er et grandiost e ksempel på en ba rok bypla n, opfort
med ba rokkens knæ fald fo r fornem bygningsk un st og samtidi g med
barokke ns oph øjede ligegy ldi ghed overfo r den eksisterende by. Fø rst i
nutide n, med anl ægget af Amalie haven ha r det a kse fas te a nl æg fåe t
tilkn ytning til va ndet.
Bredgade se/II/od nordosl. Del/al/ge. lige kigfortæller 0111 ellewt!/dellS magt/ulde
plal/læglling.

Fredel'ikssradell. hisrorisk kol'!

30

",?fp'

","

\\~1\

"w~1l

~",o.

p.m- -, -

~ ~ J~_ [fij

'-L~,

<~

~lfrD'\1
ji ~~Lj

t-LCD,

f

,-L..

.-

'M

y

,
o

c_

o

Alllaliellborg Slorsp/ads med Mllrl/lorkirkell i haggrulld('Il. op.Hall.

l
Marlllorkirkell IlIkker Frederiksgades

MamlOrkirkell. prillcipsllir.

gac!erulll.

AmaliellbO/:r: SIOIsp!ods. selll/ot! /lort/l'eST. I baggrulIden Mllrlllorkirkell.

"De ellge/.\ke rækkehuse "~o Tolt/boc/gade
7/-89.
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Nyboder og byggeforeningsbebyggelsen ved Krusemyntegade

,

r--O.flN! Anlæg

Kongens boder, en rækkehusbebyggelse på små matrikler, bygge t i 16 13
af Chri sti an IV. bestående af 130 småhu se ved Holmens Kanal. var beregnet på ansatte ved fl ådens væ rft på Gammelholm. Da der bl ev behov
for at bygge Il ere boli ger tilll ådens mandskab. var det naturligt. at di sse
bl ev kaldt Nyboder.

""

Bebyggelsen Nyboder skulle udgøre den nordl ige del ar kongens nye
by, Ny-København. Der var i 1625-27 udarbejdet en di agonal byplan,
hvor gadenettet udgik i stjern eform rra en cirkul ær mønslringspl ads.
Ny boder blev den første. og eneste. bymæssige bebyggelse. der blev
opført efter denne byplan. I dag er den senere Borgergade og den lill e
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Kl/Sld/el
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gadestulllp, G amm el Vagt. de eneste rester af denne renæssanceplan.

Den første del af yboder opføres i årene 163 1-39. Af denne første
bebyggelse er nu kun en enkelt længe bevaret. Nyboder bl ev udbygget
i tl ere omgange. de sidste rækk er opføres i I 780' ern e. I 1854 overgår et
area l mellem Store Kongensgade og Borgergade til pri vat bebyggelse.
I peri oden frem til 1873 beskæ res Nyboder krafti gt, og også senere
kræver sanerin ger og gadeudvidelser nedrivninger.
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Som erstatning opfø res i Gernersgade. på begge sider af Kru semyntegade og langs nord siden af Sankt Paul s Gade rækker af byggeforeningshuse. De opfø res af A rbej dern es Bygge forening i 1870-72 med Frederik Bøttger som arkitek t. Boli gpoliti sk og arkitektoni sk li gger byggefo renings husene på li nie med Nyboder. Det var ønsket om at skabe
sunde og gode boli ger for de mindrebemidlede der skabte Arbejdernes
Bygge forening. Den opført e rækkehu sbebygge lser mange steder i byen,
mest kendt er Kartoffelrækkern e ved Søern e.
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Nybode/: bebygge/se.HII(mSTe/ ; lIIal J.- 7.500.

Nyboder kom til at udgøre et selvs tændi gt samfund med egen juri sdiktion. vagtbygning, brandstation og egne skoler og hos pital. Chri sti an
I V påbegy ndte desuden en rundkirk e, St. Ann æ R01Unda. på et areal
lidt syd fo r Nyboder. ud mod volden, men denne kirke blev ikke fuldfø rt. og eft er kongens død bl ev den nedrevet. Nyboderbebyggeb en er
et markant eksempel på en fremsynet boli gpolitik , som først med opførelsen af Lægeforeningens Boli ger bli ver videreført i Københav n.
I den tætbebyggede Indre By udgør Nyboder et klart opfatteligt bebyggelsesmønster. Området er eksempel på en af de længehusbebyggelser,
der er opstået som resultat af fl ådens og hærens rationell e løsning på
mandskabets bol igprob lemer. De parallell e bo li gbl ok ke i 1-2 etager er
all e bygget to og to. samlet om hvert deres lukkede have- ell er gård areal. Adgangsvej ene ligger så ledes i hvert andet mell emrum. Dette
prin cip skaber en fi n rytme på tværs af bebyggelsen. Den la ve okkerfarvede stokbebyggelse står i et spændende mOdsætningsforh old til den
omgivende, høj e murstensbebyggelse.

Den idyfJi.\ ke KrusemYllfegllde serlllod
/lOrdl 'esf med Jemsalelllskirkens ,cim i
baggrulIden.

K msemYlllegllde ser mod sydost med

Krollprillsessegade i baggl"/lllden.

Nyboder ,\'erll1od l'e.H fra Kronprim'essegade, ell smuk og I'l' fjorlllet række
Dl' lfillgade sef mod nonll·esf.
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Nørrevoldkvarteret
Da de mar kati onsområde t udenfor Søerne blev fri givet til be byggelse.
opretho ldt man et demarka ti o nste rræn på området mell em SØerne og
volde n. Dette o mråde bl ev derfor bebygget senere end brokvarte rerne.
Tanken om København som fæstning blev opgivet i 1856. og i 1858
nedsattes e n sløjfningsko mmi ss ion . de r skull e udarbejde plane r for de n
fremtidi ge bebyggelse. Ganske mange va r på bane n med fo rslag til
bebyggelsesplaner for o mrådet. De fl este fo restillede sig o mrådet fuldt
udbygget, me ns and re. f.e ks. ark itekte n Ferdinand Meldahl argume nterede fo r at opre tholde e n del af voldanl ægget som parker. Meldahl s
lini e vandt til slutning, og det blev ham, de r kom til at udarbejde de
e ndelige pl ane r.
Staten kalkul erede med fortjenesten ved salget af voldte rrænet. Omkostn ingen ved at udl ægge dele af volde n som parkområde ses de rfo r i
de n meget tætte bebyggelsesplan for Nørrevoldkvarteret. Området var
o m ikke ubebygget. så dog kun sparsomt be bygget. Alligeve l var de r
væsentli ge bindinger i o pgaven. De r skulle etabl eres e n hovedfærdselsåre mod no rdves t, et grø nttorv, hvor de r e ndeli g var pl ads nok til de
mange til rej sende ha ndle nde. og e n vej forbindelse på tvæ rs af om rådet.
Meld ahl s løsning va r rati onel, Økono mi sk og samtidi g - helt i overe nsstemmelse med hans europæiske idealer- grandios og overd ådi g. med
lån fra de europæ iske hovedstæder. Kva rteret e r anl ag t. så t'acadebe byggelserne ka n ko mme til deres re t. De n ratio nelle plan har resulteret i e n
ka rrebebygge lse udlagt i e t tradit ione lt gridnet med Søtorvets pari sereje ndo mme med deres elegante placering so m e n markant undtage lse.
Farimagsgade var et oprindeligt slyngel vej forl øb. Den bl ev lagt 0111 og
pl acere t langs pa rken . mens e n del af dens oprindelige forl øb blev til
Na nsensgade. De n va nskeli ge forbindelse fra Indre By til Nø rrebro bl ev
løst med e t trede lt vej anl æg, der saml edes i Søtorve t. Genne m kvarteret
løber Na nsensgade, den va r at betragte som e n baggade med e n vold-
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Voldhorleref melIeIII Norre Voldgade og Peblillge SO, bebyggelse,HII(JflSfer mål
1:7.500.

so m Qverbebyggelse af små lejli gheder. I gård ene var der erh vervs-

bebyggelser og side- og baghu se. ofte så tæ t at beboern e kunne række
hina nde n hånde n. Tidens va lgs prog - hvad øjet ikke ser, har hjerte t ikke
ondt af - blev fuldt illustreret her.

Kva rteret blev udbygget over e n kort å rrække e fte r 1870. So m de t e r
tilfæ lde t med Gammelho lm . tegnede Meldahl plane n, me ns det va r fo rskellige arkitekter der tegnede husene. I mange tilfæ lde brugtes ik ke
arkitekt, idet hånd væ rke rne selv kunne klare opgave n. De n korte udbygningsperi ode har givet k varteret et harmoni sk, samm enhængende

udtryk. Kva rteret e r stadig i dag et boligom råde. Dette e r ingen selvfø lge. I 1960' erne var der pl anl agt nedri vning af Nansensgade og Olll dannelse til erh vervsområde. og kun en ihærdi g kampagne fra k varte-

rets be boere ænd rede de nne bes lutning. Sane ringer og gårdrydnin ger
har lettet på overbebyggelsen. så kvarte ret i dag er et attraktivt sted at
bo.

Grevillde O(/l/ller Sriftelsell ser Ira hjomer al Gyldell/f>I'esgade OM Nal/,sensgade,

No rrl' Fa rill/agsgade ser /IIod /lO rc!(Jsr
med H. C. Ørsledspark('lI til hojre og ell
rIllIldolllle"de gadefacade lill'ellSlre,

GOIllersgade set mod øs / med Sankl AI1~
dreas Kirkes rårn 5011/ lokalt fikspunkl.

50101"I'('t set mod syd med de IIIarktlIlIe pariserillspirerede ejendollllll efilll placeret
Oll/kril/g IO/Te r.
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Kvarteret ved Stockholmsgade
Kvarteret ved Stockholmsgade udgør den trekant. der afgrænses af
Stockholmsgade, øster Farimagsgade og Dag Hamm arskjolds Alle.
S5vel forlængelsen af Sølvgade. Sølvtorvet som Stockholmsgade e r
plantræk fra den vedtagne Bebyggelsesplan for Københavns Fæstningste rræn 1872.
Mod nord li gger Hol me ns Kirkegård. Den blev etableret som fattigkirkegård all erede i 1666 specie lt med henblik på ube midlede matroser
og deres familier. De spektakulære begravelsescercmonier efter Slaget
på Rheden i 180 I ændrede opfatrelsen af kirkegården. og siden blev det
mondænt at blive begravet her. Kirkegården e r et stramt opbygget anlæg med e n central al le.

~/
r

Kig/il
RigsT/OspiUtI('/

Kirkegården forventedes ned lagt nere gange, så ledes også da man udlagde gade nettet til kvarteret. Man forestillede sig et stjerneforme t vejan læg med en plads ca. midt på kirkegården. Højre side af Hjalmar
Brantings Plads var så ledes pl anlagt videre ført til kirkegårdens hovedindga ng. At kvarteret i dag ser ud til at være lidt lemfældigt planlagt.
sky ldes derfor. at det e r en torso af en aldrig gennemfø rt plan.

Udbygningen af vo ldom rådet skete i etaper. Kva rte ret ved Stockholmsgade blev udbygget i I 880'el'lle og 90·el'lle. Hjalmar Branrings Plads er
den sidste rest af det fremskudte forsvarsværk. Nord for pladsen ligger
e n lille række vi llaer på et trekantet areal. Man lagde vill aer he r. for
kommunen. der har tilbagekøbsret, ville ha ve nemme re ved at hå ndtere
en nedrivningssag på enke lthuse, når arealet kunne sallllllcn lægges med
kirkegården og bebygges på ny. Intensionen var et kvarter til den mere
velstående del af befolkningen. Og sådan blev det. Store. velbyggede
etageejendomme ibl andet institutioner. bl.a. Farmaceutisk Læreanstalt .
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Kmrlere/ I'ed SlOcklwl/llsgade. bebygge/se.HlIOIISTer IIllil I: 7.500.
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/lIl/slrationen I';ser en l'edragen gadeplWf. hroraf dOR kllll elf mil/dre del er
gel/ l/el1({Or!. /-I ol/llells Kirkeg(ird 1';.\"
med grå tone.

Upsa/agade set mod nordpsT. / baggnmden ses E.wjas Kirke.

Hjallllar BraIlfilIgs Plads flIlI/mer rester af det oprindelige I'o/dan/æg. Ti/ hojre
ses deHfprste af ell række store rillaer fangs Olof Palmes Gade.
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øster Farimagsgade se/mod sydre.H.

StockllOl/If .~gades

bebyggelse lillI' I'alæktlrllkle/: AlIeelI !}kaber et smllkt grollf træk

fra Soll'IO/Telli/ DlIg fhllllllwrskjolds Alle. og formidler OI'ergtmgell lil østre AI1-

Kvarteret ved Nyropsgade
Kvarterct ved Nyropsgade e r pl aceret på det yd re g lac is, hvor før Københavns anden banegå rd med dens store sporareal lå i perioden fra
186.. til 1912. Den østli ge del af om rådet li gger på voldte rrænet. som i
dag er helt udjævnet. og ku n vandvæ rke ts lave placering minder i dag
om fæ stningsværke t.
Der blev i 1912 efte r en ko nkurre nce ved taget e n bebyggelsesplan for
området. Med den forskyd ning af byens centrum . de r tegnede sig med
Råd huspladsen og den nye hovedbanegård , sigtede man mod bebygge lser, der kunne intonere den mode rne storb y.
De økonomisk afmattede perioder i me lle m- og efte rkrigstide n betød
en meget la ng udbyg ningsperiode. hvo r dele af o mrådet i ånie r lå he n i
klondikelignende til stand . Ikke desto mindre bl ev inte ntio nerne opnået,
kvarte re t indeho lde r e n koncentrati on af trafik , moderni sti ske kontorejendomme, hotelle r og forlystel sesetablissementer.
Boulevardbanen blev anl agt i perioden 19 11 -17. og dens buede forløb
angav retningsliniern e i bebyggelserne. Banegravens buede rum . markeret ved en trærække. er retningsv iser og kontorejendol11lllen Buen s
variati on over e mnet er et fint bya rkitekto ni sk træk .

Ves(er~()""s

( 1935-39) er tegnet af arkitekterne Kay Fisker og C. F. M(J/fe/: Byg-

lIingell Far epokeg(JI"(Jude på op!orelsesfidspunkrel. bl.a. \'ed ell de/vis indbygning

af a/tal/eme,

Mod Sankt Jø rgens Sø, hvo r før va ndfilte rgravene lå. e r udlagt langstrakte karrestrukt urer, der samler sig om Ny ropsgades brede forløb.
Dette kvarter fremviser den sene funktionalismes karakte ri stika, gadeforlØbene s monotoni med de oplevelses fattige rum og de unuancerede
facader. De t er ik ke et kva rter, der inviterer til e n slentretur. Her e r dog
også gode e nke ltbygn inger. som f.eks. Veste rsøhu s med den lange facade mod søen.

Dell lille SIa/mil/gJ PI(uls I'ed Vester Farilllagsgade er eltiltrængl!riareal i del
I/()jt og fæf bebyggede kvarte/:

Nyropsgcule.\ store lIIodemisliske kOIltorejelldo/llllle er rypiske for ki'arferer.

Kl'{lrteret I'ed Nyropsgllde, bebygge /seslI/(ms/er I/ul/ I : 7.500.
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Placeril/gen I'ed Stil/kr Jprgens So geJr
Planetariet lil el sYl/ligllll oll//lllelll i det
kejbeIlJIfII'"ske bybillede, OpR)r! af Um"iC/fondell 1988-89 I'ed arkirekt Kllud
Ml/I/k.
VeJler Farimagsgllde .'le/mod syd. De slore hjomeejendommc skaber en flor ilU/gal/g lil Vester Farillla gsgade. Vejl'lIs buede forlrh er betinget cif blll/egrtll'ells
troee,
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Rysensteen-kvarteret
Rysensteen-kvarteret ligger på opfy ld . Så sent som i 1870 lå Tivoli afgrænset af en række lØmmergrave. medens resten var klart vand. Stads-

ingeniør Charles Ambt tegnede adski lli ge planer for bebyggelse af
område t før den e ndelige. der blev ved taget i 1899 . Den trekantformede
plan, hvor gaderne mødes i en plads, var inspire ret ar den østrigske
planlægger Cam ill o Silles ideer 0111 en mere organisk byplanlægning i
modsætning til barokkens. Ambts plan minder om den plan. de r aldrig
kom til udførelse i Stockholmsgadekvarteret.
Allerede før Ambts plan lå der dog bindinger på kvarteret. Sløjfningskommissionens plan indeholdt forlægget til boulevarden. og langs Tivolis sydside var opført Rudolphs Berghs Hospital og Vestre Elek tricitetsværk.
Ambitionsniveauet for kvarteret blev a ng ivet ved opførelsen af Glyptoteket. Det blev opført i etaper rra 1891 til 1906, me n allerede før. i
1888. va r det bes luttet at anlægge Dantes Plads, der med sit akseforløb
fra Glyptotekets pragtfacade til Chri stiansborg Slot knytter barokkens
forkærlighed til det monumentale til Sittes idealer.

Ejendolllme" Lille Christiallsborg er en af homejrolllells mest markl/1ue ejendOll/llle.

Kvarteret indeholder en bland ing af store institutionsbyggerier og solide boligblokke. Og selvom mange stilarter e r repræsenteret, bliver
kvarteret holdt sammen af ens bygningshøjder, af material evalget og af
en smuk hånd værksmæssig udførel se.
På grund af e n fejlmåling fik boulevarden ikke det tænkte, mere sydlige
skråtliggende forløb. så mellem Vestervoldgadeog H.C. Andersens Boulevard ligger en række smalle karreer. ho ldt sammen af Råd hu set i den
e ne ende og ejendommen Lille Christi ansborg i den ande n. Hvor boulevarden var tænkt som en samlende promenade. er det i dag trafikken
der sk iller byplanen.

Den rullde sojleglird i Ko/}ellhavIIs
Politigård er erlormelt byrum af .liIor
arkitektonisk sk~jl/!Jed.
GlypTOteker ser mod syd. GlypTOteker danner slIIl/mel/med Dames Plads et samlet,
1II001//IIlell/(l/1 all/æg.

Rysellsreell-kI'arrerer. bebygge/seslI/(Jl/srer Illlil I.' 7.500.
Chri.wwu-

t-

f
Kabel/hal'lIs Politigård se/mod (HI. Fac(ulell /Idstråler II/agl og orden.
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Komrnunehospi talet
Kommu nehospi ta let bl ev de n første bebyggelse på g lac ie t ude nfo r voldene og er med sin størrelse og monumentalitet et bebygge lses mønsler
i sig selv.
Kolerae ns hærgen i 1853 og nye ideer 0 111 den rene lufLs gun sti ge indtlyde lse på sundhede n blev bagg ru nde n fo r, at man bes luttede at a nlægge e t hospital ude n fo r byen. Det blev a rkitekten C hristian Hansen.
der va ndt konkune ncen om opføre lsen af hos pita let. de r blev bygge t i
perioden 1859-63. Ha n valgte byza ntin sk stil med kuppe l. rundbuede
vindu er og stribet murværk . Stil arten viser tilbage i tiden, men anl ægget var på lini e med de t nyeste e uropæ iske hos pita lsbyggeri . Hos pita let
er symmetri sk opbygget omkring hovedindgangen. der ligger under kuppelen. hvori hos pita lets ki rkesal findes. Det oprindelige byg ningsa nlæg er h-forme t. med store lysgårde. De n 2 15 m lange facade mod øster
Farimagsgade afsluttes med lO pav illoner forbunde t med hovedb yg ningen af buede arkade r.
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Kommune hospita le t er e t godt e ksempel på forri ge å rhund redes fre ms~ nede insti tutionsbyggeri . Her lå mandsafdelingen mod nord og kvindesy mme tri en til trods va r sygestue rne lag t mod syd og gangene mod
nord. Derved lagde arkitekten mere vægt på funkti onern e end symmetri en. O pe rationsstue n lå unde r kirkesal en i de n centrale a kse. Gårde ne
og fo rarea let mod øster Fari magsgade er anlagt 50m haver. men ikke
desto mindre har anl æggelmed de mange tilbygninger og gård enes portgennemgange en fin bymæss ig karakter.

,.

I

afdelingen mod syd. Syges tu ern e var forbundet ved lange gange. og

I
f

KOII/II/l/ll e//Ospiwfet, bebyggefseslllpl/s/er lIIåI I: 7.500.
Udsnit af R{/r(/ja("ade. set mod /lord.

Komm une hospita le ts hovedakse er place ret vin ke lret på Sortedams Sø.
og den ne vinkl ing har e l"terfØlgende ha l"t betydni ng ror pl aceri ngen af
Karto H·e lræk ke rne og Sølvgades forl æ ngelse. Anl ægget ve nder facaden mod byen og ryggen lil søen. På anlæggelsestid spunktel var søbredden e t sivbevokset vildni s, og uds ig te n over vandtl ade n havde ikke
samme attrak ti on. som den har i dag. Kan man i dag bekl age hospitalets
afvisende rygside. kan man til gengæ ld glæde sig over byens smukkest
farvesa tte pl ankeværk .

Pril/cipsl/it I'ed KOIIIIII/llle"ospitalet. lJ()wllisk Hm'e og N(irre Volt/gade. mål I :2000.
KOllllllllllel/Ospitalet mil/II/er slIIukke og I'e/plejede
fæ l/geme.

g r~)/I/l e 1"IIIIIII/ellel1l

bygn ingsKOlI/lllllneJlOspirafe /sf(lc(lde mod øster Farill/(Igsglllle. se/mod l/Ordl'eM.
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Kastellet
Kas te ll et e r et fe mtakket f,cstn ingsa nl æg med dobbe lt vo ldgra v be li gge nde no rd for Ny- Købe nhav n som afslutning på de n be fæstede vold
omkring byen.
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De n svenske be lejring af Købe nhav n i 1658 havde vist et behov for e n
moderni serin g og ombygning af Chri stian IV 's skanseanl æg. Sa nkt

Annæ Skan se. de r va r bygge t for at beskytte indsejlingen til Købe nhav ns hav n. Kastellet lik sin nu væ re nde sk ikke lse ved fæstningsinge niør
He nrik RUse i perioden 1662-65. De tre bastioner - Dronningens. Kongens og Prin sessens - blev genbrugt fra den gamle skan se. medens Grevens og Prinsens Bastion va r nye. Hel1il kom de meget omfattende udenvæ rke r. der specie lt mod nord dæ kkede e t ston areal. Mod Sundet er
de r e n smal strimme l land me ll e m voldg raven og det åbne vand .
I fo rbinde lse med Ri.ises anl æg a f det. de r dengang ka ldtes "Citade ll et
Frede rikshav n", idet man også forestill ede sig at de r skull e væ re hav n
he r. blev der inde nfo r bas ti one rne anlagt e n garni sonsby. Hovedgade n i
dette byanl æg går nord - syd . med ma ndskabs læ nge rne pa ra ll e lt med
denne. Midtfor hovedgaden er anl æggets centrale akse med k011l11landantbo li g mod øst og Kas te lskirke n mod vest. De r var pl ane r om at
placere e t konges lot på kirke ns pl ads. men plane rne måtte fork astes. da
kø be nhav nerne så det som et po liti sk signal ve ndt mod de m.
A lle rede sidst i 1700-ta ll et frigives Espl anade n ved de t yde rste g lacis
til offentli g promenade og med anlægget af Frih avnen og j ernban ens
linie fø rin g ned lægges de nordli ge ude nvæ rke r. Area lerne o mkring Kastellet omfo rmes i pe ri ode n o mkring år 1900 til re kreati vt brug. med
Langelinie. La ngel ini epav illo n (nu nedrevet). Ge fi onspringvandet og
andre statuer og mindes mærker i tidens ånd .

Lunge/ilJie

t

Kastel/er. behyggl' /se.\'I1I()lIsrer /luil I: 7.500.

Kastell et er et af Københav ns befæstnings mest markante og ori ginale
anl æg. Det er et helt selvs tændi gt anl æg. en fremmedartet fo rm givning
med sit omfatte nde ko ncentriske, stje rne formede syste m af volde og
grave og løs revet både i fo rhold til voldanlægget og til de omgivende
bys trukture r. Kaste llet er gennem de seneste årtie r blevet re noveret,jernbanelinien. der var lagl tvæ rs over det. er fj ern et og volde og grave
retable ret. I en by hvo r militæ re t i århundreder ha r spill et hovedro ll e n,
er de t e n ri gdom at have et så ful dendt anl æg beva ret.
Sjæl/wufsp0l'lclI sellllod sydl'es/. I haggl'lllldell ses M anllorkirkell.

I ,

"•

SI/ir i KWfeJler. 11/al 1:2000.
Fra rtfllllm'IlC meI/elli bygnillgemc er der kig II/od grpl/lIC' I'oldpar/t'et: Der I'elformede bygl/illgsmiljo frem/unes af SII/llk hrostensbelægl/ing.
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Volde. bepfallfl/il1g og bebyggelse s/"'aber ell smllk "ellled.

Kartoffelrækkerne
Kartoffelrækkerne e r en byggeforeningsbebyggelse beliggende ved
Sortedamssøen, bygget i årene 1873-89. Den består af 480 rækkehuse i
to etager, plaeeret langs II gader.
Arbejdernes Byggeforening, der stod for opførelsen, blev oprettet af
Bunneister og Wains arbejdere i 1865. Det blev en del afarbejderk lassens kamp for væ rdig hed og se lvstændi ghed, at de se lv opførte de res
boliger, og ikke var afhængige af borgerskabets veldædighed. Før Kartoffelrække rne opførte foreningen byggeforeni ngshuse i Sverrigsgade
på Amager. Sehønbergsgade på Frederiksberg, Gernersgade og Krusemyn tegade i Indre By og Olufsvej på Østerbro.
Kartoffelrækkerne - kaldt sådan fordi her lå kartoffelmarker før - er den
største og mest markante af byggeforeningens bebyggelser. Udformningen af dem, de lange længer i relativ lav højde, var på en videreførel se af tidligere tiders arbejderbebyggel ser, f.ek s. Nyboder. Længebebyggelsen blev med Kartoffelrækkerne og de næsten samtidige Lægeforeningens Boliger indbegrebet af arbejderbo liger. Denne etikettering va r en medvirkende årsag til. at arbejderbefolkningen i vores ,l rhundrede ikke ønskede at bo i rækkehuse, som det f.ek s. var ti Ifæ ldet
med Bakkehusene.

øster Sogade se/mod sydmsI. Den lal'e hebyggelse skaber en stilfærdig h-,11"01II
lIIod Sorredams So. Gadens/or/ob understreges a/ell smllk lrærække.

Husene i Kartoffelrækkerne er i to etager, beregnet til en famili e pr.
etage. Husene ligger ryg mod ryg med lukkede gårde i midten . Foran e r
små forhaver, der sammen med de delvi s lukkede veje skaber opholdsarealer her, og med den tætte beplantning giver et frodi gt indtryk. Dc
mange ens huse g ive r bebyggelsen en klar identitet. Der er tilstræbt e n
vis va riati on i det arkitektoniske udt ryk, idet 8 huse i hver række er
udført som gav lhuse, fire midt i rækken og to lige før hve r ende. Stokkene føres omkring hjørnerne mod de store, tilgrænsende veje. Der skabes herved facade, der mod øster Farimagsgade er indrettet med butikker.
Efter e n forslumningsper iode er bebyggelsen gennem de seneste årtier
blevet revurde ret og er i dag et attrakti vt boligområde for den kreative
og intellektuel le del af middelklassen. Kartoffelrækkerne er samtidig
en synli g f0l1ælling om en vigtig periode i de københavnske arbejderes
historie .
Wehersgade sel l1lod lIord\'esr. GadelI {!!grænser Karro.ffelrækkeme //Iod delllwje
karrehehyggelse red SOfon'el. Wehersgade er så stærkt trafikeret, ar der har været
l1ot/vendigt af I1cdlægge/orhm'erne.

KarlojTelrækkeme, beb)ggelsesmollsfer mål I: 7.500.

,/

KartofJelrækkeme. prillcipsuit.
Holmel/I
Klr~eg(ml

De mallge kone ho/ig\'l1je mellem Øsrer Sogade og ØSler Farilllagsgade har el
hyggeliglog gl'OlI/lIIiUo.

fredellsbm

USfll'Al/fæg
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Det planlagte Christianshavn
Christianshavn blev planlagt og påbegyndt af Chri stian IV omkring 16 I 9
so m en beskyttelse af de fl ådemilitære anl æg på Slotsholmen og
Gammelholm. Hemdover forestillede han sig at der skulle opstå et selvstændigt købstadslignende bysa mfund i ligelig konkurrence med Københa vn.
Plantegninger viser, at man først ha vde planlagt en fæstningsby udformet efte r radialprincippet. Den blev imidlertid opgivet til fordel for en
stram kam~sstruktur og kanalanlæg. Kongen igangsatte fæstningsbyggeriet, men overlod hele den civile del: opfyldning, vejanlæg, bolværker og byggeri til private. Den første befæstningsring omsluttede et mindre areal end den nu værende. Christian lV 's voldanlæg aftegner sig i
Store SøndervoldstTædes kantede forløb, de n skrå linie fort sattes i
matrikelskel i den næste karre, men denne lini e er forsvundetmcd den
seneste gårdlydning. Mod nord afgrænsedes byanlægget af Bådsmandsstræde.

Clmstil/llia

Med anlægget af Ny-Københav n og Kastellet kunne forsvarsanlægget
på Chri stia nshavn ikke mere dække den forlængede ha vnefront, hvorfor det va r nød vendi gt at udvide det eksisterende voldanlæg mod nord.
Den voldsomme forøge lse medførte imidlertid ingen udvidelse af beboelseskvarterem e, de koncentreredes om det planlagte byo mråde. Først i
slutningen af I 800-tallet blev den nordlige del af Christianshavn fyldt
op og det såkaldte Aladdin-kvarter (kval1eret omkring Bodenhoffs Plads)
bygget.

<
Ele/(lll/('IH

Lm'ell$
Ba,frioll

/\

811.1"11011

Chri.'aiaIlS/UlVII, hehyggelseslIIolIsrer m{il I: 7.500.

Bebyggelsen på Christianshavn delte sig næsten automatisk i en forside og en bagside. Facadebebyggelsen mod Københa vn, med udsigt
og adga ng til ha vneområdct bl cv optaget af solidt og smukt byggede
handels- og købmandsgårde, meden s de mere ydmyge boliger for småkårsfolk blev lagt bagest på arealet i voldens skygge. Hvor bydelen i sit
indre gade forløb er et stramt kvadratnet, ændres strukturen i beboelseskval1erellle mod volde n, hvor de få r samme kantede afgrænsning som
voldens geometriske forløb.
Pri va te ha ndelsmænd opfy ldte arealer, efterhånden som der va r behov
for det, så ledes Bjørns Plads (nu Wilde rs, Krø yers og Grønlandske
Handels Plads), der alle rede i 1750 havde omtrent det nuværende omfang, Bodenhoffs Plads og A pplebys Plads. Samtidig blev der fy ldt op
foran den oprindelige facadebebyggelse i Strandgade, så den nu li gger
i lukket gadcforløb. Pakhusbcbyggelsen på de opfyldte grunde bl ev lagt
med gavle ne mod va ndet, betinget af funktionen som værftsområde og
pakhuse. Også de oprindelige huse i Strandgade va r gavlhuse, men e r
senere ændret. På denne måde aftegner der sig i dag to vid t forskellige
planer, den hi stori ske renæssaneebyplan og stok bebyggelsen mell em
Strandgade og ha vnen.

Forestillingen om denne nye by knyttede sig til forbilleder fra ho ll andske kanal byer. Dette idealbill ede holdt sig længe. Således blev Christi ans Kirke, tegnet af Eigtved , bygget med tværs till et kirkenIm som de
reformerte ki rker, og Vor Frelsers Kirke har mindelser om Amsterdams
store barokkirker. Det var til gengæld ikke hensigten at knytte Christianshavn bymæssigt eller arkitektonisk til den gamle by. Først med barokkens forkærlighed for det lange perspektiv ses der planer, f.eks. Hoffmanns plan fra 1687, hvo r bl.a. en ny kanal lægges i Ny havns forlængelse.
Christianshavn ud vikl ede sig i løbet af I 800-ta llet til en tætpakket fattig bydel med ho vedstadens dårligste boliger. Den var derfor et opl agt
mål for de n fornyelses- og oprydningstrang, der opstod i l 920'erne og
-30'eme med funktionalismens gennembrud . Bevaringen afC hristiansha vn har i perioder formet sig som en kamp fra hus til hus. I betragtning
af, hvor stærkt billedet af Chri stianshavn står i bevidstheden som en
velbevaret gammel bydel , er det påfa ldende, hvo r store områder af bydelen der er sa neret og gen bygget med moderne huse .

Udsigt o\'er Chrisriallshal'l1/i-o Christians Kirke. ' forgru nden "Lagkage/lilse,"
på Torl'egade og bagt'ed del smllkke nyreno\'erede /{im pli Vor Frelser Kirke.
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Prinsessegade se/lllod syd\'eslmed ek-

Drollllingensgade med håde gammel og

sempler p{i nyere boligbehyggelse,:

Ilyere bebyggel.'\e. her set mod nordost

GrOl/landske
.......
Handels Plads ~

"De/llI'ide

S"i"~~

,"

A1iljo,~rY"eJ~~"
GI. Dok

)'

Arkirekfllrcen"':

~

X

nØrke/ifor
8& IVgrlllldell

..,

Danisco

•

,,·edS Pakl""

Udenr;gslI/inis(c/'ier

-'3,.').

l/avl1e/mllren på ChristiallShavl1 er præget af markante gm'lpartie/: Her GI. Dok
og Eigtl'eds Pak/lIIS,

<tfQ('~

<-

Chrisfians Kirke

,

Christitlllshm'ns havnefront Irar et jliget forlob. præget af vinkeirelle indskæringer ((orm afkamtler og dokanlæg. Bebjggelselllal/gs Iltf\'llefrol1tellfolger de relle
vinkler og er overvejende oplorl som lværliggende bygninger mellem SIre/ndgade
og Iltfvnelobe og udforIIletmed markawe gavle, Bebyggelses/ormen er historisk
betinget i den oprindelige am 'endelse som væl/tsomrtider og handelspladser for
bagl·edliggende kobmalldsgårde. Bassiner og dokalllæg er blevet slojfetfor ar give
plads lilli)' bebyggelse. og ældre pakhuse er {ifloSI afllY kOlltorhusbebyggelse og
boligejendomme, mell placerillgspril/cipper er b/el'etfastholdt, Bebyggelsen afgrællserjiw proportionerede p/adser og havnebassinet: Det konsekvellte bebygge/sespril/cip gil'er Christiallshavns hal'llejiv"f en særlig kare/ktel: der ikke jindes
andre steder i hGll/lel1.

.

Asiatisk Plads, principsnit,

Asiatisk Plads jlcmkeres af Eigtveds Pakhus og Udenrigsministeriet,

Eigtl'eds Pakhus set Ol'er hanlehassillet
fra Udenrigsmillisteriet (til JlOjre).

Drollllingellsgade set mod nordosl,
Husrækken ti/l'enstre ol'elTejende har
de originale pmportiol1er og rækken lil
/1O}re er Oll/bygget og ijlere tilfte/deJorhajer
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Holmen
Holmen omfattede nådens leje og værft, samt tilhørende industrielle
værksteder. kaserneanlæg og administ rati onsbygninger. Holmen består
af Øerne Arsenaløen. Chri stians holm. Frederiksholm. Dokøen og Nyholm. samt den senest tilkomne Margrelheholm.
Øerne er blevet skabt ved opfyld. efte rh ånden som der er blevet behov
for dem. begyndende med Nyholm sidst i 1600-tallet. Opfyldningen er
hver gang sket ved indpæling. Der blev slået pæle i havb unde n som
angivelse af den ydre afgrænsning af øen. Opfyldningen skete således
udefra og mod midten. Derfor ses de æ ldste bygninger på hve r ø at
ligge i yderkan terne af øe n.
Den militære strateg i er hovedrationalet i plan løsn ingerne på Ho lmen.
Flådens leje på Nyho lm havde sammen med Kaste llet kontrollen over
indsej lingen til havnen. De andre øer li gger i læ afChristianshavlls bastioner. Det militære a nl æg på Hol me n fungerede som et samfund i
samfu ndet og havde derfo r ikke behov for større forbindelse med byen.
således er vejforbinde lsen og den bymæssige tilknytning til C hri sti anshavn ganske ubearbejdet. De væse ntli gste anl æg kom til i 1700-tallet.
hvo r barokstilen var fremherskende. Det er derfo r blevet denne sti lretnings stræben efter orden og regelmæssighed. der e r blevet tonea ngive nde for bebyggelse og vej forløb. Barokanlæggene på hver side af
havneløbet knyttes sam men af akseforløbet fra Marmorkirken over slotspladsen og havne n til den tværgående alle på Frederiksholm.

Magasin pa ArsellaJøen. set mod (HI.

Il

Flåden har genne m de tre hundrede år. Holme n har eksisteret, ho ldt et
hØj t niveau hvad angår ved li geholdelse og renoveri ng af bygnings-

massen. I dag. hvor nåden har overladt Ho lme n til civilt brug. e r det
derfor e n e nestående arkitektoni sk gave til byen.

Frederiks/101m

(~r..~rællse s

mod os, ({{ kal/oflbitdsskure .

....
.
Trall gral'en ser I/Iod Nyhom.

Alleerne skaber samme" med bygl1ingsanlæggelle lI/orkOllfe (lkser
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pli H o/mel/.

Langs
smalkanol1hiidssk
sli.
urenes gade laber
en

Hovedmagasinet d .
tektskolen s"~1 . I el nl/ nflllll/er arki. ... 1II0( nord.
Tillw;,.e·• H o Imen heh'
mål 1.-J I 0.000.
'
.I ggelsesmof1sler
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Hm'edl'ugl

Mastckrall
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Christiania
Fri staden Christi ania består af den tid li gere Båds mandsstrædes Kaserne,
og de t tidli gere Ammuniti onsarea l på U lri ks Basti on. Sofi e Hed vigs
Bas ti on. Vilhelm s Bas ti on. Ca rl s Bas tio n og Frede rik s Bas ti on sa mt
den fo ranliggende reda nræ kke.
"Fri stade n Chri stiani a" blev danne t i I 970' erne, og medens di sku ssione rne o m o mråde ts fre mtid bø lgede fre m og tilbage, o pbyggedes he r et
integreret min isamfu nd med egne love og reg ler. De eksisterende bygninger blev taget i brug som bol iger og institutioner, og samtidig skabte
selvbygge re med mere e Jle r mindre hånd væ rk smæss ig kunnen landsbyagti ge bo li gområder med en frodig og fa ntasifuld arkitektur.
Kasern eanlæggets regelrette og stramme opbygning og basti onern es og
redanern es bygningsanlæg angiver stadig grundstrukturen i fri stadens
byp la n. De n organiske og ustru ktu re rede arkitektur, der fulgte med i
kø lvandet på 1970'er-tidens ideologi o m al magt til fa ntasie n, har dog
sat et væsentli gt præg på området. De bygningsmarkerede akser i anlægget ud viskes af de n sene re pa rkagti ge beha ndling af de tidli gere
parade-og ride pladser. der nu fre mstår med bl øde og slyngede fo rl øb.
På basti onerne li gger krudthusene. bastante huse med me tert ykke mure.
med selvbyggersamfund omk rin g sig, oft e med e n arkite ktur. de r genne m genbrug af bye ns byg ningsdetaiJler cite re r arkite kturtræk fra den
gam le by.

Eli af Christianias mest befærdede srrækll inger . Pushers,,.eer.

Når nutidens arkitek ter søger inspiration til en "selvgroet"' arkitektur.
kan mange ekse mpler herpå ses på Christiani a.
Christial/ia, bebyggeJseslllolI srer lIui l I : 10.000.
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Flere .'iled er pli Christia llia har bebyggeiselI e ll elleståellde, Illlldsktll)elig be liggenhed Her ses bebyggelse pt1 Sladsg ml'ells østside lall gs redtlllern e.

Byarkitektoniske elementer
Voldgaderne
Voldgaderne består af forløbet øster-, Nørre- og Vester Voldgade. Voldgaderne har ligget på indersiden af befæstn ingen, i århundreder som
baggader for byens mere ydmyge kva rterer, men med voldenes fald
genopstået som storbymæssige boulevarder. Voldgadelinien binder den
grønne ring, bestående af østre Anlæg, Botanisk Have, Ørstedsparken
og til dels Tivoli sammen. Samtidig markerer linien overga ngen mellem Middelalderbyen, Ny-København og voldkvartererne, hvor især
middelalderbyens front frem står markant og flot.
ø ster Voldgades meget åb ne og lidt opløste forløb , med banegrave n og
de trekantede pladser ved Nyboder, deles op af det monumenta le vej kryds ved Sølvgade, hvo r lardins kasernebygninger, Statens Museum
for Kun st, Geologisk Museum og indgangsporta len til Konge ns Have
kappes om opmærksomheden. Herfra fortsætter øster Voldgade i et grønt
forløb mellem Botani sk Have og Kongens Haves lave randbebyggel se.
Ved Gothersgade sker et markant skift, gaden hedder nu Nørre Voldgade og er forsynet med en bred midterrabat, hvorunder bouleva rdbanen løber. Nø rreport Station er trods sin ydmyge bygningsmæssige
fremtoning trafi kknudepunkt, og overfor ligger ved Fiolstræde det trekantede lill e torv, der i sin udformning fortæller at her drejede den gamle
vold.

øster Voldgade set mod 1/0rdOS1, I11'0r Sølvgade klydser \loldgaden. Den tidligere
Sol\'gades Kasem e, 11/1 DSB. har hOl'edilldgang genI/em den fil/e portal pa IljarlI ef. Til \ 'ell Sfre ligger ØSlre Anlæg.

Ved larmers Plads bliver overgangen mellem middelalde rby og forstad
diffus. På vo ldens plads blev omkring århundredesk iftet lagt en skive
af byggerier uden på Vester Voldgade, som herved ikke længere markerer den bratte overgang mel lem midde lalderby og forstad. Denne ro lle
er i dag tilkendt H.C. Andersens Bouleva rd . Den lille trekantede plads
ved Lurb læserne markerer li gesom pladsen ved Fio lstræde den middelal derl ige vo lds forløb. Vester Voldgades udmunding ved ha vnen er
uforl øst og virker ga nske tilfældig.

Vester Voldgade set 11/od sydost. Kig mod radlmstamel.

Begyndelsen (!( No,.re Vo/dgade sel mud ost fra Januel's Plads. Hflsrækken /'lI/limer bade slil}{l!rdige klassicistiske huse fra for Foldens fald og mere pampose
ejelIdomme med bcide tame og kamappel: der er komIIlet Iii efter gadens all/ægge/se.
Norre Voldgade seJ mod .~J'dl'esl. med den "gamle" hllsrække Iii venstre j;Yljor
mldell blev sloj.fel og de "nye" bO/l/evardh/lse li/ Iwjre.
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Strøget og Strædet
Strøget består a f gaderne Frederiksbe rggade, Nygade, Vimm elskaftet
og øste rgade, afb rudt af elle r tange rende pladse rne Ny torv-Ga mmeltor v, Amage rtorv, Højbro Pl ads og Magasins Torv, der som perle r på en
snor definerer de enkelte stræ kninger.
Med fl ytningen af Veste rport fra Vestergades til udm und ingen af de n
nu værende Frederiksberggade i 1668, anlægge lsen af Kongens Ny torv
omkring 1670 og Nygades anlæggelse i 169 1 bl ev denne strækning af
sa mme nhæ ngende vej - og pl ads fo rl ob den vigti gste vej gen nem
middelalderbye n. Det sammenhænge nde forl øb blev skabt ved vej regui e ringer i fo rbinde lse med brande ne i 1685 og 1728. bl. a. bl ev
Frede riksbe rggade anl agt som a fl øser for fire mindre gader. Hvor Strøget før i tiden var forbindelsen mell em Vester port og øste rport, e r det
nu forbinde lsen mell em bye ns to vigtigste pladse r, Råd huspladsen og
Kongens y torv.
Strøget, de r tidligere kaldtes Routen, har en særlig plads i københavne rnes bevidsthed. Det va r he r man pro menerede for at se og bli ve set,
og det var her de største og fin este butikker bl ev etable ret. Det va r da
også he r. bye ns første gågade bl ev indv iet i 1962.
Bebyggelsen langs Strøget opleves i to etage r. Nederst buti kkernes store
g lasarea le r med et vari eret udbud af va re r og overst en meget blandet
husrækk e med repræsentanter for mange peri oder og stil arter, mange

voldsomt ombyggede. Det slyngede gaderLI1l1 i va rie re nde bredde r byl-es/er VoldgMle set mod /lordvest. Til hojre det Il)'re/lo\'erede Palace Hotel J/led
Lurblæseme}oran. I baggrunden Radllllspladsel/.
Voldgademe, hyarkircklOni.\·k clemenl lIIei! I: 15. 000.

der på mange overraskende kig mod mark ante fikspunkter. Amager-

to rvs skrå afskæ ring og åbn ing ved Højbro Plads marke res smukt af
Nikolaj Kirkes tårn og Ca fe No rde ns small e facadefront, der afs lutte r
pladsen og deler gaderummet.
På Strøget e r det i høj ere grad byrummet end de enke lte byg ninger, der
har betydning. Den nu væ re nde gennemgående belægning og den samlede karakter a fhandelsgade skaber et meget sammenhæ ngende forl øb.
De seneste å rs pladsoml ægninger på Ny torv-Ga mmeltorv og Amagertorv med smukke og gedigne belægninger har g ivet byrummet et yderligere kvalitati vt løft.

J(
,
I

(
Amager/orvs}ll1!! granilbelægning er tegnet aIBjorn Norgaard i samarbejde med
Stadsarkitektens Direktorat.

\
r

, Ørsteds\park/m

\
Kig/il
Slrenllfilr

Timli

L_
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KI/I.gC'lIs XI"/O/1"
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Fra Gammeltorv og Ny torv for/scefler
S/raget ad middelalderbyen.'> kmgede
gade.!h/'/ob. Bemærk kioskhygllingfra
århll"d,.edsk~/ielli1 hojre.

r

SI/'oget og Strædet, byarkitekfOl/isk ele~
//lenI

mål 1.- 7. 500.

Ved Vimmelskajiel ,'idel' gaden sig ud,
og den hl/e plads blil'er hrug! til IIdesen 'ering og qj'gadelllllsikanter

På bjomel (I/Gamlllellor" og Stmget ligger en markaIII bygning med tårn agf/nc
dekorariolle/: den lill/gerer som /ixpullkt lIar Illall gal' po S/roget.

flellig{indskirkellllledforp/ads og store
træer gi l'er gaden lidt IlIji.

Gedigne ejendoll/me påj/re-fem etager præger gadebilledet: en del a./dem er kr(~r
ligt rellOl'eref, men mange har sladig deres oprillllelige/acadelldl'yk i behold.
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Strædel
Strækningen Kompagnistræde- Læderstræde går i dag under navnet
"Strædet". I årene for va r Farvergade, Kompagni stræde og Læderstræde
kendt under navnet " Parallel strøget" . Et na vn, der kom til efter at Strøget efter krigen fik ind ført ensretning. Trafikken gik ad Strøget fra Kongens NytOl·v til Rådhuspladsen, medens den gik den modsatte vej ad
Parallelstrøget.
Benævnelsen Strædet lægger afstand til Farve rgade . Farvergade va r en
af bye ns bordelgader og blev saneret omkring århundredskiftet. Begge
sider af gaden er opført af arkitekt Rogelt Møller i bastant storbystil.
Kompaglll strædes og Læderstræde s bygninger er i modsætning til
Farve rgade bevarede. Det er fine borgerhuse, for de fl estes vedkommende opføl1 efter branden i 1795. Hele området nedbræ ndte ved de
store brande . Hvad der blev sparet ved den enc brand , gik til ved den
næste. Deter et harmoni sk gadeforløb, bl.a. fordi bebyggelsen er opføl1
I samme tIdspenode. Læderstrædes nords ide, der følger den gaml e
strandlinie, har ligget med frit udsyn over havnen.
Strædet er et fint eksempel på vor tids behandling af bybilledet. Hvor
man før næsten udelukkende tog sig af det enkelte hus, er det i dag i
højere grad det offent lige rum, der vises interesse. Strædets omformning til slentreområde med ny belægning og gadeudstyr er et kvalitetsmæssigt løft.

Lædersrræde sef mod nordost. Omdal/nelse til gcigade og den nye gadebelægIling har gjort gadefor/abet meget at-

Købmagergade-Frederiksborggade
Købmagergade e r en af middela lderbye ns o prindeli ge gader. Som
forbindel sesvej til op landet havde Nørregade dog fortrin sret, idet den
fø rte direkte mod Nørreport. Købmagergade endte blindt mod volden.
Frederiksborggades øst li ge del blev anlagt i begyndelsen af 1600-tallet, og Kultorvet kom til efter branden i 1728. Med voldenes fald blev
Frederiksborggade fo rl ænget til Søerne og ove r Dronning Loui ses Bro
blev strækningen en vigtig forbindelse til Nørrebro.
Købmagergades og Frederiksborggades forløb illustrerer byens ud viklingshi storie . Middelalderbye ns krogede forløb forbindes af det tragtformede Kultorv med den regulerede og planlagte Frederiksborggade.
Kultorvet er et vigtigt byrum med fine proportioner. Bygningerne i den
nordlige del af Frederiksborggade er alle opført omtrent på sa mme tidspunkt sidst i forrige århundrede. Det samme er en væsentl ig del af bygIlIngerne I Købmagergade, men her er det 2. e ller 3. generations bygilinger på stedet. I den sydlige del af Købmagergade fi ndes fl ere ade lspalæer. Se lvo m der er bevaret en del af de ældste bygninger, er det her
som mange andre steder bystrukturen der overl ever.
Strækningen Købmagergade og Frederiksborggade til Nørrevold blev
gågade i 1973. Den ens belægning og den tætte færd se l af gående gør,
at hele strækningen opl eves som et meget langt byrum , afbrud t af
pladsdannelserne . Trinitatis Kirke med Rundetårn, der skyder sig ud i
gadehIll en,. og de rumforløb, der dannes på begge sider af det imposante bygnll1gsværk, er hovedopleve lsen på stræ kningen.
Den nye re del af Frederiksborggade fører i et bredt, heftigt trafikeret
forløb Igennem Nø rrevoldkva rteret. Nørre port Station er overgangsleddet mellem d isse to væsensforskelli ge gadestrækninger.

lI'aktivr.

Læderstræde set mod sydvest, de el/sartede 11lIse datIIler ell homogen og s tilfærdig
[acaderække. I baggrunden ses rådllllstarnet.
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Kobmagergades lelfe krumn ing byder pd mange fine kig. her sel mod lIord,'esf,
hl'or en hjomeejendom med lårn bU,'er eIlif gadellsfikspullktel:

l

•

Koblllagergade selmod RlI1/{leram. P(i husrækken lil hojre ses gadens krullll/ing
lydelig!. I baggrunden ses RlIl1delOrI/.

Fm Købmagergade jor mali elIill1 kig mod lIordos! gel/nem Rosellborggade ril
Rosenborg Slot.
Frederiksborggade set mod nordvestfra
Norre Volt/gade. Del/Ile nyere del af
Frederiksborggade er bred og stærkt
trafikeret.
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li'initatis Kirke erfrirliggende lII ed el/ Jlisebelagt plads omkril/g. oprindelig kirke-

gården. Her ses pladsen sydost for kirken. der pJ:rdes af el par store 'ræer og
sCllldstenskollsollerfra RI/Ildelam.

Frederiksborggade-Kobmagelgade. b)'arkireklollisk elemell! mål I: J0.000.
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Nørregade

Frederiksholms Kallal se/mod 1I0rdl'esl.
h\'OI" Nariollalll1l1seels markante byg·

Nø rregade va r i middelaldere n de n vigti gste vej nordud af byen, idet
den førte fra bye ns torv, Gammel Torv, dire kte til Nørreport. Nørregade
mundede dengang ud ved Stranden, men forlængedes med Frederiksho lms Kanal, da Frederiksho lms kv3lt eret bl ev anlag t omkring 1670.
Nø rregade er et eksempe l på den næste n a rketypiske m iddelalde rlige
bybygning - en ve kselvi rkning me llem fik spunkter, Sa nkt Pe tri Kirke,
Vor Frue Kirke og Domhuset, luk kede gadeforl øb og pladsda nnelser,
Bispetorve t og Gammel Torv -Ny torv.

ningskompleks har/heade mod kal/a/ell.

Den nordli ge del a f Nørregade e r et samme nhæ nge nde, bugtet forl øb
præget afTelefonhusets og Daell s Va re hus' store bygningskroppe, med
Skt. Petri Kirkes mur og trækrone r som gront ånde hul. På den a nden
side af gaden Ko mmu ni tetsbygningen, de r ved sin alde r ma rkerer gadens historiske bety dning. Bispetorvet, skabt afC.F. Ha nsen for at danne
afsta nd til Vor Frue Kirke, er med til at marke re kirken som gadens
mid tp unkt. Forl øbet fortsætter langs ka nten af Gammel Torv - Ny torv,
enga ng bye ns vigti gste torvedannelse med rådhus midt på pl adsen. Nu
med ny belægning og en fin marke ring af terrænets stigning op fra stra nden og de histo ri ske a nl æg . Rådhusstræde e r et lille intimt gadeforløb
med en homogen, overvejende klassicisti sk be bygge lse.

Udsigten fin ChristianshavII II/od lIorch'esl ril Frederiksholms Kallal. i haggnlllden ses de

fO

kirker i Norregade. 1'01' Frue Kirke og Sank, Petri Kirke.

Nybrogade og Fredcri ks holms Kanal slutter middela lde rbyen med synet af de n ma rka nte husrække langs den ga mle strand. Bybill edet er nu
baro kke ns, med fi ne ud sigte r til Sl otsho lm en og Frede rik sho lm skva rteret. Broe rne og ka nale n er attrakti ve momente r i bye n, og kontrasten me llem S lotsho lmskanalens bugtede og Frederiksho lms Kanals re tte
fo rl øb markerer fo rskellen på det naturligt opståede og det planl agte .
Fra Marmorbroen opleves barok kens fo rkærli ghed for de t aksefaste
fo rlob he r fra Christiansborg langs Nationalm useet.
Norregade, byarkitekronisk e/elllellf mal J: l.500,

..-

'

~----~
7~--

Udsi~1 ol'cr o,nr~llel L'ed
NOrlvp0r/ SUl/ion

\

/

r

/
I

/

I
/

I

/ I

Stil/kJ

/

'" ' '''''',.,- Ki,.ke

I/~

V

t

Udsigt/il del

k(/I1{j~

der omgiyer Sf/)lshQ/mell

K/~Iil"al'll""

Ild F,w/.'rlhh()lm~
KIII/tlf

50

Norregade set //Iod sydost /lied Vor Frlle Kirkes
markaIIIe elementer i gadebilledet.

SOIll

Kirke-

((1m

og ji"eml'klldte telllpefji'ol/(

Vesterbrogade

l

He le stræknin gen fra Råd huspladsen til Søndermarken hedder i dag
Vesterbrogade. For voldenes fald hed strækningen li'a vo lden til Trommesa len Vesterbro, senere Vesterbros Passage, og det er de nne strækning
der ska l omtal es her.

l'

Palm/.,

BitJgr(lrl!l~

l

11'I/erpUrl
SIa/ioll

For at skabe værdi ge adgange til den kongelige residensstad plantedes i
I 780'e rne udenfor Vesterport som udenfor Nø rre po rt og østerport dobbelte lindealleer. På Vesterbrogade formede træ beplantningen midtpå
alleen en cirkelrund plads, en rondel, hvor Frihedsstøtten plaeeredes.
Pragtal l"en er sene re erstattet og vej banen ud videt. Vej strækningen er
meget bred med 5 underinddelinger. Der e r kørebane i midten med e n
række træer på hver side: på den anden side af di sse e r der endnu en
køreba ne og yde rligere et bredt fortov. Det er en storbybouleva rd med
intens trafik af både kørende og gående.
Vejstrækn ingen blev a nlagt ude n bygninger. De er kommet til senere,
og forst i I 960'erne var den fuldt bebygget. Bygningsmassen er meget
sam mensat: store modern isti ske byg ninger, Industri ens Hus, Royal Hotel. Panoptikonbygningen og Bucn dominerer. Omkring Axeltorv li gger Axelborg og det ombyggede Seala med Tivolis romantiske hovedindgang i Axeltorvs akse. Den tætte trafik til Hovedbanegården og Indre By gø r strækn ingen til en trafikmaskine, hvor pladserne ved Axeltorv
og Tivoli danner åndehuller. Dct samme kunne opnås ved en overdækning af Banegraven.

r

I

Vesler/}l'Ogade, byarkitekfOnisk e/elll ellf //lå! I: 7. 500.
I'esferhrogade set mod

\ 'eSf

J

fra TiI'olis

hOl'edil/dgallg med hjomet afAxelborg
og j-lore! Royal. tegnet c!larkitekt Al'lle
./acohsell.

Vesterbrogade set fl/od OSI jin kl:\'dsel BernslOl.U~·gade/I-I{/lIull erichsgade. Pa hojl'e
side TinJlis hOl'edindgallg; ore,. tagene ses Radhustamel. og i baggrunden ses
Palaee /fote/s tam. Pa \'el1stre side ses Scala.
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Torvegade
Torvegade fungerer so m tvæ rgående færdselsåre over Christianshavn
og forbind er så ledes Indre By og Amager. Den tætte trafik og den nyere
bebyggel se langs gadens nordside nedtoner fornemme lsen af at være i
en selvs tændig byde l.
Torvegade blev anlagt som bydelens hovedgade, op til vort århundrede
opdelt i Store Torvegade mod Amager og Lille Torvegade mod byen,
adskilt af Chri stianshavns Kanal og Torvet. Før anlægget af den nuværende Knippelsbro (1938) var adgangen fra broen ad Brogade, der lå
hvor nu Udenrigsministeriet ligger, og Li lle Torvegade - hvor lidt af
den oprindelige husrække stadig tindes - var at betragte som baggade.
Ved Chri stianshavns Torv lå de store institutioner, Børnehuset og senere Kvindefængslet. Med bes lutningen sidst i I 920'erne om at bygge
den nye Kn ippelsbro og samtidig føre trafikken lige igennem Ch ri stianshavnmåtte Kvindefængslet og gadens øvrige bebyggelse på nordsiden ryddes. De er nu aflø st afen række store, gedigne funktionali stiske
beboelsesejendomme med " Lagkagehuset" af Edvard Thomsen som det
mest omtalte. Bebygge lsen på gadens sydside blev på et mindre stykke
opretholdt, medens resten er en skønsom blanding af ny t, nye re og gammelt.

TorFegade sef mod nordvest fra kame" af ,'oldanlægget. I baggrunden til hojre ses
~'l) r

Frelsers Kirke og i forgrunden Amager Parrs accisebod.

Fra Knippel sbro med den storslåede udsigt over ha vnen og ha vnefronterne strammer Udenrigsministeriets og "0rkenfortets" store bygningskroppe gaden sammen , og ved voldgennemskæringen udvides den igen
med udblik over va ndfl aderne gennem allebeplantningen. Fra Amagersiden ses bebygge lsen "Ved Volden", der med sin markante gavl fungerer som en slags port til bydelen. Bebyggel sen er med god fornemmel se lagt, så den tillader et fint ki g til Vor Frel sers Kirke.

TOrl'egade sef mod !J)'dosl. De slOre./imkfiollalisliske ejendomme danI/er eJlllltlssiv l'æg i TOr\'egac/e.

Tonegade. hyarkiteklOnisk elemellf mtil I: 7.500.
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Til vel/SIre

i baggrl/I/den olles ChristioJ/shll\'lls

Strandgade
Strandgade strækker sig fra Chri sti ans Kirke over Torvegade og videre
over Wilders Bro til Wilde rs Plads. Stra ndgades anlæg stamme r fra
Chri sti an d. IV's oprindeli ge pla n og var fra begyndelse n udnæ vnt til
en af de vigtigste gade r på Christia nshav n, idet den havde den herlighedsværdi at have direkte adgang til havne n. Bygningerne på den østlige side af Strandgade er så ledes bygget som havnefro ntsbygninge r,
en imponerende række renæssancehuse beståe nde af store købmandsag erh vervsgå rde, oprindelig med adgang til bagga den Wildersgade.
Arealet fo ra n gårdene mod va ndet var tænkt som opl agspladser og beddinger. Det blev dog relati vt hurtigt fyldt op, og e n række bygninger
blev lagt uden på den æ ldre facaderække. Bygningerne på de nne side
af gaden danner ikke facaderække ; de blev som stokbebygge lse placeret vinkelret på gaden, føl gende beddingernes og dokke rnes retning .
Man ser derfor i Strandgade to forske llige be bygge lsesmonstre mødes,
det rege lrette ka rre mønster med facadeflu gten liggende på langs ad
Strandgade og den gavlve ndte bebyggelse vinkelret på Strandgade.
Strandgades østlige si de har den fi neste række renæssancegårde i bye n.
På den ves tl ige side e r bebygge lsen opfø rt over mange hundrede år og
udv iser skiftende tiders smag. Også de n nye re bebyggelse her er placeret efter det traditi onsbunde gavl ve ndte mønste r, som g iver mulig hed
fo r havneoriente rede ophold rum, f. eks. ved Eigtveds Pakhus. Det enestående kig fra Wi lders Plads mod Christians Kirke understrege r gaderum me ts he lhed og ka rakter.

Stltllldgade 28-22Jra
eliS

vel/s tre

gav/huse. i 1769 blev de

fII od Itojl'e. N,: 26 og 28 blev op/or! i /626 Salli tre

IO (/11/11. fil:

26) ombygget ril

ell sallIlet

bygning.

Irgens Gård. her er gårdrullllllet set mod j:l'dosl. Fine \'e/bevarede bygninger Oli/kril/g et stort/IO! g{;rdrum. Bygningerne er nll olllb.\ggel/il ejerlejligllede/:

Niels Brocks Gard. SII"{ulllgade 36. her
Pakhuset i
baggrundelI har ogS(1 facade Ild mod
lVilden;gade.

gardrul1lwel set 1I10d ,\:nI051.

Et kig ad S/NIlle/gade mod sye/\·es/. IIvor Cllristialls Kirke ligger som etlllarkalll
fiksp"llkt.

Stram/gade. hyarkirekfOllisk ele11lelll. mal J: 7.500.

l

\

Kmyers
Plads

\

]

\

Knippe/sbrø
Kig til

Cliri~riallsltal'll.\

.

Kanal

~(

ChrislwN$"K"ke

/

Kig ad TO/wgaoø

r!Q/m('r jiksprlllkl

L

(

53

Christianshavns Voldgade
Chri stian sha vns Vo ldgade og Langebrogade er baggade til vo lden.
Strækningen fø lger vo ldens kantede forl øb og er derfor ude a f tri t med
de t regelrette gadenet på det planl agte Chri sti anshavn.
Arealerne langs volden var udp ræget bagside og blev bebygget, e ft erhå nden som be folknings- og erh ve rvsud viklingen nod ve ndi ggjorde det.
Her lå fl ere in dustri virksomheder, som Asp Stearinl ysfabrik, et jern støberi og en gasbeho lder i rundbuestil samt en del lej ekase rner, hvoraf
den ke ndteste va r Sk ibet, beskrevet af Ma rtin Andersen Nexø .
Det har medført en meget uega l bebyggelse, hvo r fo rskellige tiders løsni ng på den byplanmæssige ko nflikt slår igennem. Den oprindeli ge
yd myge bebyggelse er fl ere steder nedrevet og erstattet af nybygge ri.
Strækningen viser derfor også vo r tids bud på planopgaven. De fun ktio nal istiske anl æg Ved Vo lden fra 1938 og Voldbo li gerne fra 195 1 har
ladet vo ldens g rønne bepl antning fl yde sammen med boligernes anl æg,
medens bo li gbyggeriet Vo ldens Perle fra 197 1 på en mere kontant måde
ud nytter hver kvad rat meter.
Gaden langs vo lden er i dag også trafikmæssigt delt op; så ledes er den
nord for Torvegade nu cykel- og ga ngsti . Gaden opleves bedst oppe fra
volden, hvo r man ved Amagergades udmunding ka n få en fornemmelse
af den oprindeli ge ydm yge, lavtbeligge nde bebygge lse.

Christial/shm'l/s Volt/gade sel mod lIord, Lille Malle jin /669 er op/on po sehe
I'olden .
Billedet visel: III 'Ol-ledes bebyggelsen
lallgs Christianshavns J'olc/gade . her
set mod nord -!o!ger./orsmrsC/lllægger
s!orejårlll .

Kig mod "knæk" i Voldgaden, her scl
lIIod /lord. Gaden er karakreriseref {{r
ar I'Cl?rc ({/grællsel cd'henllOld.)"I'is bebyggelse og vold med bep/al1fning.

ChristiclllslWnlS Voldgade. hyarkileklonisk e/emeli I mal /.7,500,
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j

I haggrunden ses Amager Ports accisebod pa Ton'egade" Til hojre FoldelI med
tæt be\'oksning. til \'elIstre hIlsrækken.
hel'/ornel1lmes tydeligt. h"or tæl I//Isene
er placeret pa \'o lden"

Pli Christiamltm"ns Vold. her selll/od ost, er der lIllIlighed jor ell slI/llk cykel- eller
spadserelw:

Torve og pladser
Torve og pladser i Indre By og på Christianshavn har deres oprindelse i
vidt forskellige forhold. Nogle f.eks. Gammel Torv kendes fra de æ ldste kort, det er torve og pladser der a ldri g har væ ret matrikuleret, men
altid har været der, og hvo r den omgivende bebyggelse har indrettet sig
derefter. Andre er omhyggeligt planlagt, og har været beregnet til et
bestemt brug fra begyndel sen, f.eks. Kongens Nytorv. medens atte r a ndre er opstået som en udvidelse af gaden, og forst har fået deres nu værende fonn med den omgivende bebyggelses ende lige udformning, f.eks.
Amagertorv.

I den tætte byer torve og pladser byens rum , de åbne pladser man kommer til fra de snævre korridorer. Bebyggel sen lader sig op leve som dekorerede vægge, belægningen som byens gu lv og inventar, beplantning
og be lys ning som virkemidler til fremhævelse af rummets dimensioner, karakter og anvende lse. De fleste pladser i Indre By og på C hri stianshavn har en bymæss ig karakter og en storreise, der kun giver plads
for enkelte virkemid ler, solitære træer e lle r klippede trærækker.
Kongen'; Nyrorv set mod /lordosl jiTI Del Kongelige Teaters trappe. Langl' pladsens oSlside ses HarsdOljJ.~· I/us og Charloffen!;org. i baggl'lllldell ses TI/OlIs Palæ.

Kongens Ny/orv
Kongens Ny torv blev anlagt som plads omkring 1670. På det tidspunkt
var voldanlægget udvidet, byens areal fordoblet og 0sterpo'1 nyttet.
Pladsen skulle tjene til forherligelse af den nye enevæ lde og samt idi g
skulle den arkitektonisk hægte middelalderbyens ulogiske gadenet til
den nye bys geometriske figurer. Rytterstatuen , Christia n V til hest, har
stået på pladsen siden 1688 og har med de omg ive nde, sk iftende beplantninger dannet udgangspunkt for pladsens udformning. I vo r tid
har pladsen i stigende omfang faet karakter af trafikkarrusel. Omlægningen af trafikken og nye belægninger omkring Krinsen i 1994 er begyndelsen til pladsens rehabilitering.

Radlruspladsell
Rådhuspladsen er byens nye plads. I planen for det gamle fæstningsKlIl/anret set 1II0d sydoST fra Frederiksborggade, Torvel jimgerer SO I1l el
pallserum i Kobmagergades gagade-
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RadJlIIsp/adsen. principsIl;! lIIal /. I. 500.
Konge"s NYfOIT. mal 1:5.000.

Radhuspladsel/. II/a/ I: 5. OOU.

Gallllllelrorl'-NylOn'. lIIal 1:5.000.

KII/lOn'el, ma//:5.000.
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Riulllllspladsell sel mod sy(/o.\'I. Palaee Hore/med Sil bemærkelses\'{erdige {(1m,
tegnel fif An/Oll Rosen. spillerfilll sall/men med Martin Nyrops rad/liis.

RadhIlspladsen sel mod J10rdOSf med indgangen ril SI/'oget i baggrunden, Tarnelle
er /lied ril af ul/derstrege pladsens l'igtighed.

Ny/arv set mod ~)'d. I forbindelse /lied restaureringen Cl/Domhuset blel' ogsalOr,'el renoveret.

Galllmel Tor\' sel mod nord mod IO,. Fme Kirkes markante tllm og Christian IV's
Carl tas-sprillgwlml.

,l

Grcibrodrerorv, pril/cipsnir må! /: I. 500.

Hojbro Plads. princips"il m&/ I: /. 500.

KIf/rorvet/ Hallser Plads. prillcipsnir I : 1.500.

Herunder Frue Plads. princips,,;t mal J./.500.
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Herunder

prillcipsllil mal J: J.500.
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Fil/e. gamle huse pa Grtlbrodreton ~ her sel mod !(rdusI. O l'er lagene ses Helligåndskirkel1s spil:
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Dcm enkells rael/de pialan pa GråbrodrelOl"l' er a/s tor betydnillg/or ople l'elsen af
p ladsen.

Hojbro Plads sel mod
onsborg.

Grabrodretol"l'. mal 1:5.000.

terræn fra 1885 e r de r ang ivet en pl ads her, og fø r Rådhuset stod færdi gt i 1905 ha vde pladsen fået sit nav n. Med Dagbladet Po litikens placering he r fra 19 12, BT -Centralen på hj ørnet af Strøget (lukket i 1977),
lysavisen og de mange g litrende neonrekla me r var og er Råd huspladse n
de n pl ads i byen, hvor det dagsak tuelle moment tegner stemningen.
Pl adsen e r netop bl evet forsynet med ny belægning, de n tvæ rgåe nde
trafik e r fje rnet og de n udskældte sorte bygning ko mmet til. Pl adse ns
opholdskva liteter er væse ntli gt forbe dret, og Råd huset tager sig smu kt
ud på de n fo rstørrede præse nterbakke.

!I \,

..

All/ager Ton '-Hojbro Plads. nUf11 :5. 000.

~yd ji-tf Amager

Torv /Il ed el s lI/ukt aheIII kig mod Chrisli-

Ca m/1/el torv-Ny/arv
Gammeltorv - Ny torv hører til de ældste pl adsdannelser i bye n. Tidli gere to pladse r, adsk ilt af byens råd hus. Cari tasbrønden på Gamme ltorv, opstill et i 1608, er et monume nt over tide ns ingeni ørmæssige kunne n. Her kunne hentes va nd fra Emdrup Sø ført til byen i træva ndrø r. På
Ny torv skete retfærdigheden fyldest, her va r byens kag, stedet hvor
Forbrydere blev pi sket, og her var byens skafot. I dag hvor torve ne er
rumligt sammenhængende og har fået ens ny belægning, mindes hi storien ved e n a ng ivelse i belægningen af både rådhus og skafot.

Kullorvet
Kultorvet bl ev anlagt efte r brande n i 172 8, med det prakti ske formål at
lette trafi kke n i Nørregade og skaffe plads til kulsviernes salg af trækul.
Bygningern e omkring to rvet brændte i 1807. Torve ts bebyggelse e r i
dag en bl anding af klassicistiske huse langs vestsiden, århu ndredsk ifte ts massive, tårnp rydede hj ørnehuse og Gundlacll- Peterse ns hovedbibliotek. Trods en præc is afgrænsning opleves byrummet i dag overfyldt og uden samling. Den diago nale strøm af gående dominerer pladsens indretning og styrer opstilling af borde, stole, stadepl adser mv. - i
stedet for omvendt.
Amagertorv- Højbro Plads
Amage'10rvs tragt fo rmede plad s e r so m Gamm eltorv en oprindelig
pl adsdannelse. Højbro Plads bl ev dannet efter branden i 1795, hvor
man valgte ikke at genopbygge en nedb ræ nd t ka m!. Billedhuggeren
Bjørn Nø rgaards fo rnemme dansegul v på Amage rtorv genskaber pl adsen som sådan, og gø r de n til mere end bl ot en til fæ ldig ud videlse af
Strøget, medens Høj bro Plads i sin nye. re nsede udgave synsmæssigt
kobler Sl otsho lme n til den gamle by.
Cråbrødretorv
Gråbrødretorv opstår eft er reformati onen, hvor klostret nedlægges. Det
lill e hak mod Kl oste rstræde var e n del af klostergården, medens det
nu væ rende torv var klostrets urtegård. Den omgivende bebyggelse brænder i 1728. Det traditionsbundne, høje og smalle beboelseshus med frontkvist, som vi i dag kalde r et ildebrandshu s, ses smukt repræsente ret på
torvet. Med de tæ tbel iggende udeserveringer er torvet i dag blevet by57

ens so mmerudestue. Den store enkeltstående platan midt på pladsen
giver den karakter.

Frue Plads
Frue Plads va r frem til englændernes bombardement i 180 7 kirkegård.
Hele om rådet nedbrændte ved den lej lighed, og en ny kirke opførtes af
c.F. Hansen. Pladsda nnelserne omkring kirken fremtræder som en række
af se lvstændige rum . Selve Fme Plads er klal1 defineret ved uni ve rsitetsbygningen og brol ægni ngen. Fio lstræde og Nørregade passerer langs
siderne af pladsen med Bispetorvet over for kirken, anlagt afC.F. Hansen for at skabe afstand til kirkens front. Dyrkøb er parkeringsgade
med en række træer, der dækker kirkens langside.
Vcllldkul1Sfel1

Vandkunsten er et torv med rodder tilbage ti l det ældste Kobenhavn.
Før der i I 570'erne opstilles springvand, med va ndtilførsel fra Emdrup
Sø, lå her en va ndmølle. Den nu væ rende vandkunst fra 1910 af Magdahl
Nielsen viser tilbage til stedets funktion som del af byens vandforsyning. Vandkunsten har som fø lge af trafikbelastningen næsten mistet
si n karakter af plads.

,,
Ørs[I!,lsparkelI

Net/kon/"I"

1/1 kældet,

Israels Plads. mal 1:5.000.

Chrisr;aIlS"lII 'IlS TOI"I ', lIIal 1:5.000.

Israels Plads
Israel s Plads va r pla nlagt i 1872 som åndehul i den meget tætte bebyggelse i Nø rre vold-kvarteret. Her va r grønttorv fra 1889 - 1958, både e n
gros og en detail. I 1958 nyttedes grønttorve t til Va lby, og kun e n lill e
rest af boder ligger ti lbage langs Frederiksborggade. I modsætning til
det tidligere pulserc nde li v ligger resten af Israels Plads i dag lidt øde
og ubenyttet hen . Mod 0rstedsparken er anlagt en dobbelttrappe mcd
vandtrappe, et fint anlæg, me n gemt væk i et hj ørne.
Christianshavns Torv
Chri stianshavns Torv har væ ret planlagt fra begyndelsen. Torvet er med
på de tidligste planer over bydelen, a ne vist med en monumentalbygning,
en kirke ell er et råd hus. Monumenta lbygningen på torvet blev hve rken
- e ller, idet der her byggedes først Bornehuset og siden Kvindefængs let,
i dag anøst af " Lagkagehuset'·. Det kan i dag væ re vanske ligt at opfatte
Chri stianshavns Torv som en plads, på gru nd aftrafkkens dominans og
Torvegade og Børne husbroens bredde . Den eentrale placering i bydelen op til Christiansha vns Kanal g ive r imidl ertid synsmæssigt byrummet
en større dimension, hvor bebyggelsen på den anden side af kanalen
bli ver væg i mmmet.

Israels Plads sef //I od nordost. BlVsrellsbelægning /lied hordurstel1 markerer

pladsens hO\'edrefningel: Pa billeder
fornemmes pladsens dimel1siol1eJ:
Frue Plads se/ mod lIordus/lI1ed Kabel/havl/s Universiret ril l'el/Srre og Vor Frue
Kirke rif hojre (ri/vensrre).

Frue Plads. 1:5.000.
-~,-~

~-

Gl.Ton'

/
L
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Kanalerne
Ny hav n, Borsgraven, Slotsholmskanalen, Frede riksholms Kana l og
Chri stiansha vns Kanal e r vandfyldte rum i byen med hve r deres oprindelse og med forskellige stemninger. Trods mange reguleringer afoverga ngene me llem land og va nd kan den oprindelige kystlinie stadig spores i Nybrogades og Ga mmel Strands organi sk formede forløb. Oprinde lsen va r en naturhavn, me n med århundreders opfy ldninger og byens
udbygning blev he r kana l. I en tid hvor søvæ rts transport var langt det
billigste og bekvemmeste, va r det af betydning, at ladninger kunne
afskibes nær det e ndelige mål, så anlæg af kanaler var at betragte som
vo r tids vej anlæg. Samtidig blev kanalerne i Københa vn lagt i de nye
byområder, som først skulle opfy ldes, før de kunne bebygges; kanalerne va r nødve ndige til va ndafled ning og dræning. Frederiksholms
Kanal ble v anlagt i 1670'erne i forbindelse med opfy ldningen af
Frederiksholms kva rteret. Nyhavn blev udgravet i 167 1, året efter at
Kongens Ny torv va r blevet anl agt. Chri sti ans havns Kanal kendes fra
planer for bydelen i I 630'erne. Der va r vand i forveje n, så her opstod
kanalen , efterhånden som der bl ev bygget.
Vandklll/sten sel //Iod lIore/osl. Træer og vone/klll/sl er !lY/IIlI/elrisk placeret i
met.

/'1111/-

Borsgraven, Slotsholmskanalen og Frederiksholms Kana l omspænder i
et hesteskoformet forl øb Slotsholmen. På Slotsho lmssiden giver e n offi ciel og fornem stemning sig udtryk, diskret angivet ved at kajkanterne
er højere på denne side end på bys iden, man ser op mod Slotsholmen.
Det mere private og afslappede kommer til udtryk på bysiden , stærkest
ud for Nationalmuseet, hvor Marmorbroens Bådelaug holder til på en
forsænket parallel bådebro. l Gammel Strands rum fornemmes det arkitektoniske spæ ndingsforhold , der må have hersket mellem Slotshol mens tungt satte, beskyttende borg og kystlinie ns bykant af borgerhuse. Dette stemningssk ift kan aflæses i materialerne. Mod Christian sborg Slot, Thorva ldsens Museum, Slotskirken og Børsen aflæses det
offi c ielle Da nma rk i ka na lens omhyggel igt huggede granitflade, de
sm ukke trappeanl æg, broerne og værnene afstobejern. På strækningen
ved Brygh uset fornemmer man stemn ingen af bagside til slottet, her
sk ifter mate rial e rne til en tømmerkonstruktion.

~I
IYmdkw/sten pa Vandkunsten afJ. Magdahl Nielsen /orlæller om sIedeIs tidligereJill1klion SOIll en de/ a/byens \'and-

IYmdkllnsten, mål/.- 5.000.

for.\~I 'lIillg.

Christians/un'l1.s Torv lIIed kig II/od 101' Frelsers Kirke.

Nyhavn har tradi tione lt delt sig i en pæn side med Charlottenborg og en
mindre pæn side med jævne borgerhuse og et livligt beværtningsmiljø.
Dette har ikke ændret sig i dag, men gæsterne på den mindre pæne side
er blevet andre, og her udfoldes om sommeren et tæt, mo ndænt eafe- og
resta urationsli v, der kan gøre det va nskeligt at opleve den regelrette
akse fra Nyhavn over Kongens Ny torv rotation og vide re ad Gothersgade.
Chri st ianshavns Kanal danner akse på Christ iansha vn og opdeler bydelen i hvad man kaldte en Nederby og en Overby. Heraf navne ne på
gade rne Overgaden neden Vandet og Overgaden ove n Vandet. Den
karakterfulde randbebygge lse med boliger blandet med erh ve rv, kajernes
træer, det lave bolværks so lide tømmerkonstruktion og de mange fortøj ede Iyst- og hu sbåde skaber e n særlig intimitet og stemning. Bebyggelsen af tomten omkring Chri stians Kirke vil kræve en stor forståelse
for dette milj øs særl ige karakter.
Udsigt/in lVilders Bro mod Havnegade.
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"~l'hrogade ser mod 1I0rdosr.

Til hojre ses
Iljomer af TllOrl'Clldsens Museum og i
baggrunden Nikolaj Kirkes ram.

Den slIIukke husrække Ved Srranden set
lIIod l1orth'esr fra Holmens Bro. Arealer
foran husrækkel1 er nyligr hlever SII/ukt
renOl'erel. I baggrunden ses Nikolaj Kirkes tam.

Prillcipsllir, Christiallsborg Slotsplads, mal 1:2.500.

PrincipslIit. Frederiksholm KaI/aI, mal 1:2.500.

Slotsholmskal1alen. b.mrkilektonisk elemelll. lIIal J. 7.500

(iUl/lmefllO/ml

Nybrogode set mod IIordosl. Till'eJlsrre ses Christiansborgs ridehane og TIlOrFaldsens Mllse/lm, og over ragel/e ses IO qfl;yells slIIlIkke rame: Nikolaj Kirkes /{im og
tdmel
Christiansborg.

Chri.{/iOtrs h(lI'I/

Frederibholm

60

Gnmlrldholm

N.Y/WI'II, byarkileklOllisk e/elllem. Illa! J.' l.500

j
Nyhav/J set mod I/on/osl. Bebyggelsen pc/llordsiden ({lkallalell beSlcir af en c!wrfilerende blanding algonskejorske/ligorrede huse.

Nyhll\!/J. princips/Jil 1IIl/1/: /. 500.
Nyhal'l1 se/mod lIordl'es /, her ses akselI Nylwl'/J-Gothersgade Iydelig/.
Nyhm'lI set II/od nordvest. De gamle skibe udgor et I'æsenlligt e1emel1l i k(lIIa/miljoet.

NyhavlI se/mod s,rdostfra Pladsen j'ed Milldcal/keret
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I I

Kifi/

PriucipSllif i Chrisfiallshm'lls Kanal. lIIal I: J.500.

{

,

Ni 'ola) Kirkt·

\

,

\

•

?

l
ChrisriaIIs Kirke ser lIIod /Jord. Ef 11/0,.kam bygning.n·ærk heIl Ol'erladl til sig
selv midr på det i dag tomme B& IV areal.
/

-

Raw'linen

e/eftm/en.,
BustiOlI

ChristiallsJWl'IlS Kallal, byarkitektol1isk elemellt, mal I:7.500

Christianshavns KaI/aI seJ mod nordost.

Overgade Ol'ell Vandet set lIIod J)'dOSf_ Sokvæsrllllser (orJogslIIlIseet) er ell af
strækningeI/s mesr markante bygllinga

Ol'ergadell nedelI Valldet set over kallalen. Nyt byggeri præger kanalen. i baggrunden ses dog Herings Gard Ji-a 1785.

lVi!tlers Kallal set 1II0d sydosr fra Wilders SIV, i baggrunden ses Sok"æSllllIser_
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Byens akser
Bygningers og pladsers symmetriske placering omkring en akse, ofte
med et point de vue i perspektivets slutpunkt, er et bya rki tekto nisk virkemiddel , der blev al mindelig brugt i renæssancens og barokkens
bybygning. Middelalderbyen har ingen akser. I København findes dette
træ k derfor i de planlagte bydele og tilføjede bebyggelser som f.eks. på
Slotsho lmen.
Til'oli- AxellOrv
Med opførelsen afTivoli s hovedindgang i 1890 og anlægget afAxeltorv
og den samtidige etabering af Paladsteatret i 19 17 blev der skabt e n
"forl yste lsesakse" - et levende, aktivt sa mmen hæ ngende forløb af byrum, der binder denne del afbye n sammen. Bygningerne har forskelli g
karakter og trafikken er tæt, men det til trods optræder stedet som en
attraktiv de l af storbyen.
Holmell - Amaliellborg
Aksen fra Ama lienborg Slotsplads gennem Frederiksgade til Frederiks
Kirke var planlagt fra midten af 1600-ta llel. Men først med færdiggørelsen af Frederiks Kirke, Marmorkirken , i 1894, og oprydningen af
den tilfældige bebyggelse på ha vnefronten og anlægge lsen af Amalieha ven, indviet i 1983, er de r blevet skabt visuel Forbindelse over ha vnen til Dokoen og Frederiksholm, hvor aksen fortsætter i et træplan tet
forløb. Det er byens mest markante visuell e akse. Kombinationen af de
monumenta le bygninger, Amalienborg og Marmorkirken, og de tilknyttede pladser danner et saml et, letopfatte ligt forløb, der yderligere forstærkes af springva ndet og søjlerne i Amaliehaven og rytte rsta!uen på
slotspladsen.

Axelrorl' set mod 1I0r{l\'esf. Over spejlbassil1ct ses ril \'euSlre Axelborg med Palad'!. SeclIritasbygllillgell og Cirkushygningen. og elldelig ses til/wjre Scala

Kig ser fra Holmen ril MarmorkirkeIIs
kuppe! i \'esf.

Aksen Til'oli-Axelro/'\'. diagram.

Aksen flolmen-AlIllIlicnhorg. b.l'arkiteklonisk e/emelll. diagrtllll

Frederiksstaden sel mod OSI. Marmorkirken, Amalienborg Slotsplads og
I'ClIIdet i Amaliehm'en tegner akse".

sprillg-

/

Amalielw\'ell

KvæsthIlsbroen

'IL
!_"-;l:,

I

Frederikslo'lI/
Christiansholm
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Adelgade ser mod nordastmed Sankr. Pallls Kirke Salli poillf de vile. I jorgrllnden
ses Dro1ll1ingegarden markallfe bygninger

Sank, Pauls Kirke

I

Sankt II IIlIæ Plads set mod sydost fru Bredgade lIIed 'yll"rstarllell {!( Christian X.

Landgrerell set mod sydost. Trærækkeme understreger byrull1l11ers rekulI1gu/ære [orll/.

KOl/gells Have
Pal'lllolle~ ~

Dronnillgegarden

-:)

.~
tI~$; ll,...J

Dronllingens T\'{ergade her setl1lod Odd
FelloH' Palæel. der ligger som poinl de
\'Ilefor akselI mod .\ ydost (Ii/l'ellstre).

:o

'.0:::

'"

,oii'
'<'
"

Odd FellolV Palæ

Dronningens Tl'ælgade ser mod nordl·esr. hror akselI elider I'ed KOl/gel/s [-flll·e.

Kongens
Ny torv

Aksen Sankt Annæ Plads. diagram.
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Kongens Ha ve - Odd Felia", Palæ og Adelgade- Sankt Pal/Is Kirke
øst for Frederiksstaden bygges et mindre prætentiøst kvarter, med mindre matrikler og huse. Dronningens Tværgade med Odd Fellow Palæet
so m point de vue forbinder Frede riksstadenmed Kon gens Ha ve og hermed de to kvarterer.
Adelgade folger den oprindelige plan for Ny-Københa vn fra 1649 og
udgør en nord-syd gående akse. Med an lægget af Skt. Pauls Kirke i
I 870'erne fik gaden et point de vue. Den rolige fredfyldte stem ning på
pladsen omkring kirken står i modsætning til den noget ilde behandlede Adelgade.
De to akser mødes i pladsen der o mkranses af Dronningegården,
Christiansgården, Kongegården og Prinsessegården, opført efter sa neringen af Kay Fisker, c.F. Møller og Eske Kristensen. Mellem de høje
byg ninger dannes et velproporti oneret byru m med brostensbelægning
og klippede træer. Pladsen bruges til parkering.
Danles Plads /lied Danlesojlen, sel mod nordost litl Ny Carlsberg Glyploteket.

Sil/uk, kig ad Ny Vesle/gade /IIod /lordos/med Christiansborgs
de vue/ar aksen.

Ulm SOIll

poillf

Sa nkt Annæ Plads
Syd for og parallelt med Amalienborg-aksen ligger den langstrakte SkI.
Annæ Plads. Skt. Annæ Plads var oprindeligt den syd lige del afet kanalanlæg, der omkransede det forsvundne Sophie Amalienborg. Kanalen
blev kastet til omkring 1750 ved an læggelsen af Frederik sstaden. Den
specielle indram ning af hvide bygninger med mange fælles st il stræk
udgør en fornem ramme om pladse n, der markerer overgangen fra det
sclvgroede område nord for Ny havn til den planlagte Frederiksstad. I
mellemkrigstiden, hvo r man diskuterede saneri ng af Adelgade-Borgergade, var det pl anen, at pladsen vis uelt sku lle fortsætte til Borgergade,
hvilket markeres af placeringen af Christian d. X's rytterstatue. Planen
ku nne ikke gennemføres. Landgreven blev fort igennem i 194 1, og er i
dag en trafikplads, der vi dne r om en amp uteret pl an.
G(vplOteket- Christiansbalg
Ved planlægningen afVestervold-kvarteret fortsatte man det perspektiviske kig mod Christiansborg, der a llerede var etable ret gennem Ny
Vestergade. I forbindelse med opførelsen af Ny Ca rl sberg Glyptotek.
indviet i 1897, blev Dantes Plads anlagt. Dantes Plads danner sit eget
aks ial e forløb fra Glyptoteket, over Dantestatuen placeret i midten af
H.C. Andersens Boul eva rd, og samtidig opfa nger pladsen skævheden i
aksen til Christiansborg. Beplantn ingen hindrer at denne visue lle løsning kan ses i dag.

Ny Carlsberg G(rplOfekef sef 1II0d nordl'esf.

Tivoli
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Kongens Have
Kongens Have er det ældste bevarede haveanlæg i Indre By og stå r
med sit aksefaste a nlæg i stor kontrast til de øvrige parkanlæg. Haven
blev anlagt af Christian IV omkring 1613 som Iyst- og nytteha ve til
Rosenborg Slot i typisk renaissancestil , men i tidens løb har haven været udformet som både barok- og enge lsk landska bsha ve.
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Ros€nbolg Slol sel mod nord OI 'er l'Oldgral 'ell.

Principsnil i Kongens Ilm 'e, mal/ :2.000.
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%

) r

KongelIs /-Im 'e, byarkiteklOl1isk elemenr. mal J: l,j Oa

Kug leplælIen almer /o r direkte vis llel kOl/takl til sIOllet f;'a parken.
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Have n afgav efter branden i 1795 area l til opførelse af husrækken i
Kronprinsessegade. Ved samme lejl ighed opstilledes det smukke jerng itter med stenpill er og de små pavilloner tegnet af Peter Meyn. Livgardens eksercerplads var oprinde li g parterrehave foran s lottet. Den
blev afgivet i 1785, og samtidig blev Laurierhuset, bygget som drivhus,
ombygget til Livgardens Kaserne. Langs Gothersgade opførtes Eksercerhuset i 1787 og i forlænge lse heraf Brøndkuranstalten. Denne meget
lange bygning adsk ilte ha ven fra byen frem til 1929.
Bebyggelsen omkring haven op leves mest markant langs Sølvgade, hvor
staudehaven op mod muren lader husrækken komme til syne. Haven
domineres i dag af den diagonale akse, der fremhæves af de to porte,
Dronningepol1en ved Sølvgade og Kongeporten ved Gothersgade. Aksen rækker ud over havens grænser mod Statens Museum for Kunst.
Fra have ns oprindelige opbygning stam mer de to a ll eer, Kavalergangen
og Damegangen. De danner tværgående akser med Herkulespavillonen
og H.C. Andersen statuen som point de vue. På den anden led åb ner
kugleplænen for synet til Rosenborg. Grønnebroen over voldgrave n er
nu åb net for publikum , og herved knyttes slot og have sammen igen.
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Byens skjulte rum

lViIlIersgade 41. eksempel pa en Sil/tik
baggllrd med erll\'en~

Bebyggelsen i M iddelalderbyen blev oprindeligt lagt med et hovedhus
langs e n hovedgade, fl ere småhuse på gårdsplads og i have r samt et
baghus mod et bagstræde. De lange matrikl er skabte e fte rhånden som
bebyggelsen fO l1ættedes snævre, ofte labyrinti ske gårdrum . Bag Frederiksstadens og Ny-Københavns palæe r anl agdes have- og parka nl æg,
men også her blev friarea lerne efte rhånde n bebygget, ofte med kæde r
af me lle m- og baghuse. Frem til industriali smens gennembrud i midte n
af 1800-tallet var det o fte sådan, at de r va r standsmæssig beboe lse i
forhuset og håndvæ rk, industri og arbejderbeboe lse bagved.
Fra mid ten af 1800-tallet var ma n opmærksom på de usunde bo liger og
slummen og sane ri nge rne begyndte. Hvo r man i begyndelsen rev hele
kvarterer ned, bl. a. omkring den sene re Christi an IX's Gade og Borgergade-Adelgade, g ik ma n i 1970 'e rne over til kun at fj erne side- og baghuse. I dag er man me re opmærkso m på selve gå rda nlæggenes charme
og fl ere baghuse bevares. Smu kke bro lægninger, udsmykni nger og bepl antn inger er udtryk for tidens interesse for de gemte rum bag husenes
faca der.
Ind re By og Christianshavn ha r et spænde nde og ofte forbavsende frodi gt arkite ktu rli v bag faca derne. Gårdrum11lene kan opdeles i forskellige ka tegorier: den midde lalderlige gårdstruktur, Amalienborg-kva rterets haver, erh vervsgårde, gårdsaneringer og rum fo rlø b. Vi viser her et
udva lg, men de r kan findes mange fl ere.

Byens "skjl/Ile" rum, O\'ersiglstegllillg
i ",ol 1:30.000.

J. Stralldgade 44
2. Stral1dgade 36
J. AlI10liegade 18. Del Gllle Palæ
4. Sfrandgade 6 / Wildersgade / 1
5. lViItIersgade 60

6.
7.
8.
9.
JO,

Frederiksho/lIIs Kallal 20
Lille Sf/'CIlldslræde /4
Sohgade 20
SII'O/ulgade 12
Stralldgade 24

J /. Frederiks/lOllIIs KaI/aI 24. Borups

Ho/skole
12. Ny KOlIgensgade 3

13. Store Strtlndsrræde 6
14. Nikolelj Plads 30
15. Klareboderne 3
/6. KOlIgell.~· Nyrorv 21
17. lVihiersglIde 41
18. Ny Vestergade 7A · D
19. Krystalgade 5
20. Sankt AIlIlæ Plads IO
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21. Amalienborg, Chrrisrian Vil 's
Palæ
22. Hojhro Plads 21 B
23. Dronningens TI"CI!rgade 58
24. SkilUlergade 8
25. Cltrisfian ia Redan
26. C/".isriallia. Sofie Hedvigs Basfion
27. Drollningens TFæ/gade 12
28. Stralldgade 28
29. Heibergsgade II, BilledhuggerskolelI
30. Skinde/gade IO. Elers Kollegium
31. Folke Bemadolles All. 2
32. Bredgade 64. Sankr Ansgars Kirke
33. Ol'ergaden OFell Val/det 60
34. Amalienborg, Christian lX's
Palæ
35. Bredgade 62
36. ØSler !'oldgade 48
37. Ol'ergadell lIedelI Valldet 49
38. Ol'ergadell m·en Valldel 92 - 106
39. Frue Plads, Kobellhavns Ul/iI·ers;·
'el
40. Politigården
41. Kobenhm'lIs RadhIls
42. Det Kongelige Bibliotek
43. KOl/gel/s Ny torv I, Charlolfenborg
44. SlOrmgade 14
45. VarIOl'
46. Store KannikesIræde 2. Regensell
47. Klerkegade 25
48. lIeiberggade 9 - Kongens NytOl'v I
49. Sankt Allnæ Passage
50. BolleI/s Card
51. Pistolsrræde
52, Jorcks Passage
53. Klosrerga l1gen
54. KringlegangelI
55. OliergadelI OFell Vandet 8 - 30
56. Store Kongel1sgade 108
57, Amllliegade 25
58. Al1Iugergcule I • 17
59. Store KW/IIikestræde IO
60. Hal'llegade 45 - 49
61, Tllresemgade 23 - 35
62. Nansensgade 24 - 38
63. Tordellskjoldsgade 22
64. Bredgade 54
65, Brolæggerstræde 5
66. Ny Adelgade 12
67. Bredgade 40. Bernstorffs Palæ
68. Bredgade 63
69. lrmdkllllsfell 8 / Fan1e/gade 41
70. Stralldgade 30
71. OlIergadelI oven Vandet 60
72. Dronningens Tnt!/gade 8
73. Store Stralldslræde 18
74. Nr Adelgade 6
75. Ny Veste/gacle I
76. Bredgade 22
77. Golllersgade II
78. Puggaardsgade 6, Nykredit
79. HllIlllegade 6, Nationalbanken
80. Porrlwsgade 2. Thorl'aldsens Museum
81. Bredgade 68. KlIl1sril1dllstrilllllseer
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Kig ./i·a Dronllingensgade lIIod Christialis Kirkes spir genneIII el rellOI'erel
gårdkol1lpleks.

Lille S,ral1ds,ræde IO. El eksempel pa
en lille. læl bagg(ll'(lmed midde/alderkarakrel:

Bredgade 6./. en lille rest {!{ Amalielwl'eme henligger gemt bort jill byens larlll.
Ol'ergadell Olien Vandel 8-30 er el eksempel pa en nyere gårdreIlalIering //IedJlere
Jine rlllI/danl/elsel:

Skindergade 6. et gardrum med middelalderkaraktel:

KlIlIstilldustrilllllseets gard er et j7111 eksempel pti ell skulpfllrelr /.Ilt/orlllet gard med ell sil/uk ",'phell/.II/il/g.

. . .141· "

Garden Iii Hojbro Plads 21 har lIIiddelalderkarakfer og helFa er der eujill IIdsigt ril Nikolaj Kirkes spil:
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Byggeskik
Bebyggelsen i Indre By og på Chri sti anshav n repræsenterer mange generationer af huse og mange forskelli ge stil arter. H ver tidsa lder har
bygget efter sin tids nødvendighed og mode . På de nne måde e r bye n at
betragte som e n hi storiebog. Der fo rtæ lles meget lidt om midde lalderen. me n fra omkring 1600 rumme r bye n gode eksemple r fo r hve r peri ode. De r er her kun pl ads til e t beskedent ud valg af byg ninger, men
de r er forsøgt udvalgt fra all e perioder og med forskelli g brug.

Byg ningshi storien har væse ntli ge knudepunkte r: Anlægget af Chri sti anshavn med de store købmandsgårde. Befæstningsanlægget og mili tærets bestandi ge meget synli ge til stedeværelse. hvor tidens fæstningsteorier har beste mt byens form til i dag. Barokke ns Ny- Københ av n med
de store adelsgårde. De store brande, hvor den hasti ge genopbygning
med typehu sli gne nde be byggelse nu kan opfa ttes som byens grund rytme. Den vo ld somllle overbebyggelse i gå rdene. begrundet i fæstningens jern greb om byen, værdsættes i dag som pittoreske elementer.
Med volde nes fa ld fl yttedes byggea kt iv ite te n til bro kva rte rerne. og
udv ik li ngen i de n in dre by og på C hri sti a nshav n g ik de lvis i stå.
Chris tianshav ns Vo ld blev bevaret. Der var he refter tale om sane ringer
og nybygning. f.eks. en større sanerin g omkring Christi an d. IX s gade
og udv idelsen af Torvegade med efterfø lgende funkti o nali sti sk ra ndbebyggelse. Omkring 2. Ve rde nskrig blev Adelgadekvarteret sane ret. og
siden er enkelte nybygninger kommet til. M ange af de huse. vi ser i
dag, har ikke de res oprindelige udseende og stø rrelse. 1gennem tide n
ka n de være lag t samme n med naboeje ndomme. tilbygget e n e lle r fl e re
etager. fået ændret facaden. ell er der er bygget fl ere gange. så ledes at
de t hus de r står i dag. meget vel ka n væ re det tredj e eller fje rde hus på
samme sted.

Etageejendomme.
Dcn tidligste bebyggelse va r boder og hu se med lerklinede vægge og
stråtag. Fra II OO-tall et blev det mu rede bygge ri almindeligt. og bebo-

Stmlldgade 32, Mikke/ Vibes Gård. h/n opfø rt i 1624 ogf/k indbygget el/ fwge i
1850. Dell s,\'\1ag.\·fa cade er pl/dset og sYl/lmetrisk opbygget om kril/g indgangsparti og }"roIlthist. Gal'len fortæller lIIed sille resler af l'illdueH/ik og slIIj(lslellSblllld Oll/ bygllin gells oprindelige skikke/se,

elseshusene va r bygå rde e lle r lejeboder: længehuse i e n etage, o pført i
bindingsvæ rk. enkelte i grundmur.
Om kri ng midten af ISOO-tall et va r renæssancen de n Fremherskende stil.
bygningerne fra de nne peri ode med de res stejle tage og hØjt rej ste gavle
med svungne sandstensbånd er også præget af nederl andsk renæssance.
I begy nde lsen af I 660 'erne blev de fø rste barokke bygninger opført,
hvor gav lk viste n kom til at do minere selv det small este hus.
Især Frede riksstade ns byg ninger blev præget aF ro kokoen. de r optræder Fra 1740. e n stre ng symmetri. der fremhæver fac adens midte rparti .
hvorimod gavlk visten nu e r afl øst af e n bred hovedgesims. Arkitekten
Niels Eigtved var hovedpe rsone n i ind fø relsen aF roko koen til Danmark . Han opFørte mange hu se i Frederi kss tade n, ligesom han stod for
opfø relsen af Amalie nborg. der e r bye ns bedste ekse mpel på et rokokoanlæg.
De t Loui s Seize inspirerede bo rgerhu s fra 1760' e rne var højt og slankt
med symmetri sk o pbygge t Facade. Stil e n var enkel. lys og åbe n med
store vinduer. Facade n va r pudset og malet og prydet med spinkle dekorati oner som guirlander. vaser og medaljoner.
Kl ass ic isme ns huse blev opfø rt fra I 770 'erne til midt i 1800-tallet.
Mange af de e nkle etageeje ndo mme i de n indre byer fra de nne periode.
Ofte e r de n pudsede stueetage adsk ilt fra de øv rige etage r. der kan stå i
bl ank mur. med et vandret bånd . Sidst i 1840' erne o pstod de n hi storicisti ske stil , med inspirationen fra middelalde re n. Pil as tre. ges imser og
mØnste rmurvæ rk prydede Facaderne. Nati onalro mamikke n o pstod omkring århundredskiftet so m reakti on på de mange udenlandske stil eft e rli gninger. Nu tog man udgangspun kt i de n nordi ske fortid og de
dan ske byggetraditioner. På sa mme tid blev de r også bygget adskilli ge
bygninger i nybarok, og peri oden var også i mindre grad inspireret af
jugendstile n. Nyklassicisme n fra 19 15 til omkring 1930 var præget af
e nsa rtede facade r med e n taktfast rytme. Byg ningerne fremstod e nkle
og klare, o fte placeret omkring et sto rt gårdrum med opho ldsarealer.
Funktionali smen slog for alvor igennem i l 930'erne Illed fasc inationen
af mas kinalde re ns og je rnbeto ne ns mulig hede r. Vandrette vinduesbånd
og de karakteri sti ske hjørnev indue r gav facaderne lethed. Tagene havde
e n lav hældning elle r va r tl ade: dekorat ione r på facade n var bandl yst.
Nugle
Wildersgade -I I (op}() rl .'lie/Sf i 1600-/(1/fel). er del bages/(' I//IS i Sigmrt Gmhbes
Gc1,.d, S!/"{/lIdgade 28. Del velbevlIrede
billdil /g .\"l'ærks!ws i Io ewger l/lIrforlllodem/ig I'æret brugt tit både beboelse og
{age l:

al de

ældste kobellhtll'lIske !Jor·

gerh Ilse fra omkring 16-10 ligger Mag stræde 17-19. SlIIalte g(ll,llI lIse medfæl-

les lrappeopgol/ g. rodka/kede. Illuredl'
facader med blind og s/fl tslen i I'illlluesstikkene Ildformel i slIm/stell. To pittoreske repræsel//(/I/Ierfra ell SI 'lil/den tid.
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Brip,llder I-Ial/il/g s G(;rd, Lille StralldsIræde /4 blel' opført i 1600-lallel og
ombygget i 1773-76. formodel/tlig af
HallS Næs.\', Dell pudsede faet/de er tredelt med ell trefags midlriSlllir. Porren
er al/brag/forskudt for midterakselI på
gl'l/I/d af del/ ,\' placering i der oprindelige liliS. Risl/lilTen erclekorerelll1ed /IIedl/ljoner og guirlande/: og \';l/(llIel'll(, er
indrall/mer, Et lille byp(dæ med Louis
Sei~e-illspiratioll, som Hal/S Næss må
lIllIages' (/f haFe sel /10,\' silllærer Jartlin.
der illdfprte sti/eli i Dal/mark,

Ildebrandsh/lsene pa GrcibrpdrelOrv lIf blel' alle opfor, i periode" 1729-32
efter den slOre braIId i 1728. Billedet til
venw'e !'iser Gr(ihr~}dre Torv 5. Den l'elbelYlrede hils række består aJhomogent'
fireJags rrdlllafede gal'lkl'i,\IJllIse i {refire erager IlIetludl/ytreT flIgetage. IlIdgallgsparlieme er pl{/('erel i de yderste
Jag og markeret /lied rulldillg, el fifle
l'il/dlle eller plldsede de/aljel: Krajlige
ge.\';/IIser aj:,/lftrerJacadell og /IIarkerer
krisTene. Eli heft/lIliJ.. h/l.\Tække.

ffh)m cejertdolllmen Kllahrostræde /9
(til Itojre) har el Irefags ml/det "jorne.
idel del ejler bral/den i 1795 blev påbIldl, {/I alle Itj,)mer skI/lie "hrækkes",
Del/fireetages ejendomfrelllstar i dag i
rpde slel/ /lied J'udselullderetage. og et
enkelt luilId lIIarkuer OI'ergal/gel/,

Adll/iral Gj()ddes Gård, Store KalInikestræde IO, b/el' opJort i 1736, Gmll,facade/I er g/'lllld/llUrel, melis restelI er
i billdi/lgsl'{l!rk. Det syvfag lallge og tre
etagers hoje JillS er plldset og Illa/el, (!I/e,\"fe dekoratiol/ er en kr{~{tig hvidllutlel
gesims. EtjlOll'eJhel'llret ildebrwuJsllI/s.

N()rl'()gade I J blel' op{orl i 173-1 ejre,Kpbelllw\'I1.\' brand 1728 efter 1. C. Kril'ger,\' lypetegl1il/ga Hllsel er op{prr i tre
ewger med segment/ml/fOlI, Facadel/,
der €'r i rode .Hell. deles af pilastre med
kapitæler i to sfl/alle sidepal'rier og N
bredere midtparti, Etfilll bllrokhus med
palæil/spirerel facade.

Det gule Pa/ll'. AII/C/liegade 18 (h(!rwlda). blev tegllel af N -H. jardill og byggl'l i
176-1. Bygllillgen er opfc>rr i tre etager lIIelll1lllll,m rd, Den pudsede facade er tredelt, !tl'or den midlersle etage er frem!t(l'I'et med balkon og refelll({lIget illdmll/lIil/g afporrel/, Smlfkke dekorationer IJI:wler den LOllis S('i~e-inspirerede facade.
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Ol'el:c:aden OI'ell Vandet 84-88 /'Il/lI/11er arbejderbo/ige/: og er tegllet af N. S, Nebe10llg og bygget i 1850. Dell IIi fa.!: lal/ge bygnil/g. der er rytmisk opbygget, er
opfol'1 i gufe STeII, bnult l~flet lilbagetruklle .\'kijier i rpde s'len, Gesims. et l'lIkell
bål/d ogforsigrige illdfml/illger pryder den enkle facade,

BadsIIIestræde 17 b/el opfort i /832,
Den lireerages bygl/ing har ell kmJtig
\'{flIdret opde/il/g {Ij!acaden, Del/llederste del - høj kælder og stlleetage - frelll,H ar plldset, dell Ol'erste del er i gllle
stel/, To I'lllldrene lui"d lIIarkeru ol'ergWlgell, Den .Hilfærdige facade (/ollli/lues af en slOrjlOl I'(>dlllalet port /lied
rilllllle Ol'e1; begge med flne de/(lljC'1:
1

Bygningskomplekser Hjalmar BUIIl/illgs Plmls/Oloj Palmes Gade blel' bygge/ i
/898 af bygmester CIII: Jacobsl' lI. Opfpr! i fire etager med /Ujj kælder og udllyuet
tagerage. Facaden er pudset med nielIdfuget IIl1derelllge og el' mod pladsen markeret II/{'d frolllkvisl og kal'l/ap, El gedigent boligkolllpleks med hisfOricisrisk illspirariolI,

Hj('met af Bredgade og Palægade bh' l' opførr i /899 -/902 efterarkitekleme Gotfred Tl'ede og Emil Bfichfeldts regl/inge/: Hj(>1'I1et er markeret af ell slOr /'III/d
kal'llap båret af en drage. Facadell deh's afl'andrefle bålld og prydes af ell rigdom lIf delaljer og deko/'{/til'e I'illdllesilldfarllinga Eli gedigen ejeJ/dom med hisfOricislisk inspiration

Bredgade IOblel' opforl i 1852·53 efler
arkitekt MoyelJ Il'gl/inga Dell ollefags
facade er kl'llderpudset og med markaI/te l'illduesilldmlll1lillgel: ValIdrene
bånd markerer f(l('(ulells updelillg, I
,\ 'f/wewgell ('1' IU' l'llrer /Iogie af byel/s
ældsle I'lmdbl/ede bllliks\'illdller med
sl(jbejenlsm/lllllel:

Teglgårdslræde 9 blel' opført fprst i
/800-/(Illet o;: lillI' .H' IIere fået {!I1fabrike/(lge. Er symmetrisk fell!fags hils med
plldset fl/cade og leg I pli /(Iget. F(/('(/den prydes med kordol/gesims og la
;:recqlle borr,

N(jrr(! Søgade 33 (1882), ell lI/ark(lIIf
oftefags bygning i fem e{(lgel: Facaden,
du el' i rode ,Heil. er dellll/ed \'alldret/e
blllu/fol' III 'el' l'!{/ge. Alle \'il/dller og porrell er markeret /lied indfaIIling('/; Eli
slI/llk og I'elbeml'et bygnillg,

Bredgade 73·77 ble" opfprl i 188-1·86
efter arkitekt Emil Bliclifeldls tegnillgel:
Den pudsede fac(u/e er rig' dekoreret
med pila,'I1re, band ogformsrobre dewlje1:
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Erhvervsbebyggelse
Først med industrialismens gennembrud o mkring 1840 fik de industriell e bygninger deres særegne fUllktionsbetillgede udformning, Det omtre ntli ge samme nfald med opg ivelsen af voldene gjorde, al dette byggeri i det væsentli ge kom til udførelse uden for den indre by. Burmeister
og Wains skibsværft og Holmen er de væsentli gste repræsentanler for
industrib ygge ri inde n for voldene.
Det var de mere håndværksprægede vir ksomhede r. der satte deres præg
på Indre By og Christianshavn. Disse virksomheder va r som oftest placeret inde i gård ene. medens facadebebyggelsen var udformet som
beboelseshuse. Erhvervene gav sig før i tiden til kende ved de mange
skorstene i baggårdene. Der kan dog stadig findes erhvervsbygninger.
de r i deres udformning tilkendeg ive r de res brug. så ledes silkespi nderi et
i Bredgade 36. med de n tælle række af vi nduer til at fange dagslyset.

Etageejelldommel/ SIOIlellbergsgade liMe\! Op/Ørl i 1916, Den /elllewges bygnil/g er i rode sten lIIed legl på tagl'l. Det fim /'lI1/{/ede hjpml! er markerer Illedfire
gral/ilsøjler og gral/irbekltedllil/g i IIlldereragen flankerer a/1O lel fremskudte parlie,: der a/slIl/fes i en jromhist, En gedigen hjol'11eejendu11I IIINI klassicistisk inspirclli01I.
O,'ergadell ()I'ell Vandel 9-1 er legIlet a/
arkilekl Lindum Alldersen og O/~r()rl i
/905, Den /emerages r,Ulslensbygnillg
domineres af en stor rulldel bindillgsI'ærhkamap, En jloll1miollalromalllisk
bygning,

Andre e rh verver lelle re genke ndel ige i gadebilledet. De store handelsko mpag nie r og købmænd har i tide ns løb leveret væsentli ge bidrag til
bybilledet. I Strandgade på Chri stian sha vn bl ev der fra 1620·erne bygget store købmandsgårde, der strækker sig ove r dybe grunde med mange
huse og tilbyg ninger, som har væ ret anvendt til både handel, beboelse
og lager. Handelskom pag ni e rnes ho vedbyg ninger og de store pakhuse
markerede sig fra midte n 1700-tall et som gedigne erh vervsbyggerier.
De sane rede om råder o mkring Christian d. IX's Gade/Vognmagergade
blev fra 1906 bebygget med store etageejendomme med både beboelse
og kontorer. bl.a. Københa vns Belysningsvæsen og Gute nberghu s. Fra
1930 og frem til midt i 19S0'e rne blev der bygget en del funktionalistiske kontorejendomme. hvilket er særl ig sy nligt på det gaml e banegårdsterræn ved Vesterbrogade og Vester Farimagsgade,

Del gamle Asiatiske Kompagni, Sf/,{/lIdgade 25. er regI/el cif arkilekf Philip de
Lallge og opj'øl'! i /73H, Eli gedigen slllller bygllillgskmp i rc)(/e sten med svære
salldslellsderaljer og hafl'/'lIIul/rol1lol1 med relief der formodellffig er IId/f)/'t af
biffed"I1ggerell1.c. Pet::.old. Etj70t sellbarokl palæ,

"Lagkage/lllse!" er byggel i /929-3/ ejier EdwlI'{l Thomsens tegn il/gel: Eli sfOr
seksetageJ beboelsesejendom op/pr' i plldsel mur og med taget dækket af regI,
Facadell.\" l'clIldrelle lil/ier er ul/derstreget I'ed bemaling i IO !arl'e/: heNif 1Ill\'llet
"ulgkagehllser ",
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Cardergården. Vestergade /8 (til rell sIre). har sil IIll VII fra 1755. /1\ '01' 1'08/11I/(IIId POIII Nygaard opførte en kaseme
for livgardell bagest på gl'/llldell . C(irden beholdt sir I1lH' lI efter gel/opfØrelSell efter braIIdelI i 1795. Det maleriske
gtlrdwilja er opj()rt i gI/le stellwed tegl
og pap på tagene. Eli sClIlIwemjat bygningskolllpleks, der har \'(uet 0111- og tilbygget i eirenes lOb.

B& W s Illaskinhal. Wifdersgade IOB (ril
Ilojre). blel' opfOrf i 1925. Bygllingell.
der er i 4 1/2 etage. "ar pl/dset, malet
facade /li ed store villdl/espartiel: øl'erst
aj~' llInes med el Jim hllæll'et tag.

Bredgat/e 3-1-36 blel' byggetso/ll pril·atbolig til en sifkefabrika1ll. der opforte
I:'lIslOr treetagesfobrik ,. dobbelt TJorm
i hagg{lrden og ;lldrellede et sifkexpinderi. Spinderier. der blel' opforl i 1756.
bræfldte i 1853 og klin efl enkelt !ællge
blel' skånel. Eli lreewges bindingSl'æl'ksfællge {{{/jannet lIIed //llIll.wrdewge og
tætsiddel1de I'illduafol' at .\'k(~ne så //Iegetfys .\'01/1 IIIIi/igt.

På østergade 47-5/ b/el' der i /93801'lorI el sfOrlllagasi" for A. FOllll e.\'bech
A/S /lied O. ClIndfacil-Petersell SOI/l arkitekt. Dell 6 eIlIges hygning er o/~fort i
jembelOlI lIIed tilbagetmkkel ragetage.
Foemlen er beklædt lIIed mUl/rSlell og
illdgclIIgspal'liet er ler ji'eI1lJIlI!I'elllled er
gennemgående l'illdlleSIIIOIil'.

Restallrallf Nimb. BemstOl.-ffsgade (herm'er). bl('\' opj'(>rt i /909 i tivolistil cif arkitekt Knlld Ame-Petersell og s{' nere i 1927 ombygget af arJ..itekt AI1lOI1 Rosel/. Hu set er sYIIIII/etris"k opbygget oll/kring indgangspartiet. facculen er pudset og fOl'syIlet med flIge r i et geoll/etris'k III()//ste/: De få I'illdller er IIIl1rkerelmed ell ellkel
illdfatllillg og ginerl'ærk. I lIlI/edllillg fif ell Ol'erellskolllst il/(/glietwe/lem K()bellIU/I 'I I.\ Magistrat og TiI'oli i forbindelse med lejelluil.\ forllye/se blev Al1to" Rosen
bedt 0111 al regI/e et forslag ril oll/forll/ning afTiI'olisfacade mod Bemstorjfsgade.
Hall/u/er er l'isl el IldSllit af RoseI/S forslag ril TiI'olis facade mod BernsIO/lf<;gade.
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Institutioner
Før reformat ionen va r de in stit utionell e byg he rre r kongehuset og kirke n. I Københ av n er Hell igåndshuset, bort set fra kirke rne. de n eneste
bevarede re præsenta nt fo r dette byggeri . Efter refo rmati one n gled insti tutionsbyggeri et ove r til kongemagten

SO I11

repræsent ant fo r staten

som sådan og til de mere priva te organisati oner. Senere bl ev også bye ns styre e n væse ntli g instituti one l byghe rre.

Mede ns beboelseshuse helt frem til sidste ha lvdel af 1800-tallet blev
bygget efter hånd værks trad itioner. hvor rum mål og etagehøjder var

beste mt af de t opskårne træværks længde r. og I'acades ke mae t derfor
gav sig se lv og kun behøvede lidt udvendi g pynt for at angive tidens
mode. var de t insti tutio nelle byggeri de n scene. hvor byg mestre og
arkite kte r viste de res kunne n. Som la nde ts hovedstad har Købe nh av n
e n rigdom af instituti onelt byggeri . Kirke bygge ri et i hovedstaden repræsente re r ikke blot de n traditione lle da nske midde lalde rkirke, he r e r
sa mtidig forskellige trosretningers gudshuse. og her er de forskelli ge
århundreders bud på guds huse fra den gotiske he lli gånds kirke over
ba rokke ns Vo r Frelsers Kirke til de n klass icisti ske Vo r Frue.
Indre By og Chri sti anshav n ru mmer mange statsli ge instilUlioner. der
var elle r stadig e r de eneste af deres slags . Mange af de m, f. eks. hele
byg ningskomple kset på S lotsholme n. er store monumentale byggerier.
der marke rer sig krafti gt i bybillede t.

Den f/arboeske E"kefmeslUtelse ble\' oprellet i 1735 {~f Christine FlIiren, der overlod sill lille toefllge.\· gård. opfarT omkring 1700, beliggl'mle StormglIde 1-1, lil
sl(ftelsell. Efler flere IIdddelser og ombygl/inger er det C. F Han;dorffs facade fra
178-1, der .\·es i dag. Den 18lag IW/gl' bygni/lg er symmetrisk opbygget olllkring et
lel lilbagelmkkellllidterparli, der øverst prydes l({ et salldstcl/,ukjold. Fac(lllen er
plldsetll/ed l'ilIdltesindfoll1illgel: Eli gedigen barokil/spireret hygl/ing.

I de n libe rali sti ske peri ode frem til omkring 1900 var state n dog langtfra ene o m at opføre store instituti one r. Enke ltpe rsoner e lle r pri vate
organi sationer o pførte udstillings bygninger, som f.e ks. Gl yptote ket og
De n Hirschsprungske Samling. sko le r og i stort tal stiftelser. S tiftelsern e med friboli g for en nærm ere bestemt gruppe mennesker, var li dens alde rdomsforsørgelse, og de n beroede på pri vat velgø re nhed.

.
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Reforlllert Kirke. GO/hersgade III. blel'

op/ørt i 1685-89 efter al kOllg ChrisTiall
d. 5. lU/w/e girel herboende reformer/e
tyskere. hollælldere og franskmæl/d fri
re/igion.nu/(Jl'else. Kirken. der er u'gllet
af del/ hof/al/dske hugxer og arkitekt
Hel/rich BlVckam. l'r opR;r/ i rode hollal/dske lIIursrell med pilasll'e og delll/jer i stl1ldSrell. Der l'almede tag i glaserede stell prydes af et kobberbeklædt
spil:
Store Kongel1sgade 108 b/el' tegnet {~{ arkitekt CIII: Carl Pjllleg og opfort i 176569 for at hilse slt/telsell Christialls PlejehIts. Den 15 fag lallge bygnillg 111l' d inspiration i tidcl/s militærarkiteklllr er symmetrisk opbygger omkring et/et frelll"U'l'l'l
re/endjilget midterparti /lied port. FOCllllell er /)/UISel med markeret underetage.
Eli slI1l1k og l'e/be Faret byglling.

østre UII/dsl'l,t, Bredgade 59. bh'l' opfrrt i 170/-02 som operahus fo r k{J/Igefamiliell. Bygllillgen blel' opf()l·t som ell enkelt læl/ge i IO eIlIger /lied et sfOrt valll/wg.
Brede pilastre fra granitsoklen Iii gesimsen prægl'r facadens /II(;I/.Ylemwrl'ærk i
rode og gl'li legl.Hell. TrekaIlIede jivllfOl/er pryder lIIidtrisalilleme. og bygl/illgl'lI
afsllllles af et .WOrl l'(i1mel U/g. Eli ekstra ef(/ge blel' ;,u/byggetllf Harsdorff 1769.

74

Chirurgisk Akadl'llli. Bredgade 62, bh'l' hygget i 1785-87. Drol/Iling Julial/e skænkede gl'lllldeJl og arkitekt P etl'/' Mey" legIlede hY!-!,/Iingell. Eli gedigell slllflet bygnil/gskrop i IO etager II1NllIle=:.::.allilI og l1lall.wrdrag. Facadell er symmetrisk opbygget o/llkring indgal1gspartiet, der markeres af trekanlj;YJl/ton bårel (({ IO dori.\ke spjle/:

Omkring år 1200 blel' den jon're Vor
Fflle Kirke indl'iel i N(;rregadl'. Op genI/em /irlllll1dredeme har her ligget ad.\'killige kirkel; SOIll alle erforSl'lflJ{ler på
gf/md (~r bral/d eller ligl/ende, Dell selIe,\'(e \.hr Fnte Kirke er tegllet {~[ arkill'kl C. F. !-IaI/selI og opjon i {;,-ell(' 181129, BygningelI /remsllir med p"dsede
It/coda 111'01' l/Iu/lJ'facadell er kl'(u/erpudser og m'elfacadell glat lIled en stor
klassisk gesims, Indgal/gel/, /1I 'orOl'er
u;mel rejser sig. markeres q[ ell tell/pdjrom med seks doriske sojlel: Mod ,~sl
er kirken ajshlIret lIIed en kæmpe kor/'/II/dillg linder en kobberbeklædl hall'kuppe!, Eli Iypisk rendyrket, //tIlS klassicistisk bygl/il/g alC. /~ H(I/lsen (Ii/l'ell.\'tre).

Kjær og Lyngbyes Realskole, Ole Suhrsgade IO. blel' byggel i 1882, Bygningen, der er OpR)r! i gule sten med bånd
aj røde sten, er symmetrisk opbygger
omkring el ler jremlucl'er lIJidrerparri
med indgal/g og slOrrl'indue til trapperUl/lmel, B{;nd. ind/alllinger og detaljer i IIllfl'l'ærk pryderj(1ccf{/('Il,

øster Farimagsgades Skofe (tif I'ef/stre)
er legllel alarkilekt HallS 1. Holm og
opR>1'1 i 1885. Eli gedigenlrilliggende
rpdSlel/shygnillg i j 1/2 etage. symme Irisk opbyggelmed let }i-emsklldtl' risafiflel: Dell lIisloricistisk inspirerede jacode €'r prydel alfi"e fIlllrSrefl.wleltlljef:
villllllesindlalllillgel; l1Iosaikllllsmykllillg
og vandrelte bål/d, der markerer hver
eltlge.

Dl'll Hirschspr//Ilgske Sall/lillg, StockIIollllsgade 20 (ller/mder), blel' OpjOft i

1908-11 ejterlegllillg ClJH.B. SlOrck. Eli
ji'itfiggende enetages bygnillg, symmetrisk ophygget omkring ellerlremskudl
midterparti, h\'()I:/i-a der er (u/gal/g lil
bygningel/. F'aclulell er i mamlOf: detaljerne i s(Uul.HeJl, og tagel er dækker med
kobbel: Ellflllllyklassici.\ Iisk bygl/il/g.

Danmarks Tekniske Hojskole, Ø.Hl'r
Voldgade IO blel' pabegYlldl 1929. Der
jireeltlgl's bygllingskolllpleh er tegnel
al arkirekt o, Gjer/pl'-Knudsen, Facadel'lle er i gu/e stell, enkle og udell dekorarioll. HOI'edfacaden er symmetrisk opbygger med ell treetages markerilIg al
hm'edil/{Igallgen i !u;rdtbr(l'l/{lte Slel/. El
jim ftlflkriolla!i.\'1isk kompleks (Iledersrrif
hojre).

~j\!

Esajas Kirke i Malmc>gade ble\' oplo", i
1903-12 efter arkitekt Tllol1'ald Jorge,,sens regningt!f: Kirken er 01J!Orf i rode
stelf med sortglaserede (egl på låme og
tag, og /lied sokkd bål/d og il/dlatl/illger i /{/'(/nil, Indg{lIlgsfJarliet. der er hæI'el enlUl!\' snes frill (H'er gadeplan,pallkeres allO hjorneråme. En Ilfllg borgagfig bygning i IlCIfionafml1UlIIfisk sri!.

Den TrescllOlI'ske SlIftelse. Ol'ergaden
ol'en Valldet 76-82 (herol'er). blel' oprelief t/lgeheimekolllerell.\T(id F.W Tresello\\' lil fribolig lor rrængende kl'indeJ: Bvggel i 1853-54 !/led HCI/!: Tvbjerg som arkilekt, Bygningen, der er
opjorl i gule steflllled bånd af rpde stell.
Izar kordongesil1lser og lIlorke"'-'lg af
illllgallg spart ienle,

J
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Militære bygninger
Købe nhav n var frem til voldenes fald e n Fæstningsby med hvad det
indebar af sø- og landtroppe r. heste. værks teder, hos pita le r og admini strat ion. En betyde li g del af byens byg ninge r va r til militært brug. Medens flåde ns Folk a ll erede fra C hris ti a n d. 4.s tid bl ev indl ogeret i fl ådens huse, fø rst i Kongens Boder og siden i Ny bode r. bl ev det Først
med kase rne bygge ri et på Kas te ll et alminde ligt at hu se militæ rets pe rsone l i kase rn e r. Før de n tid havde det væ ret offentli gt ombud . at private havde so ldater boende. Også senere fo rekom pri vat indk varterin g.

Kronprillsessegade -16. blev 0p/OI·t i
1807 af radmalld og majOI; lIIurermester F Philip uII/ge SOli/ kaseme for
.. DeT sieJ/(///{lske III/allTerie Regiment".
Bygningen. der er opfOl'r i fem eftlger
med IIdnyffer tagetage. er .\YlI/l/Il'fri.\·k
opbygget om kril/g et let fremhæl'lN midterparti. del' clfslufles med en fronto/l.
Facaden er i gule stellmal ell let beraplIillg og midrerpartiets 1111detfacade lillI'
nfel/dfllget:

Militærets bygnin ger ka n beskri ves i de sa mme kategori er som de t c ivile byggeri ; he r er bolige r, væ rksteder. sta lde, administrati onsbyg ninger.
hospita le r og kirker. Samtidig e r der he lt specifikke bygn inger som krudthuse og forsvarsværker. Det mi litæ re byggeri e r af høj kva litet og velegnet til genb rug, det e r samtidi g fun kti one lt brugs byggeri ude n overfl ød ige de koratio ner. der ikke desto mindre mark e re r sig i byb il ledet.

lViIdersgades kaseme blel' op/orr; 1802
af arkitekterne J. H. Rall'err og Andreas
Hal/andel: Eli SIIIIIk, stralll k{(ISsicisrisk

byg/lil/g i fire etager symll/etrisk opbygget omkril/g porlell. Opj(;rt i leg! og med
tegl på taget.

Kedelsmed;en. Frederiksholm -16. er tegnet af arkitekt C. T. Ande rsen og bygger i
1886·87. Den store I,e/proporliol/erede hal er i opført i blank 111/11' i rulldbuestil
med jerll\'induer og skifer på ftlget. Facaden, der fI' rYflllisk opbyggel II/ed sTræbepillet: pl)'des af I){ind. illd/ml/inger og Jilll markerede Slik. Eli gedigen l'eJhel'llrel
illdu,\'! ribygllillg.

Den tidligere Hesfgardekaseme. her mod Vester Voldgade. b/el' op/Orl i 1792 af
il1gel/iOrkorpsers arkitekr A.J. Kirkerup. I J798 nedbrændte "ele kasemen. men
blev genopført iglm stmks ejier i /læsten lIwlIdret /01'11/. Mod Vester Vo ldgade har
bygl/ingen ell rigtig brug.\/lIcade liden OI'erordnet SYSTem og rYTme, hl'or porte og
I'induer er placerel efter nodl·el1dighed. Facaden. der er pudselog kalkl'f med
jen/dtriol, afsllllles {~f er stort fiol teglftlg. Et .m ll/kt bygnillgskompleks.

Chrisliall.\·IIlII'IIS Skole. Prillsesugade -15, legnel af arkill'kl B. II/gemann . blel'
opforl i 1915 sOllllllarillellospital. Siden b1el' den l/I/I'endl lil (indssmge(fIlstalr, og
1111der krige' lI blel' den hrugl lil koseme og lil al h/lse tyske jlyglllillge. I /9-19
ol'er/og kOlll/llunen bygningen og indret/ede dell lil skole. Eli I'elformet bygning.\'krop med mit/I- og siderisalitler op/orl i røde stellmed legl pa taget. Fil/e detaljer
i "'felI og puds. og smgt f'lIm/ede gellnell/gående kan/appel' med ji"llllske altaner
pryderfacadell.
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Bygningernes bevaringsværdi
Enkeltbygningsregistreringen

Trekrol/er

I efteråret 1995 b lev de r fo retaget en registre rin g a f aJle bygninge r opfø rt før 1960 i Ind re By og på C hri sti ans hav n. med det formål at beste mme de n enkelte byg nings bevarin gsvæ rd i. Hovedres ult ate rn e a f
de nne registre rin g vises på de fø lge nde opslag. Bygnings reg istrerin gen

(

er en oversigt! ig reg istrerin g, dvs .. at den enkelte bygning alene er vur-

de ret ud fra e n kort udve ndi g besigti gelse. Fastl æggelse af e n byg nings
bevarin gsvæ rd i baserer sig på e n ræ kk e fo rh o ld. der vu rde res hver for

Refthaleoen

sig:

•

Den a rkite kt oni ske værd i e r e t udtry k for bygninge ns indi vidue lle arkite ktoni ske kva litet.

•

Den kulturhi sto ri ske væ rdi e r e t udtry k for byg ninge ns fo rtid,

)

hvor gammel den er. hvad den har væ ret brugll il gennem årene

og evt. andre fo rh o ld af hi stori sk inte resse.
•

De n miljømæssige værdi e r et udtryk fo r byg ningens betydnin g i
for hold til omgivelser, der støde r dire kt e op til byg ninge n.

•

Originaliteten baserer si g på en vurderin g af byg ningens nu væ-

rende udsee nde i forhold til det udtryk. den havde ved o pfø re lsen.
Til standen . dvs. bygningens mere e ller mindre gode tilstand i te kni s k/konstrukti v he nseende.

IfIlIsrmtifmell herol'er I'iser I lIdre /3yog Christiall,'ilw\'ll opdelt i el/el'e omr(i da
Korrene på dejofgl>J/de side/" I'iser/o/" hl'at oll/nide, !Il,ifkcn bel'aringsl'ferdi der
I'ed regislrerillgen er ril/ag l de el/ke/re bygllillge/:

Bevaringsvæ rdie n e r et udtry k for di sse kriterie rs indbyrdes afvej ning
og betydning. Bevaringsværd ien er således ikke et gennemsnit af vurderi nge n af de forske llige fo rho ld. me n bygger på indi vidue lle skø n over,
hvil ke fo rh old. der bør veje tunges t fo r den konkre te byg ning . På de nne
måde fastl ægges for den enke lte bygning en be varin gsværdi på en kara kte rskaia fra I til 9. hvo r I e r de n højeste og 9 de n lave ste.

tegori 5 : 263 byg ninge r. kategori 6 : 66 bygninge r. kategori 7: 94 bygninger. ka tegori 8: 20 byg ninger, kategori 9: 18 bygninger. Ca. 4 13
udhu se. skure m.m . har ikke fåe t tilde lt bevaringsvæ rdi (kategori O). I
enke lte tilfæ lde har det ik ke væ ret fys is k muligt at registrere bygninger
på grund af indhegning 111 . v. Opgø re lsen over anta llet af bygninger ka n
væ re ufuldstændi g.

Ind re By og C hri sti a ns hav ns i alt 4 593 byg ninger forde ler sig på de 9

bygninger, kategori 3: 1726 bygninger. kategori 4 : 70 I bygninger, ka-

Til brug for lo kalplan- og byggesagsadmini stra tione n benyttes vurderinge n i de ovennævnte 9 kategori e r. I atl asse t e r byg ningerne for oversk ue li ghede ns s ky ld indde lt i kategori ern e: Høj bevarin gsværdi (katego ri 1-3). Midde l bevaringsværdi (kategori 4-6) og Lav bevarin gsvæ rcl i
(kategori 7-9) .

Diag ralIl, fordelilIg af bc\'(/rillgs\'ærdia

Diag mlll, kOl/slmerel fordel illg/ wanda rdfordel hig.

bcvarill gskategori er 50111 følger:

Kategori I ( in k!. Fredede bygninge r): 103 1 bygninger. kategori 2: 26 1
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MiddelalderbyelI og Call1lllelhollll
Området afgrænses /IIod nordost af lillien GOlhl'rsgade-Nylwl'l/. mod sydost
(~r IlIderhavllell, lIIod .'lydFest og /lordI'es/ af Vesler \/oldgade og Nør(() Voldgade. Oll/rådel mll/llleI" o\'erl'ej(' lIde

bygl1inger af høj bel'llringsværdi. og
/II(/I/ge heraf erJredNle bygllinget: 011/rådl'! har en stor k{)I1Cel11rlllioll af bem ringswl'I"dige bygn il/gel:

r
t

l

I
Norreporl
S/flliol/ e

c:-

t
[
Ørsledsparkell

Mal/ge af IlIdre Bys bY811il/ger indgår i S{/II/II/(!Ilhællgellde, bevaril/gsværdige gatlejorh>b. FolOc'/ \'iser Niko/ajgade med Niko/aj Kirkes spir i baggrunden.
Rådhus-

pladsen

\

~)

,.
\

r
[
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KOl/gel/s Ha ve

'- /

Kongens
NYlon'

Nylwvllsbro

Hal'negade

elli: IV's Bro

Kllippelsbro

\

/
I

/
MiddelalderbyelI, mål 1'5000.
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r
"Ny KohenhavlI"

Kastellet

f

I

I

r

I

<

I

,

I

KaSlellel

"Ny Kabel/havl/ "

Kastellel afgrænses mod nord ({j'Solldre
Frihavll, /1/od ost af Toldbodens Blide·
havll og IlIderlulI'IIel/. mod syd qf Espla·
lIadell. mod syd\'esl af GrolIningen og
mod lIo/"(h'est afFolke Bemadolfes AI/i!.
A Ile bygl/ingel; bortsel fi'a ter/llillalhyg.
lIillgerlle nord for Nordre Toldhod. er
lildellllOj bemril/gswt!rdi,

"Ny Kobellltm'lI" afgrænses lIIod /lord
afGrallllingell og Esplanaden. /IIod ost
af Inderhavnell. 1II0d syd a/NyhavlI og
Galhersgade og mod vest af Krollprillsessegade. Soli 'gade og øster Voldgade.
Del/ oven'ejende del ({f olllrlidets byg·
lIil/ger er tildelt hoj bemring.n·ærdi.
Den slorsle kOI1Celllrmiol1 a[hygl/il1ger
med IlOj bewlrings\'ærdi findes i Fredel'iksSladell og Nyhode/:

østre A,,.,,

Georg ..
Bralldesl
Plads .....
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/

~.

~<

/

-t

,<

I

/

ri''"

I

/
/
/
~c,

/

/
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Toldhod

Chllrchill·
parken

Kas/el/e/, mdl 1:5000.
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l

KaSfeflet
/

"

r

/
\

Nordre
Toldbod

)

KOlIgells l-lave

•

,
\\
Kongens
Ny torv

\

\

"Ny Ko/Jeuhavll " . mål J:5000.
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Veslervoldkvo rterer
Vestervoldkvarterel

_
/~

Vesl(!l'I'ofdk\'{lrtere/ er afgrællsl'1 /IIod
l1ordost af Gyfdenfo\'esgade og Ves/er
VofdMade, mod sydøst af Kalvehod BI)'ggeo mod sydresl af BemslOlff'lgade, Vesterhrogade. Tro11lmesafell og Gammel
KOlIgel·ej. Mod ()st danIler "Svineryggel! " kOllllllllllegræll.H! mod Frederiksherg. Område/ rummer hOl'ed:wgeligt
hygninger lIIed hoj herarillgsl'fl!rdi. Eli
del af bygllil/gerne omkril/g Nyropsgmle
er fra perioden efter /960 og lillI' derfor ikke fåettildeft bevarillgsv{{'rdi.

I
IFrederiksberg
"
Kommune
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
Byområde/s sydlige del- Rysensteell-kmrleret- rl/JllIller store, 1Il0nlllllell1ale ejel/dOlllme. / baggrul/dell ses H K-bygningel/, der markerer Langebros kl)'dsllillg med
f1(lI'l/elobet.

I
I

HOI'edl

gården

Omr/u/et olllkril/g Nyrop!;gade er præget {(ll/yere bebyggelse. Hel ses bl.a.
Brahe Plalll'farilll1l, Hotel SheralOlI og SAS Royal HOTel.

7~'cJ/O

(
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ØrsredsparkelI
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\
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/
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Lallgebro

/

I

I

,
(

I
I

I
I
I
V.es /en 'o','krrarteret. 1II(i! 1:5000.
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øSferl'oldh'orferet
østen'oldharteret

østen'oldkl'arteref er {~lgræJ1set //Iod
lIordost afØslerbmgade, Dag Hamme/'skjolds Alle og Oslo Plads, mod sydost
{!lØSler Voldgade. /IIod ,\Td\'est (ifSol\'gade og Fredel1sbrn og mod /lord vest (~l
Sonedam Dossering, Området rulllmer
ho\'edsageligr bygninger tildelt hoj bevari/lgsl'cerdi. Bebyggelsen "Karro'/felrækkeme "er li/delt haj bevaringsl'ærdi,

I

Norrevo/dkl'arleret

r

Nørrevoldkvol'feref
NOl'rel'oldkwlI'ferel er {~rgrænser mod
nordost cif Fredensbro og Solvgade. mod
sydosf {ifØster- og NO/Te Voldgade. mod
sydvest af J-/. C. Andersens BO/llewlI'd
og G,l'/del1/ovesgade og mod /lordvesl af
Peblinge- og Sortedall/ Dossering. 011/rdder rllmmer o\'ervejende bygninger
med hoj og middel bevaringsværdi,

y

l'lo/mells
Kirkegtird

•

-

•

Fredellsbro

ØSfreAlllæg

•

Soli 'IOn 'f?!

,

østervoldk\'{lrteref,l1Ial1:5000,
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,
Fredellsbro

..
østre AI/læg

I

,

Dronnillg

Louises Bro

,
Botal/isk
Hm'e

...

t

~

-

~

Rosenborg
Ekserce!plads

€) Nørreporl

Statiol/

.,
Ørsfeds-

parken

•

\

l

c )

Norrel ·ol,lkmrterel. 111011 :5000.
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Trekroner

'"

Christiallshavll og Stadsgravell

....

t>

\

Cllrisrial/shm'l/ og Stadsg ravell er afgræl/Jet mod Ilord ajTrangfl/\'en og So-

Kongens

fie Hedvigs Bas/ioll. Den sydlige af-

Nylon l

græll.ming er eli del affæsfllingsolllæggets ydersrejorsvarsolllæg (5. og 6. Re-

\

dan). Ved Suu!sgra\'el1 og Amager BO/l-

levard. Mod lIordl'esllldgøres græ11se"

af l"derlwvl/ell. Området

fll/llll1er

ho-

\

\

\

vedsagelig/ bygllillger lifdell hOl og mid·
del bevarillgs\'{l!f(U.

Trekrone r
Fæsll1ill gsanlægger

--

er};'edet.

\

\
\
\

\

\
\

Knipl

<

Asiatisk Plads.

Applebys Plads

Lallgebrogade

Langebro
Ka{vebod

Bastion

Rabeshal'e
EnhjømilJge
Bastion

L

Trekrouel: mal 1:5000.
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L

Holmen

1(17

}

Christiatlsholm

/

/

r

Arsella!oen

/

/

Sofie
Hedevigs
Bastion

U/riks
Bastioll

5. Redall

Kallillo
'/I
Lm'ens Bast/O

Klo l'ermarkells
Jdrætsalllæg

,.

('

,I

Rave/iI/eli
6. RedolI

E/e/limens
Bastion

ChrislIIWS

Mollers
Plads
Panterens
Bastioll

/

mager Boulevard

~

ChrisTiaIIs IIa\ '/I . lIIål': 5000,
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Clwrlotte
Amalies
Bastion

Nyholm

1
1
J. Red(",

Frederiks
Bastion

•

I

I

I

....

>

2. Redan

•

, I.

Carls
Bastion

I

I

po

'"
~

~'"

3. RedaIJ

.,

~

Vilhelms
Bastion

~

,

,

Ha\'ejorenillger

4. Redall

Sofie
Hedevigs
Bastion

Holmen og NOI'{,./.
le Srad.\gr{/I'. mål/ :5000.
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/ ~':~'b
(/

Nyholm og Marg relheholm

Holmen og Nordre Stadsgrav

I-Iolmen og

Nyllolm og
Margrethe/101m

/-Iolmen og Nordre SIluisgral' l'r afgræll-

set 1I10d 1I0rd af Flådens Leje. En/keMgrm'en og Charfolle Amalies Bastion.
mod øst en del af jæst"ill8sc/II1æggels
yderste !orsl'{II',wllfæg (/. - .J. Ret/an J.
/IIod syd ti/Sofie Hedvigs Bastion. En/·
kehlgrm 'ell og Trollgr(ll'ell og /1/od ves!
q{ Inderhavllell. Ol1/nldet flfl/llll i'r 1/0I'ee/sage/igl bY81lil/ger li/delt !to) og middel bevarillgs\'(('rdi. Mal/ge af bygnin·
gerne erJredede.

l

I

I

NY/101m og Margrethehofm er afgrællselll/od IlOrtl af Krudtløbet. Q//il11i Ly"elle og Ly"cllell Lyslblidehal'fl. Mod øst
grænser omr/ulet op mod A11Iage/: Sydgræm'ell IIdgore.\' af For/wuler, I, Red{l/l, Clwrloue Amalies Basrirm og Enlke"'gral 'ell, melis 1'(!srgræll.H'11 ('/' flådens Leje, Omnidel rul1lmer hOl'edsageligr bygllinger med høj og middel be\'{lrillgs\'ll.'rdi. Flere af {lIlIæggene på Nyholm erfredede.

Refshaleo

Sixtus
Balteri

-==j'--~-l · 'J\
t

FlådelIs Leje

•

•

Nylio/m

\

l ·

Kl1ldtlobet

LYllellen
Lystbådehavn

,
".
Qllillfi

'I

Lynette

Margrethe/101m

Q Uil1ll1S

Bastioll

.1---

--

Char/oue
Amalies
Bas/ion

,I
•

•
\

/. Redall

\

•I I ..
'-----

I

Ho/men

L

Frederiks
Bastion
NY/101m og Margret/le/101m, mlll 1:5000.
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Refshaleøell
Refshaleøen

Refshalec>ell er afgrællset mod Hard af
Yderhm'llen og Øresul/d, mod pst ofØres/lild og øst!wl'nen, mod syd a/Østllavnen, LYllettell Lystbådeha vlI, Quimi Lynette og Krudrløber og mod \'est af Yderha VI/eli. Områdets bygnillger er over\'ejellde tildelt middel og lav be\'Clrillgsværdi.

Yderhavllen

Øs/h(lVne"

Lynetten

I

•....

Lynettehawlen

I
I

Nordre Refshalebassin

..

•

f

1
LystbådehavII

Rej,'w'eoell, ",&1 1:5000,
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Bevaringsplanlægning
Indre By/Christianshavn e r Københavns historiske og kul ture lle centrulll. Ha vne l øbet~ og kanalernes opdel ing af byområdet. og parkrin genes og søernes omkransning. vidne r om byens opri ndelse ved ha vet
og de ns udvikling som fæ stningsby. Bybilledet e r præget af mange fo rskelli ge kvarte rer. med hver sin hi storiske og a rkitektoniske ide ntitet. fra den se lvgroede tætte middelalderby med krogede gadeforl øb, de n
planl agte aksefaste struktur i Frederiksstade n og Ny København med
snorlige gader. den planlagte re næssanceby på Christiansha vn i et vinkelret net af karreer. gader og kanaler elle r Holmens øer med fritliggende bebygge lse i et stramt system af veje og kanaler omk rin g en hovedakse og de nyere voldk va rterers tætte karrestruktur.
De ænd rin ger. der gennem hi stori en er sket i de enkelte kvarterers
bygningsmasse og de mange nye elementer og bygninger. der er tilføjet. er i de fleste tilfælde gledet ind i bybill edets mangfoldighed af hi storiske lag uden at anfægte det enkelte kva rterers helhed ell e r særpræg.
Et fælles træk. der binder kvartererne sammen . er bygningsskalaen med
de n 3-5 e tagers ega le profi l. afbrudt af tårne og spir e lle r større offentlige bygninger. der fortæ ll er 0111 særlige steder i byen.

Af det forrige afsnit o m vurdering af enkeltbyg ninger. fremgår de t. at
en meget stor del af bygningerne er vurderet i kategorien hØj bevaringsvæ rdi. ligesom bydelene har den største koncentration af fredede bygninger. Herudover rummer bydelene både som he lhed og i de e nkelte
kvarterer store byarkitektoniske kvaliteter.
Den udførte registrering sikrer ikke i sig selv bevaring af den e nkelte
bygning el ler kvaliteten i det enkelte kvarter. Først når regi streringens
anvisninger udmøntes i bestemmelser i kommuneplan og lokalplaner.
får de egentlig bindende virkni ng for kommende byomdannelser.
Lokalplaner er gode redskaber. både når der skal bygges nyt. og når
eksisterende bebyggelse skal ombygges e ller bevares. men derer grænser
for. hvor deta lje ret en loka lplan kan udformes. Ikke a lt kan fo rudses i
plan lægn ingsfasen - meget kan fø rst afklares gen nem arbejdet med det
enkelte projekt. Det er derfor vigtigt, at der på forhå nd g ives den bedst
mulige inspiration og vej ledn ing til bygherrer, teknikere og håndværke re.
Til de tte fonnål skulle Indre By/Christianshavn Bydelsatlas gerne være
et nyttigt redskab. idet der redegøres for de byarkitektoniske sammenhænge, de karakteristiske træk i de forskellige perioders byggeskik. og
for vurderingen af dc enkelte bygningers bevaringsværdi.
Som et resultat af arbejdet med at registrere bevaringsværdier i Ind re
By og på Christ ianshav n peges i de efte.følgende afsni t på en række
forhold, det er vigt igt at tage hensyn til i den fremtidige planlægning.

Ombygning og nybyggeri
Det er vigtigt. at der ved ombygni ng og renoverin g tages hensyn til
byggeskikken i den periode. huset er bygget i. så ledes at vinduer, døre.
alt aner. gesi mser. f'acadedetaljer. kviste o.l. udformes i overensstemmel se hermed. Ved indre tning af boliger i tidli gere e rh ve rvsa realer i
Indre Byer det afgørende at tidens krav til boligstandard rea li seres på
husenes og områdets præmisser. således at husenes ark itek tur og gårdmiljper med fine bagh use fastholdes. Ved indret ning e ll e r o mbygning

af butikker er det afgø rende fo r gadebi ll edet. at bygningen s mur "står"
på jorden og at skiltningen respekterer bygningens lodrettc og vandrette facadeinddeling. Nye re klamemedier i form af dominerende sig nboards og lig ne nde bør ho ldes ude af de histori ske dele af hensyn til
gadebi lledet og tagprofilen.
Enkelte boligområder i bydelene har ligeledes et ensartet tidstypisk præg,
de r bør tages he nsyn til ved istandsætte lse af tag facader. vinduer. altaner og lignende .
Indre Bys og Chris ti anshavns kva rterer udgør mi ljømæssige og bygnings.messige helheder af hØj kvalitet. der e r oplagte em ner for en fremtidig bevarende lokalp lanlægning. Trods omfattende fredningerog flere
bevarende planbestemmelser e r bydelenes bebyggelse ku n sporadi sk
sikret i dag.
Indre by og Chri stianshavn ska l imidl ert id fortsat kunne udvikles og
optage forandringer og nye ti Iføjelser. Det afgørende er, at fornyelse rne
tilpasser sig bydelenes bebyggelsesstruktur og ska la og i e t nutidi gt
for msprog af høj kvalitet bidrager ti I byens historiske dynamik og arkitektoniske mangfo ldi ghed ude n at slå helheden i stykker.
I de hi stori ske kvarterer bør muli ghederne for nybyggeri dog begrænses til mindre en heder. Opførelse af nye høj huse. gadegennembrud so m
Åbenrå ell er totalsaneringer som Adelgade/ Borgergade- kvarteret er da
også utænkel ige i dag.

Større fornyel ser vi l fortrinsvis ske langs med havnen og i begrænset
omfang på Ho lmen. hvor udnyttelsen af hav nearealerne til nye bymæssige funktioner e r e n e neståe nde mulighed for at fo rbedre ko ntakten
mellem byen og vandet. der e r et af de væsentli gste byarkitektoni ske
træk af stor rek reativ værdi . På Christianshavnssiden e r strækningen
karakteriseret ved dokker. bassiner og kanalløb. der bør udnyttes bybygningsmæss igt og rekreativt - eventuelle opfyldninger bør kompenseres
af nye udgrav ninger. Langs Indre By bør kajsætningens fortrinsvis lige
forløb fastholdes og underst reges ved ny bebyggelse i en ska la og struktur. c1er tilpasser sig de bagvedliggende kvarterer. Promenader og stier
bør fortsat udbygges li gesom nærhede n til va ndet bør forbedres i fo rm
aftrappeanlæg og forsænkede k ,~ er. Byggeriet kunne ev!. ligeledes skabe
grundl ag for udn ytte lsen af havneløbet til passagertransport
Byrum og gr(jl/l1e træk
De større grønne områder S0 111 vo ldanl æggene og Kongen s Have er
fastlagt i kommuneplanen. Man kunne dog ønske at den fy siske og visuell e forbindelse mell e m volda nlæggenes e nkelte dele blev forbedret
ved trafikreguleringer og beplantning af gaderum . I den sammenhæng
vill e det væ re ønskeli gt med en mere markant og ega l plantning langs
ringgaderne. li gesom krydsningspunkterne mellem disse og indfaldsvejene trænger til e n a rkitek ton isk bearbejdning. Eksempelvis vi lle en arkitektonisk tilpasset rundkørsel på Søtorvet være mere i harmoni med
det olll giv nc byrum. Trafiksaneringer og de mange omlægninger og
indre tninger af bydelenes centra le pladser og strøg har bidraget væse ntli gt til forskønnelse af bybilledet og byens rum . Såfremt planerne
om en øst li g havne tunne l genne mføres vil Indre By blive a Jlas tet for e n
del af den gennemkørende trafik . Dette vil give yderligere muligheder
for en oml ægning og forskønnelse af gader og pladser.
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Der er i delte atlas foretaget 10 slags vurderinger. som er uafhængige af
hinanden. De to vurderinger giver derfor ikke altid det samme resu llat,
når man ser på den enkelte bygning.

Den e ne vu rdering vedrø re r de bevaringsmæssige sammen hænge. Den
omfatter del samlede bym iljø eller forhold i en bebyggelse. Den anden
vurdering vedrører de enkelte bygninger. I begge vurderinger benyttes
to røde farver, en lys og en mørk.
Bygninger der er dominerende eller markanie set som led i en bevaringsmæssig sa mmenhæ ng. er ikke nØdvendi gvis bevarin gsværdi ge i sig selv.
Man vi l derfor kunn e finde bygninger. der fremhæves med rødt i en
bevaringsmæssig sammenhæng. men SO I11 ikke er frem hævet i e nke ltbygni ngsregistreringen. Del om vendte forhold vil også k unne forekomme.
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