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Karberghus A/S ejer en række historiske ejendomme i København. For os repræsenterer 
en fredet eller bevaringsværdig bygning både historiske, materielle og menneskelige 
værdier. Dem ønsker vi at værne om og bevare, for med skønhed, god beliggenhed og 
utallige fortællinger om liv levet i husene, har vi alle et inspirerende sted at udøve 
virksomhed fra.
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Forsiden 
En faldende putto, den trettende af fjorten i frisen øverst på facaden i Brønnums Hus. Putto 
af italiensk for lille barn, af latin putis, dreng, en buttet barnefigur ofte nøgen og med eller 
uden vinger. Findes i både religiøs og verdslig kunst i Italien allerede i 1400-tallet, fra starten 
af 1500-tallet også i Holland og Tyskland og i sen renæssance i fransk kunst og arkitektur. 
Forkærligheden for putti var allerstørst i det barokke Sydtyskland i midten af 1700-tallet. 

Bagsiden
Motiv fra det japanske tapet i den ovale spisestue på 2. sal. 

Denne publikation er udgivet i 2016 af
KARBERGHUS A/S

og er trykt i 1000 eksemplarer.
Dette eksemplar er nr.

Brønnums Hus er fest og farver 

OG BRØNNUMS HUS ER SKØNHED og plads til kreativ udfoldelse. Sådan 

er det i dag, og sådan har det altid været. Siden de første beboere flyttede 

ind, har huset stået pyntet til fest i 150 år, og enhver, der lagde vejen 

forbi, nød godt af de smukke og rummelige stuer i Tordenskjoldsgade. 

DA HUSET ENDNU STOD UNGT og nyt tog nogle af Danmarks mest elskede 

kunstnere tit turen over Kongens Nytorv og op ad trappen ovre bag Det 

Kongelige for at besøge familien Henriques eller Hirschsprung – for de 

boede her som nogle af de første og åbnede gennem årene deres hjem 

for mangen et musikalsk eller litterært møde tidens bedste kunstnere og 

meningsdannere imellem. Og siden fulgte lige så mange andre kreative 

sjæle trop, da blandt andet både ballet- og kunstakademi flyttede ind, og 

håbefulde dansere og ambitiøse arkitektspirer fyldte stuerne.

I BYBILLEDET står Brønnums Hus i dag stadig nærmest uændret og bevaret 

som en unik og lysende hilsen fra en særlig periode i arkitekturhistorien, 

men især er vi nok alle nærmest på fornavn med ’Brønnum’, fordi huset 

egentlig aldrig kun har tilhørt dets beboere – men også alle os andre. 

FOR FAMILIEN BRØNNUM ÅBNEDE café og konditori i stueetagen for 

næsten 150 år siden og drev restaurant i de selv samme lokaler helt frem 

til engang i 1990’erne. Og generationer af trætte eller tørstige forbipasse-

rende, teatergæster eller studerende fra Kunstakademiet på Charlottenborg 

har derfor på deres vej gennem byen – og gennem livet – kunnet stille 

både sulten og tørsten i husets dybe favn. Kun fire trin oppe og på samme 

tid både lidt bekvemt og behageligt tilbagetrukket fra det pulserende liv 

på byens største og fineste torv – og så dog alligevel så tæt på. 

BRØNNUMS HUS HAR DERFOR ALDRIG været forbeholdt de få – og er 

det stadig ikke. 

HER EN LILLE BESKEDEN TOUR i glimt fra de første 150 år af husets historie 

– vi bevarer naturligvis værdierne, både de materielle og de mere 

immaterielle, dét sommerfuglestøv, der hænger ved fortællingerne om 

huset og dets beboere – så de næste 150 år kan bare komme an. 

Kom med inden for!
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I 1606 KØBTE KONG CHRISTIAN DEN 4. ET STYKKE JORD lige uden for

dét, der dengang var Københavns Østerport. I endnu åbent land forlystede 

byens finere borgere sig her i det grønne og nød udsigten over Øresunds 

blå bølger fra lysthaver og små pavilloner tæt på kysten. 

Den voksende middelalderby oprindelig omgivet af forsvarsmur og porte 

var dog ved at sprænge sine rammer, og med visionen om et Nykøbenhavn 

eller en Sct. Annæ By ønskede Christian den 4. at sætte scenen for en 

storslået ny bydel på det indkøbte stykke land. 

Fugleperspektiv af København,1618. J. Haas efter van Wick 1611. Københavns Stadsarkiv. 



6 7

Kongens Nye Torv 

LIGE MED DET SAMME blev visionen dog ikke til noget. Efter nedlæggelsen 

af bymur og porte lå området urørt hen som pløret ingenmandsland i 

årtier – indtil Christian den 5. i 1670 overtog tronen og som det første lod 

pløret brolægge. 

EFTER FRANSK FORBILLEDE ønskede han sig en place royale, et nyt militært

og trafikalt midtpunkt, smukt og storslået og en kongelig residensby 

værdigt. 

VILLE MAN BYGGE ved det nye torv måtte man derfor også honorere en 

kongelig forordning, der foreskrev ikke alene byggeteknisk høj og upåklagelig 

standard men også intet mindre end det bedste, når det kom til skøn og 

værdig fremtræden mod byens største og snart fornemste plads. 

 

RESULTATET BLEV EN RÆKKE ARKITEKTONISKE pragtværker, som pryder 

Kongens Nytorv endnu i dag. I 1670’erne og 80’erne opførtes først 

Charlottenborg og derefter Thotts Palæ, i dag Frankrigs ambassade. 

Hundrede år senere opførtes i 1780 Harsdorffs Hus vest for Charlottenborg 

og i 1799 Erichsens Palæ, nu Danske Bank ved siden af Magasin. Mellem 

Harsdorffs hus og det første Kongelige Teater fra 1748 lå oprindelig også 

Gjethuset, det kongelige klokke- og kanonstøberi opført 1671. Denne 

veritable våbenfabrik måtte dog lade livet, da nye tider trængte sig på – for 

i 1866 var en ny bydel undervejs midt i det gamle København, og Brønnums 

hus kunne overtage den fornemme plads på kongernes største torv.

Kongens Nytorv i sne før 1860’erne. Kunstneren ukendt. Charlottenborg, derefter 
Harsdorffs Hus, Gjethuset og Komediehuset. Københavns Museum / KBH Billeder.

I følge kongelig forordning det ypperligste forestillet. Illumineret facade. Thotts 
Palæ. 1730. Frederik den Femtes Atlas. Det Kongelige Bibliotek.
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Gammelholm 

NED MOD SUNDET lå også fra gammel tid Flådens kvarterer i et område 

syd for det, vi i dag kender som Nyhavn. Her var åbne kanaler og bolværk, 

reberbane og orlogsværft. I 1859 flyttedes værftet imidlertid ud på 

Holmen, og arbejdet med et byplanlægningsprojekt af dimensioner blev 

indledt. København havde stadig vokseværk, og arkitekten Ferdinand 

Meldahl fik af Rigsrådet i en alder af 33 år til opgave at udlægge området 

fortrinsvis til beboelse – og et offentligt byggeri eller to skulle der nok også 

kunne blive plads til. 

I ÅRENE FRA 1860 OG frem til ’77 udlagdes og bebyggedes det nye Gammel-

holm derfor efter Meldahl’s parisiske forbillede, og ni brede boulevardlignende 

gader blev projekteret, så de sluttedes med point de vue mod havnen og 

de blå bølger ved den nyanlagte kaj og Havnegade. 

Meldahl elsket og hadet

SOM KONGELIG bygningsinspektør, professor på Akademiet og medlem

af Borgerrepræsentationen var unge Meldahl en både magtfuld og 

kontroversiel person i sin tid. Han var ’historicist’ og udøver af faget 

baseret på en forkærlighed for kopiering af tidligere tiders stilarter – 

mellem barok, renæssance eller rokoko kunne der vælges frit. Bygningers 

placering og fremtoning skulle nemlig først og fremmest skabe stemning, 

mente han. Forkærligheden for pynt fornægter sig da heller ikke i Meldahls 

egne byggerier i en tid, hvor kollegerne var optagede af noget helt andet, 

nemlig at genopdage det nordiske udtryk, ærligt og uden dikkedarer. En 

bygnings krop og sjæl skulle udtrykke sig gennem markering af konstruk-

tionen og tektonikken og ikke gennem teatralske masker, pasticher eller 

falbelader, som Hr. Meldahl yndede. 

Kort over København, 1854 rettet til 1858. Før Gammelholms udbygning.
Thor Branth, Forlaget C. H. Bielefeldt / Københavns Stadsarkiv.

Havnegade. Meldahls nye Navigationsskole, opført 1866. Bagved og til højre for 
anes Gammelholm endnu ikke udbygget. Johannes Hauerslev. Københavns Museum 
/ KBH Billeder.
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Ferdinand & Flensburg 
 

PÅ EN AF DE ALLERFINESTE nye matrikler helt oppe ved Kongens Nytorv 

og ved siden af det Kongelige Teater kunne navnebroren og arkitekten 

Ferdinand Wilhelm Jensen i 1865, da Gjethuset var væk, gå i gang med 

byggeriet af kvarterets allerførste hus på adressen Tordenskjoldsgade 1. 

På foranledning af Hr. Grosserer Carl Flensburg, handlende ud i tekstiler og 

med eget væveri på Amager, stod dét, vi i dag kender som Brønnums Hus 

færdigt som det første i rækken af nye og attraktive arkitektoniske perler 

i 1866 – i en bydel af både anderledes imposant og internationalt tilsnit, 

end Københavnerne ellers havde været vant til.

Kongens Nytorv, Charlottenborg, Harsdorffs Hus og Gjethuset, 1860’erne. 
Københavns Museum / KBH Billeder.

Kort over København, 1897. Gammelholm udbygget. Dansk Turistforening, 
Hagerups Forlag / Københavns Stadsarkiv. 

’Arkitekt, Professor F. Meldahl, 
siddende’. 1882, P. S. Krøyer. Olie 
på lærred. Frederiksborg Museum.
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Stuk og stil 
 

FERDINAND WILHELM JENSEN, 29 år og arkitekten bag 

Brønnums, var ikke en Hr. Meldahl men måske nok en af 

hans disciple – i hvert fald under stærk indflydelse, siges det. 

Så Brønnums blev så udpræget et billede på forkærligheden 

for motiver fra fortiden anvendt som stemningsskabende 

– og dét unægtelig festlige og dramatiske udgaver af slagsen 

– dog ikke udført som i de gode gamle dage, hvor de ærligt 

og redeligt ville være blevet hugget ud i sten ved håndkraft 

– men i stedet støbt i forme! 

DET VAR DEN BEGYNDENDE INDUSTRIALISME, der her stak 

sit hoved frem. Brønnums blev opført i årene lige før, man 

sagde farvel til bondesamfund og Guldalder, og industri-

samfund med arbejderklasse, kapitalisme og ulighed truede 

forude. Man forsøgte at bevare hyggen og trygheden inden 

døre med blød plys, romantiske skilderier og nips inspireret 

af antikken, og havde man midlerne, viste man det gerne – 

og brugte ung arkitekt til facaden, selv om resten af huset, 

som det stadig var skik og brug, kun blev opført per 

håndværksmester. 

HISTORICISMENS faser gennemlevedes, og i årene op mod 

århundredeskiftet svingede moden fra det sydeuropæisk 

inspirerede til det nationalromantiske – og gav os huse 

som for eksempel Nyrops Rådhus – resultatet af en 

arkitektkonkurrence afholdt i 1888.

I SELSKABET på Kongens Nytorv er Brønnums unægtelig en 

af de mere pyntede ’damer’, men arkitekt Jensen stod siden 

også bag huse som Søtorvs-komplekset ved Dronning 

Louises Bro fra 1876 og ejendommen Bredgade 63-65 fra 

1886. Lægger man vejen om af især Bredgade, så forstår 

man, at Brønnums ikke bare var et muntert påfund men 

så absolut renæssanceinspireret og personlig alvor fra 

arkitektens side – nu med masseproducerede dekorationer 

– og måske oven i købet fremskaffet per katalog eller 

postordre.

Tordenskjoldsgade 1. Omkring 1866, da huset stod helt nyt. I 
baggrunden Hirschsprungs Cigarfabrik helt til højre i billedet, også 
den stod færdig samme år. Københavns Museum / KBH Billeder.
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Efter bare seks år i det nye Brønnums Hus fik beboerne naboskab af en større 
byggeplads. For i 1872 begyndte man på opførelsen af det nye Kongelige Teater og 
på nedrivningen af det gamle Komediehus. Byggeriet stod på i et par år, og glæden 
må have været stor, da teatret tegnet af arkitekterne Pedersen og Dahlerup blev 
indviet i 1874 – en tand tættere på Brønnums Hus end det gamle. Om det til 
gengæld har vakt bekymring, melder historien intet om.

Kongens Nytorv, omkring 1873-74. Komediehuset er endnu ikke revet ned, og det 
nye teater står næsten færdigt. Københavns Museum / KBH Billeder.
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150 år efter opførelsen, Anno 2016
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Tilbage til fremtiden

EFTER NÆSTEN 150 ÅR på pladsen blev Brønnums Hus i 2015 restaureret 

i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. 

ANSET FOR ET AF STUKPERIODENS HOVEDVÆRKER af stor æstetisk værdi 

blev huset fredet i 1995. ’En klar opdeling af facaden giver i samspil med 

ornamenternes skyggevirkning en rig malerisk-plastisk fremtræden 

karakteristisk for den europæisk orienterede retning inden for 

historicismen, og bygningen er blandt de tidligste og bedste eksempler på 

denne arkitektoniske stil. 

KULTURHISTORISK har bygningen med sine oprindelige, velbevarede og 

eksklusive interiører særlig værdi som repræsentant for den velstillede del 

af det københavnske borgerskabs boligforhold under industrialismens første 

fase’, begrundedes fredningen også med.

’BYGNINGEN KAN OPFATTES som et hjørnehus med fire fag mod 

Tordenskjoldsgade og et afrundet hjørne på tre fag. Et halvt fag forbinder 

hjørnet med Harsdorffs Hus’, siges det også. 

KAN MAN OVERHOVEDET forestille sig Brønnums Hus med et vinkelret, 

skarpt og kantet hjørne, hvor der nu er nærmest blødt og imødekommende? 

Ja nogen kunne, men et er sikkert – verden ville så have været en ganske 

anden….

Holger Jacobsens forslag i arkitektkonkurrencen om radiofoni i ’Stærekasssen’, 
1930. Det blev som bekendt ikke til noget – og samtidens kritikere gjorde tykt nar. 
Danmarks Kunstbibliotek.
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Maskerone og djævelskab  
 

’ARKITEKTEN, FERDINAND Jensen, har formodentlig selv 

hentet tegningerne til alle dekorationerne fra italienske og 

franske bygninger og fået byens bedste stukkatør til at forme 

dem. For det er da næppe tænkeligt, at dekorationerne her 

er importeret færdigstøbte fra Tyskland eller et andet 

udland? 

RÆKKEN AF ENGLE under taget, der bærer en løvranke, er 

i hvert fald lavet til lejligheden. For en af dem, længst væk 

fra Kongens Nytorv, ligger ned, som om den er ved at falde. 

Det er et minde om, at en af murerne faldt ned fra netop 

det sted under opførelsen og slog sig ihjel!”, skriver Kristian 

Hvidt i bogen  ’Pynt på gesimsen, Facader på københavnsk 

etagebyggeri 1860-1920’.

TIL HØJRE FOR DØREN ind til Brønnum vidner et par ord også 

om en anden skæbne tungt knyttet til huset. I de halvt illegale  

‘Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske 

Besættelse (fra 1. januar 1944 til 4. maj 1945)’ udgivet af 

Københavns Magistrat november 1946, står: 

‘Tirsdag den 6. Februar 1945. 

Skudt ud for ‘Brønnum’s Restaurant. Mandag Aften blev en 

ung Mand, hvis Dæknavn var Erik Damgaard, Amagerbrogade 

4, beskudt, da han kom ud fra Restaurant Brønnum paa Kg. 

Nytorv [i. e. Kongens Nytorv]. Han blev ramt af en Serie 

Skud og førtes senere i Ambulance til Nyelandsvejs Lazaret. 

De, der havde beskudt ham, menes at være Sommerfolk, 

som har været ude for at anholde ham. Fra Restauranten 

satte de paagældende sig i telefonisk Forbindelse med 

Politigaarden. - Den dræbte var Journalist Arboe-Rasmussen’, 

frihedskæmper.

Fra restaureringen af facaden.
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Delfiner, havfruer og løbende hunde 
 

STUK FÅR MAN, når man blander gips, kalk, marmormel og cement. 

Blandingen kan fyldes i forme og armeres med jern eller hæftes på en 

traditionelt opmuret facade, der efterfølgende oftest er pudset og i hvert 

fald forsynet med indmurede forankringselementer af jern eller tråd, som 

kan bære figurer og dekorationer. 

AT STØBE OG TRÆKKE figurer og bygningsdele har man kendt til siden 

Romertiden, men først i 1870’erne fandt man ud af, at Portland-cement 

gjorde massen vejrbestandig, og så kunne den anvendes udendørs.

Det færdige resultat.

Bølgetoppe / Løbende Hunde.
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’Stærekassen’, Det Kongelige Teaters nye scenetårn spændt ud tværs over 
Tordenskjoldsgade, kom til i 1931 – og er stadig en torn i øjet på mange. Der var 
nu også smukt, dengang lyset uhindret kunne ramme de toppede brosten helt
nede fra havnens høje blå himmel og hav….
1929 ©Ukendt/Copydan Billeder / Københavns Museum / KBH Billeder.
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Livet levet 

HVEM ER DET SÅ, der i generationer har befolket Brønnums? Ja, nogle 

familier har gjort sig særligt bemærkede i husets første tid, og med folk og 

fæ og tjenestetyende indkvarteret i baghuset var der nok ganske så livligt 

også i forrige århundrede. I Kraks Vejviser og Politiets Mandtaller kan man 

følge de mange skæbner, huset rummede, familierne var børnerige og 

tjenestepigerne mange, og portner flyttede også ind.

BRØNNUM, HENRIQUES, HIRSCHSPRUNG og Heine tegner sig for husets 

første næsten 50 år, og efter dem rykkede en mere broget skare ind på 

etagerne. Fra 1920’erne og helt frem til i dag har der været både læge og 

tandlæge i huset, antikvitetshandler, kemiker, fotograf og frisør – og så især 

både ballet- og arkitektskole. I nyere tid overtog en kinesisk restaurant 

efter Brønnum i stueetagen, det holdt dog ikke længe, og lokalerne blev 

siden indrettet til billetkontor for det Kongelige!

I DAG ER DER OFFICE CLUB kontorhotel på etagerne og igen adgang for

alle i stuen i Brønnum Bar. Og plads til Hollywood har der også været, 

for i 2015 var huset fast base for holdet bag ’The Danish Girl’ under 

optagelserne til filmen om kunstnerinden Gerda Wegener. Tre Oscarvindere 

havde deres daglige gang og garderobe på 2. sal – instruktøren Tom Hooper 

og skuespillerne Eddie Redmayne og Alicia Vikander.

I DAG er også adressen en anden. For i forbindelse med kommunens 

forskønnelse af Kongens Nytorv i 2004-2005 fik området foran 

Stærekassen status af gågade og blev en del af torvet og hed herefter 

August Bournonvilles Passage – efter den verdenskendte koreograf, som 

satte Danmark på ballettens verdensscene.

Ud i dansen. Topfigur til kageopsats overdraget til Nationalmuseet af Brønnums.
Fra ’Brønnum 100 år’, Krohns Bogtrykkeri, København 1965.
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Hvorfor egentlig ’Brønnums Hus’?

I 1866 FLYTTEDE HOF SKRÆDDER D. Therkelsen’s Enke & Søns 

Etablissement som de første ind i stuen. Så hvorfor ikke ’Therkelsens Hus’? 

Ja, Therkelsens blev ikke så længe, for den 5. september 1871 – det var på 

en tirsdag – slog Valdemar Emil Brønnum dørene op til ’Konditori og Kafé’ 

på adressen. 

NAVNET BRØNNUM forveksles tit med Brøndum, som vi kender det fra 

Brøndums Hotel, Skagenskunstnerne og en ganske særlig del af 

Danmarkshistorien, men der er dog ikke tale om noget slægtsskab, snarere 

skal forklaringen findes i det sproglige. For sandsynligvis har medlemmer 

af både familierne Brønnums og Brøndums traditionelt taget navn efter en 

af adskillige lokaliteter i Nordjylland kaldet Brøndum, og kirkebøgerne på 

egnen afslører, at om det blev stavet med et nn eller et nd, det tog man 

ikke altid så alvorligt. 

SÅ ’BRØNNUMS HUS’ fordi familien blev her længe og i generationer forstod 

at følge med tiden og gøre bageri til restaurant? 

Annonce bragt i kataloget til 
Charlottenborgs udstilling 1911. 

Side 29: Helt op til tiden lige efter 1. Verdenskrig var kelnertegn almindelige. Tjener 
og arbejdsgiver holdt med tegnene regnskab med køb og salg i løbet af dagen og 
afregnede ved arbejdstids ophør – før kasseapparatets og bon’ernes opfindelse. 
Drikkepenge var tjenerens eneste løn. Her kelnertegn påtegnet V. Brønnum. Solgt på 
Bruun Rasmussen Kunstauktioner 2012. Bruun Rasmussen Kunstauktioner.
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Brønnum Bar bedst 
 

JA, SANDSYNLIGVIS – men uden de særlige menneskelige træk og kvaliteter, 

som medlemmerne af familien Brønnum også besad, var det nok ikke gået. 

Dét får man et indtryk af, når man læser, hvad Svend Brønnum sagde i sin 

tale til familien og de ansatte, da man i 1965 fejrede 100 års jubilæum:

’KENDETEGNENDE FOR ALLE TRE generationer Brønnummer er, tør jeg sige, 

at de alle har været meget tilbageholdende over for deres kunder, og 

sjældent har vist sig i selve serveringslokalerne. Derfor har tjenerne hos 

Brønnum været en stor del af forretningens ansigt, og de har bevaret deres 

personlige præg og har stedse haft en popularitet, der har givet sig smukke 

udslag ved de mange jubilæer, de i årenes løb har kunne fejre. I bar begejstring 

over alle fornævnte data har jeg ikke glemt det væsentlige, at største-

delen af den atmosfære, der er restaurantens, er skabt af kunderne eller, 

som det bør hedde, gæsterne. Det har været alle tre brønnnumske 

generationer forundt, at stedet har tiltrukket mangfoldige af tidens bedste 

fra åndens, kunstens og Mercurs riger. At det ikke er helt tilfældigt, skyldes 

naturligvis at vi bor midt i landets kunstdomæne, midt imellem Det kongelige 

Teater og Akademiet for de Skønne Kunster og på et hjørne af kongen 

Nytorv, et af Byens store forretningscentre…..Jeg vil gerne slutte denne 

beretning om Brønnum med en hyldest til min far, som var en sjælden fin 

personlighed, venlig og åben, let til begejstring, uden misundelse, og derfor 

i stand til at glæde sig over andres fremgang og gode indsats. Der burde 

findes et hæderstegn for gode mennesker’. 

DÉT må være grunden til, at den Brønnumske ånd har overlevet og lever 

videre i bedste velgående.

Brønnum Bar genopstået. Igen en del af byen. Træskærerarbejdet bag baren har fulgt Brønnum gennem mange år.
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Henriques besøgt
 

THERESE OG MARTIN Henriques må have frydet sig over deres nye hjem 

på 1. sal på det fashionable Kongens Nytorv. De havde lagt billet ind på 

boligen, allerede inden den stod færdig, og de flyttede ind i et hus, der i 

1866 ikke bare var ’det sidste nye’ udvendigt men også udstyret med 

ferniserede gulve, gaslys og finesser som dørgreb af sort horn – alt det 

nyeste på den tid. 

MARTIN HENRIQUES var vekselerer med forretning på Højbro Plads og 

fru Therese en dygtig pianist. 

DE FLYTTEDE IND som unge ægtefæller og forældre til en børneflok på fem 

og senere én til i pleje, da de var henholdsvis 33 og 41 år, og i løbet af en 

menneskealder lagde de stuer til mødet mellem nogle af de ypperste i det 

københavnske selskabs- og kulturliv. Der har naturligvis været råd til at 

byde på overdådig mad og drikke og sikkert også en vis prestige i at lægge 

hjem til berømthedernes besøg, men der hersker ingen tvivl om, at de 

oprigtigt interesserede sig for musikken og kunsten og holdt af alle de 

udøvende – og de af Henriques’. 

’Stuerne i Tordenskjoldsgade var i tidens plyses-stil med antimacassar-stykker på 
lænestolene (mod herrernes hårpomade). På væggene landskaber af Carl Bloch m. 
fl. Anna Henriques og Nicoline Møller (med ryggen til) planlægger menuen’. Kristian 
Hvidt: ’Det Mousserende element’.

Samme steds 2016.
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Soirée 

DET VAR BALLETMESTEREN August Bournonville, der først introducerede

Therese Henriques for H. C. Andersen, da han under et besøg hos 

koreografen hørte hende spille. Dét blev begyndelsen på et langt venskab 

og i det hele taget begyndelsen på et liv i selskab med en stor kreds af 

musikere, forfattere og billedkunstnere. Komponisterne Gade, Hartmann, 

Lumbye og Hr. Grieg med frue, cellisten Neruda, balletdanserinderne Price, 

billedkunstneren Carl Bloch og Hr. Edvard Brandes besøgte alle hjemmet 

i Tordenskjoldsgade.

GRUS I MASKINERIET var der dog også. Allerede inden de flyttede ind, havde

fru Therese tilbudt Hr. Andersen, at han kunne flytte med og leje sig ind 

hos dem. Det endte dog ikke godt, for i sin dagbog noterer Andersen den 12. 

november 1865: ’Middag hos Henriques…..De tre Værelser jeg skulde have 

i hans nye Leilighed og som Fruen havde tilbudt mig for 200 Rdlr forlangte 

han 250 for og da jeg saae Grundtegningen kom jeg efter at Værelserne 

vendte ud til Baggaarden, det jeg aldeles ikke finder mig i. Hvad bryder De 

Dem om at see ud på Torvet! sagde han. De kan komme ind til mig! sagde 

hun, og der see ud af Vinduerne. Jeg blev utilfreds derved, thi jeg havde 

virkeligt tænkt på at fløtte ind, og selv meubelere, men dog have et Vindue 

ud til Torvet’...

’En musikaften hos vekselmægler Henriques, 1868. Ved flyglet Therese Henriques 
og hendes ældste datter Anna. Foran flyglet Martin og Fernanda. I højre side fru 
apoteker Ortmann, Juliette Price, Niels W. Gade og kunstneren Edvard Lehmann. 
Med ryggen mod døren til venstre musikeren Frantz Neruda’. Kristian Hvidt.

August Bournonville 
‘Sylfiden’

Edvard Grieg    
‘Peer Gynt’

Niels W. Gade
‘Brudevalsen’

Nina Grieg     
Koncertpianist

H. C. Lumbye
‘Champagnegaloppen’

Frantz Neruda
Komponist og kgl. 
kammermusikus
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Andersen forlovet
 

DE TUNGE SKYER drev dog over, og Andersen kunne fortsætte fornøjeligt 

med den lille Marie Henriques på fem, som han i en alder af nogenogtres 

var ’kærester’ med. Forholdet fik imidlertid en ende, for som tiptipolde-

barnet Eva Hvidt erindrer, så er fortællingen i familien den, at et måltid 

i Tordenskjoldsgade satte en stopper for dét. Hr. Andersen brændte sig på 

en alt for varm æblekage og kom i smerte til at spytte både æbler og sine 

forlorne tænder ud på tallerkenen – og lille Marie råbte højt: ’Du er et svin, 

Andersen!’. 

Så var dén affære slut – forlegenheden alt for stor.

I 1912 FORLOD de voksne og endnu ugifte børn Tordenskjoldsgade – da 

havde familien boet på 1. salen i 46 år.

Hans Christian Andersen, 1869. Thora Hallager. Odense Bys Museer.

’Martin Henriques præsenterer sin familie. Året er 1870….På trappen fru Therese 
og datteren Anna med sin lillesøster Marie. Bag hende Edmond Henriques og til 
venstre broderen Robert. Øverst….Fernanda, der rystede lidt på hovedet, da 
kameraet sagde klik’. Kristian Hvidt.
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Japanske skatte på Kongens Nytorv
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Tobaksbrødre 
 

EMMA OG BERNHARD Hirschsprung flyttede ind på 2. sal i 1873. 30 og 39 

år, forældre til en flok på fire og senere fem og dedikerede kunstelskere. 

Bernhard og bror Heinrich havde for længst overtaget ledelsen af deres 

  fars cigar- og tobaksimperium A. M. Hirschsprung & Sønner og havde lige 

opført ny fabrik lidt henne ad gaden i nr. 7. Velstanden var stor, og langt på 

arbejde var der ikke!

BROR HEINRICH OG FRU PAULINE Hirschsprung stod ved århundredeskiftet 

bag etableringen af Den Hirschsprungske Samling. Museet er i dag en del 

af Parkmuseerne og rummer de tos betydelige samling af dansk kunst. 

MEN OGSÅ Bernhard og Emma havde stor kunstnerisk forståelse og 

etablerede med årene tætte personlige venskaber med blandt andre nogle 

af Skagensmalerne. Deres forkærlighed for det skønne ses på forunderlig 

vis stadig bevaret i Brønnums Hus, for et sjældent gyldent tapet hentet i 

det store udland og en personlig hilsen malet med pennestrøg direkte på 

væggen har på magisk vis overlevet generationers flytten ind og ud og 

byggen om.

Hirschsprungs fabrik i Tordenskjoldsgade 7, 1906. Tobaksproduktionen flyttede 
i 1951 til Virum. Peter Elfelt. Københavns Museum / KBH Billeder.

Der rulles. Hirschsprungs fabrik, 1906. Til 1996 var lokalerne hjemsted for eleverne 
på Kunstakademiets Arkitektskole. Peter Elfelt. Københavns Museum / KBH Billeder.
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Fabrikant og mæcen Bernhard Hirschsprung, 57 år i 1891. Jørgen Kamstrup 
fortæller i sin bog om ØK’s grundlægger H. N. Andersen, at Bernhard tog den lidt 
kejtede mand under sin vinge og forsøgte at få ham ind i den københavnske 
’selskabslivsjunge’. Inviteret til en af Bernhard og Emmas familiefester i 
Tordenskjoldsgade blev han dog aldrig ’overtalt’. Han var medlem af bestyrelsen i  
tobaksvirksomheden – den eneste bestyrelsespost uden direkte relevans for hans 
egen virksomhed han i øvrigt tog imod. Dansk Jødisk Museum / Det Kongelige 
Bibliotek.

Hustru og muse, Emma Hirschsprung, 48 år i 1891. Bernhards smukke 
livsledsagerske er portrætteret af adskillige i kredsen af kunstnere, som de to 
kendte og holdt af,  Vermehren og Frants Henningsen nogle af dem. Tilknytningen 
til Skagenskolonien får man indtryk af i Maria Hellebergs værk om Martha 
Johansen, Marie Krøyer og Anna Ancher. ’….i 1889 beretter Anna (Ancher) lystigt 
om besøg af Thorvald Niss, Arnold Krog, grosserer Salomonsen og en Hirschsprung, 
dén Bernhard, hvis fornavn af Niss straks blev omskrevet til Bæhat’. Niss og Krog 
havde allerede da sat deres præg på hjemmet i Tordenskjoldsgade – i Emmas 
’gemak’. Dansk Jødisk Museum / Det Kongelige Bibliotek.
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Kinkarakami
 

TAPETERNE i Bernhard og Emmas ovale spisestue er noget så eksotisk 

som japanske, af det pureste ’guld og læder’ og på originalsproget kaldet 

Kinkarakami. Produceret i Yokohama til det europæiske marked i 1880’erne 

blev tapeter af så sublim kvalitet, som den Bernhard og Emma smykkede 

deres stue med, kun produceret i løbet af dette ene årti. Det japanske 

kunsthåndværk og den anderledes motivverden fascinerede os i Vesten, og 

stigende efterspørgsel blandt andet fremmet af tidens Verdensudstillinger 

betød, at man siden gik på kompromis med kvaliteten.

DE ENGELSKE tapetfabrikanter Rottmann, Strome & Co etablerede et 

samarbejde med en leverandør i Yokohama og solgte tapeterne videre 

til særligt udvalgte forhandlere. Og én af dem var Sigfried Bing. Som en 

af de første hentede Bing ved århundredets slutning japansk kunst og 

kunsthåndværk hjem til sin forretning i Paris. Det gjorde ham til tidens 

mest toneangivende og indflydelsesrige kunsthandler, for værkerne 

inspirerede europæiske kunstnere til udviklingen af dét, vi i dag kalder Art 

Nouveau – et særligt kunstnerisk udtryk med udgangspunkt i motiver fra 

naturen i ny fortolkning i europæisk sammenhæng.

Matricer til brug for restaureringen af tapetet, som for mere end halvfems procents 
vedkommende stadig er det originale.
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Takashi Ueda 

TAPETER BEGYNDTE MAN AT BRUGE fra omkring 1650 – hvis man var 

velhavende. Præget tapet kender man fra 1870’erne i Europa, hvor lærred 

pressedes ind i træforme og tørredes. Først når det var monteret på 

væggen, kunne der farvelægges. Japansk ’leather wallpaper’ skal imitere 

præget læder. Og fremstilledes også ved håndkraft ved med en børste at 

presse eller ’slå’ fugtet papirmasse mod en form af træ med udskårne 

motiver. Først anvendtes plader og siden ruller af træ, det gav et andet og 

større format. Derefter ’forgyldtes’ med en tinlegering og siden ’guld’ – 

og endelig afsluttedes processen med en lakering for at forsegle og opnå 

størst mulig dybde og gyldent ’skær’. I Brønnums ses tapetet i baner – det 

er altså fremstillet på rulle.

DE JAPANSKE TAPETER sås først i Europa på Verdensudstillingen i London 

1862 – og blev ’et hit’. I det sene 1800-tal blev de Victorianske, ganske 

mørke og tunge interiører erstattet med en lysere æstetik inspireret af 

netop det japanske formsprog. ’Det var moderne, lyste rummet op, og gav 

det en rig glød, som det stadig besidder i dag….besøgende kunne se, at 

man var succesfuld og moderne’, fortælles det om The Gibson House 

i Boston i USA, hvor et lignende tapet endnu findes i hall’en i det 

viktorianske hjem. Også på steder som Buckingham Palace og The Royal 

Institiution i London findes gyldne tapeter.

 I FORBINDELSE MED RESTAURERINGEN af Kinkarakami i Brønnums har 

det vist sig, at tapetet er en stor sjældenhed, kun få af lignende kvalitet er 

bevaret globalt og kun sjældent i så stort omfang eller i så god bevarings-

stand. Billeder og kemiske analyser er blevet forevist den toogfirsårige 

Takashi Ueda i Kyoto, han er i dag den eneste, der kan håndværket. Ueda 

forsøger at bevare kendskabet til teknikken og historien bag og har lært sig 

håndværket. Det tager, når udført i hånden, to uger at færdiggøre et ark 

tapet på 60 x 60 cm – og Ueda konsulteres for restaureringsprojekter 

internationalt.
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Bing, Krog & Niss
 

SIEGFRIED BING var tysk og var i 1854 flyttet til Paris og havde stor succes 

med sine gallerier i Rue Chauchat og Rue de Provence. Fra 1895 kaldte 

han sin virksomhed Maison de l’Art Nouveau og indrettede galleriet med 

udstillingsvinduer skabt af kunstnerne Henri de Toulouse-Lautrec og Louis 

Comfort Tiffany – og solgte samtidskunst inspireret af det japanske 

lanceret som Jugend.

DET ER IKKE UTÆNKELIGT, at Bernhard og Emma har haft nære relationer 

til Bing. I hvert fald besøgte mange danske ifølge litteraturen både Paris 

og de store verdensudstillinger i de år. Og de havde faktisk en fælles ven, 

som kan have introduceret dem for hinanden eller i hvert fald Bernhard og 

Emma for Bings galleri, nemlig den danske arkitekt og maler Arnold Krog. 

Krog havde stået i murerlære med vennen og kollegaen Hack Kampmann, 

manden bag Politigården i København. Han blev imidlertid kunstnerisk 

leder på Den Kongelige Porcelænsfabrik i en årrække og er i øvrigt den, 

vi kan takke for det Musselmalede – genfortolket efter 1700-talsforlæg.

I RUMMET VED SIDEN af den gyldne stue findes en overflod af dansk 

romance og sødme, som skyldes Krog. For her mødes man af et festligt 

dekoreret loft af bladværk og natsværmer i skøn forening – og af 

en frise med duft af dansk sommernat, som den må have taget sig ud på 

Emma og Bernhards landsted Villa Nova i Ny Taarbæk dengang i 1887. 

Malet af vennerne Arnold Krog  og Thorvald Niss, hvis penselstrøg mødes 

i det tusmørkeblå Øresund i midten af billedet. Man kan håbe på, at de har 

stået her og arbejdet sammen og har nydt det i gode venners selskab.

Vase med japansk vild 
karpe, Arnold Krog og 
S. Jacobsen. 1887/1888. 
Bröhan Museum Berlin 
/ Daderot. 

’Portræt af maleren 
Thorvald Niss’ – også 
1887. P. S. Krøyer. 
Den Hirschsprungske 
Samling. 
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Heine og balletten 
 

PÅ 3. SAL VAR det overretssagfører Nathan Heine og fru Mathilde, der med 

familien residerede i årene fra 1882 og frem til 1914. Heine fungerede især 

i forbindelse med byggesager, og på Nørrebro er Heinesgade opkaldt efter 

ham. Også Heines var kunstinteresserede og lånte værker ud til 

udstillingerne på Charlottenborg.

Familien Heines ovale stue på 3. sal, måske 1914. Det Kongelige Bibliotek. Overretssagfører Nathan Heine og hustru Mathilde og deres fem børn. Omkring 
1880. Dansk Jødisk Museum.

 
 

SAMME STEDS – og siden hen også på tørreloftet på 4. – indfandt sig fra 

engang i 1950’erne både ballet- og arkitektskolen. I 1858 overtog Under-

visningsministeriet Harsdorffs Hus inde ved siden af, og man ’åd’ sig ind 

på både Brønnums Hus og en række andre ejendomme i kvarteret. 
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Arne, Poul og alle de andre 
 

ARKITEKTEN ARNE JACOBSEN fik ved den lejlighed kontor på 3. sal, da han 

blev professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi – i de år, hvor han 

i øvrigt også skabte både SAS Royal Hotel, Ægget og Svanen. Kontoret havde 

han helt op til engang i midten af 1960’erne til tider i selskab med kolleger 

som Erik Christian Sørensen, arkitekten bag bl. a. Vikingeskibsmuseet i 

Roskilde, og stadsgartner C. Th. Sørensen, internationalt kendt for sin 

fornyelse af havekunsten inspireret af moderne billedkunst. 

PÅ TØRRELOFTET øverst huserede også arkitekten bag PH-lampen, Hr. Poul 

Henningsen, en dag i begyndelsen af 1960’erne, da han som censor 

for en arkitektstuderende, der havde lavet opgave ud i lyssætning, tog turen

op ad trappen. En københavnsk gade skulle belyses på ny og innovativ måde, 

og den studerende havde bygget en fem meter lang model af Nikolajgade 

komplet med batteridrevne armaturer, så idéen kunne demonstreres. 

Studenten fik lov at rydde loftet, så man mellem pulterkamrenes kasser 

kunne præsentere projektet. Studenten bestod – og man fejrede efter-

følgende som altid med en tår over tørsten og en hjemmerullet cigaret – 

i stuen nede hos Brønnums, naturligvis. 

Arne Jacobsen. Foto: Bjarne Lüthcke.Familien Heines ovale stue på 3. sal, 2016. 
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