HARSDORFFS HUS

Forsiden
Tympanon & Frontispice; et Trekantet felt i Tempelgavlen båret af joniske søjler med
volutter på kapitælerne – spirallignende ornamenteringer indarbejdet i søjlernes top /
hoved. Harsdorff anvender Antikkens virkemidler til det yderste og bryder endda med
Vitruvius’ metoder, der ellers følges over hele Europa – han vender volutterne, så søljerne
egentlig ses fra siden og ikke frontalt. Det giver plads til vinduer og symmetri
– og slægtsskab med omgivelserne
Bagsiden
Udsnit af Olafur Eliassons installation i ’Udenrigsministeriet’

Harsdorffs Hus er er en kæmpe
ET HUS MED IKONISK FYLDE på den danske arkitekturscene. Det skyldes
ikke kun manden, der i 1780 opførte og lagde navn til huset, men også
eftertiden, der så det skønne og rigtige i hans værk.
MANGE AF DE FINE, GAMLE københavnske huse, som vi i dag holder af
og passer på, opførtes i sin tid med forbillede i netop Harsdorffs Hus. I
årene efter byens anden store brand i 1795 byggede man nemlig henved
svimlende tusind nye Borger Huuse i klassicistisk stil efter Harsdorffsk
opskrift, og det gav os skønne gader og stræder af et helt særligt dansk
tilsnit.
EFTER KLASSICISTISK FORBILLEDE dannede facadedekorationer overgang
til nabohuset, så en enkelt port eller bue over et vindue i eet hus kun
sammen med port eller bue i nabohuset skabte symmetri, og det gav os
harmoniske helheder med variationer i en menneskelig skala af nærmest
demokratisk natur.
GÅ EN TUR I BYEN OG SE dig omkring, og du vil finde Harsdorffske
hilsner overalt i refendfuger, segmentbuer og kordongesimser og kom
med indenfor på Kongens Nytorv og hør mere om de helt store i dansk
kulturarv – både mand og hus.

Velkommen!

Skønne kunster på Torvet
I SIDSTE HALVDEL AF 1700-TALLET giver Oplysningstiden danskerne nye
frihedsidealer, og tanker om moderne statsdannelse og plads til folkets
medbestemmelse spirer frem i en tid med kongelig enevælde. En
voksende national selvforståelse kalder på kunst og kultur, der kan
udtrykke det danske i et i øvrigt internationalt orienteret land, hvor
fremmede er velkomne og i stor grad befolker hovedstaden.
RIGET ER EN BETYDELIG MAGTFAKTOR alene i kraft af dets størrelse, for
både Norge, Færøerne, Island og Grønland og det nordlige Tyskland er
under dansk herredømme, og i Vestindien, Afrika og Indien besidder vi
lukrative kolonier. Behovet for at definere og formidle en særlig national

2

identitet både indadtil og udadtil fører derfor i 1754 til oprettelsen af
Det Kongelige danske Skildre- Billedhugger- og Bygnings-Academie;
herfra skal det demonstreres, at dansken er på fuld omgangshøjde med
selv de største ude i den store verden.
AKADEMIET FÅR TIL HUSE I DET BAROKKE CHARLOTTENBORG ved
Nyhavn, det første store bygningsværk, der siden 1672 har slået tonen an
for det byggeri, der per kongeligt dekret skal danne passende ramme om
byens nye, største og fineste torv. Da det lysende Harsdorffs Hus i 1780
træder ind på scenen fra syd, gør kontrasten til de mørke, hårdbrændte
og barokke hollandske sten kaldet Muffer eller Mopper stort indtryk.
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Øverst: Johann Friedrich Struensee 1732-1772 og Christian den 7. 1749-1808,
Jens Juel, 1824 og 1789, Rosenborg Slot. Dronning Caroline Mathilde 1751-1775,
gift med Christian den 7., elsket af Struensee, Francis Cotes,1766. Nederst:
Enkedronning Juliane Marie 1729-1796, Vigilius Eriksen, 1776, SMK. Ove HøeghGuldberg 1731-1808, Jens Juel. Kgl. Biblioteks Billedsamling. Frederik den 6.
1768-1839, F. C. Gröger, 1808, Rosenborg Slot.

En kongelig affære
KONGEN HEDDER CHRISTIAN DEN 7. Han er ikke helt rask – lider måske
af skizofreni og kaldes i folkemunde også for den gale konge – og ved hans
side står derfor den tyske livlæge Johann Friedrich Struensee. Struensee
indleder ikke bare et intimt og risikabelt forhold til Christian den 7.s
dronning Caroline Mathilde men udnytter også sin position til at indføre
omfattende reformer i både politik og administration. Det slipper Tyskeren
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Scene fra Christian 7.s hof. Dronning Caroline Mathilde nyder et parti skak med
Struensee, alt imens hendes husbond drømmer egne drømme. Kristian Zahrtmann,
1873, Den Hirschsprungske Samling.

ikke godt fra; ved et kup tager andre i skikkelse af det Guldbergske Kabinet
magten i 1772 – hjulpet på vej af statsmanden og historikeren Ove
Høegh-Guldberg og enkedronning Juliane Marie, Christian den 7’ s mor.
STRUENSEE HENRETTES VED HALSHUGNING og parteres overværet af
tusinder af Københavnere på Øster Fælled – Fælledparken – og det nationale
råder igen. Sådan ligger landet, da arkitekten Harsdorff slår sine folder på
Kongens Nytorv.
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Harsdorffs Sal ’Udenrigsministeriet’
smykket af Olafur Eliasson anno 2020
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Harsdorff godt begyndt

Den eneste kendte fremstilling af Harsdorff. Kobberstik forestillende en statue bestilt
hos billedhuggeren Theobald Stein i 1867 af Udstillingscommiteen for udvidelsen af
Charlottenborgs udstillingsarealer til opstilling i det kommende nye indgangsparti. Hvor
Stein havde sit forlæg fra, vides ikke, og statuen er desværre ikke mere. Holbergstatuen
på pladsen foran det Kongelige Teater af samme Stein står dog endnu og kan ses fra
vinduerne i Harsdorffs. Kgl. Biblioteks Billedsamling.
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’EN VENLIG GUBBE med graa kjole, Trekantet Hat, Spanskrør i Haand, smaa
Bukler ved hver Side af Ørerne og en lille Pidsk i Nakken…han talede
gerne om Kunst og klagede ofte blidt og taalmodigt over Smerter i Siden’.
Sådan skriver guldalderdigteren Oehlenschläger i 1850 om Harsdorff i
sine Livserindringer, så vidt vides det eneste personligt oplevede indtryk
af manden, der endnu er bevaret.
SOM SØN AF JOHAN CHRISTOPHER HARSDÖRFFER, skoleholder fra
Nürnberg i Tyskland og Frue Anne Marie Eriksdatter af svensk oprindelse,
kommer Caspar Friedrich Harsdorff til verden i København i 1735.
OG SÅLEDES FRA ET HJEM MED KLAVER og tilhørende det bedre borgerskab sættes den unge Harsdörffer, der viser flair for matematikken og
videnskaben, ind i Ingenieur-Corpset. Det holder dog ikke længe. I 1754
bliver han som 19-årig efter eget ønske i stedet elev på det nyoprettede
Kunstakademi – tydeligvis mere optaget af det kunstneriske. To år senere
har han udmærket sig og vinder Akademiets Store Guldmedalje – en studierejse til både Paris og Rom, der kommer til at vare ikke mindre end seks år.
DA HAN I 1764 IGEN ER TILBAGE i København, er han derfor nok dén, der
om nogen er på forkant med tidens internationale strømninger, når det
gælder kunst, kultur og arkitektur. Samme år optages han da også som
medlem af Akademiet, udnævnes til kongelig bygningsinspektør og i 1766
til Professor i Perspectiven. Han begynder dermed som underviser på
Akademiet og gifter sig glædeligt også fire år senere i en alder af 35 med
den unge 21-årige enke Elisabeth Margrethe. Professorat udi Architecturen
og Bygningskonsten følger, og som prikken over i’et udnævnes han endelig
også til Hofbygmester på anbefaling af Struensee. Dermed indleder han
et personligt samarbejde med Struensee i ‘Overbygningsdirektionen’, den
institution, der står for kongehusets ejendomme og hovedstadens veje,
anlæg og planlægning i det hele taget, inden Strueense lider sin kranke
skæbne.
EN GLORVÆRDIG KARRIERE ER SKUDT I GANG for den unge arkitekt,
og positionen cementeres yderligere, da han i 1777 også bliver Directeur
for hele det ganske Academie! Nu 42 år, en mand i sin bedste alder, men
også en mand, for hvem muligheden for at opføre Værket, der kan tegne
hans eftermæle, endnu ligger ude i fremtiden.
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Amalienborg, Amalienborgmuseet. Det første Christiansborg set fra Store Færgestræde,
som gadebilledet må have taget sig ud på Harsdorffs tid. I dag Højbro Plads. Kobberstik
af ukendt oprindelse, 1740, Thorshøj.dk. ‘Ildebrandshuse’ med hollandske gavle i
Nybrograde opført i 1730’erne. Mahlum, 2007.

Hustage og Københavner-skyline fra 1730’erne fotograferet fra Strandstræde nr 15
i 1908, hvor byen stadig mere eller mindre tog sig ud, som den gjorde på Harsdorffs
tid. Kristian Hude, kbhbilleder.dk.

DET KØBENHAVN, HARSDORFF færdes i, præges naturligvis af tidens
begivenheder og strømninger. Det er oplyste tider, kongemagt og kirke
udfordres, og nyt er det, at filosofi og naturvidenskab tillades at udvide
menneskets horisont.
DA HARSDORFF SOM UNG arkitektstuderende rejser sydpå, har han det
nyopførte Christiansborg og de nye Amalienborg-palæer på nethinden, og
Søetatens mastekraner og pakhuse rager mellem kirkernes tårne op over
en by, hvor det meste ellers rummes i huse af træ og bindingsværk. Ser
man bort fra adelens og storkøbmændenes fornemme palæer, så præges
bybilledet af udvendige trapper og svalegange af skrøbeligt tømmer, trange
boligforhold og smalle stræder. Det skaber problemer med både sygdom og
brandfare på trods af, at man efter den første store brand i byen i 1728 har
genopbygget ofte med huse i hollandsk stil. De er murede og uden så
meget brandfarligt bindingsværk, og deres karakteristiske gavltrekanter
tegner gadebilledet.

PÅ SAMME TIDSPUNKT BEVÆGER ARKITEKTUREN ude i verden sig fra
Barokkens og Rokokoens formsprog præget af stor dekorationsiver hen
imod Klassicismen. Og netop Harsdorff bliver den, der forsyner os med
nogle af de ypperligste, klassicistiske bygninger, som siden danner skole og
den dag i dag præger det københavnske bybillede. Hvad skyldes så det? Ja,
naturligvis har Harsdorff været et menneske med betydelig æstetisk sans,
forståelse og vilje, men også en mand af sin tid.
PÅ AKADEMIET HAR DEN franske Jardin, som bringer det nye med sig,
undervist, og Harsdorff tilegner sig på rejsen til Paris og Rom endnu
stærkere selv dette nye. Her har man allerede længe dyrket interessen for
Antikken i kølvandet på udgravninger af det askedækkede Pompeji ved
Vesuvs fod, og verden er klar til en tilbagevenden til det rene formsprog,
der genopdages her – symmetrisk, klart og ophøjet og i stærk kontrast til
tidens herskende tendens til pynt og opulent dekoration, der snarere skjuler
end udtrykker en bygnings naturlige tyngde og statiske logik.
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Den lille grå bygning til højre for Charlottenborg må lade livet til fordel for
Harsdorffs. Rach og Eegberg, 1749, Nationalmuseet.

En mulighed opstår og et brev forfattes
SIDELØBENDE MED SIT VIRKE på Akademiet får Harsdorff de første mange
år ikke større selvstændige byggeopgaver men udfører i sin egenskab af
Hofbygmester en række interiøropgaver for Kongehuset på blandt andet
Christiansborg og Fredensborg. I Kongens Have forvandler han Herkulespavillonen til det dejlige lille traktørsted, vi kender i dag, og i 1774 står han
for ombygningen af Komediehuset, det første kongelige teater på Kongens
Nytorv. Her tilføjer han et nyt og markant indgangsparti.
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Gjethus og Komediehus i forlængelse af den lille grå bolig, som ses længst til
venstre, inden Harsdorffs ombygning. Rach og Eegberg, 1749, Nationalmuseet.

I 1777 SKER DER DOG NOGET, der sætter skub i begivenhederne. Som
medlem af Overbygningsdirektionen bliver Harsdorff opmærksom på, at
noget skal ske på Kongens Nye Torv. På grunden mellem Charlottenborg og
Gjethuset skal et mindre hus rives ned og noget andet træde i stedet. Som
direktør for Akademiet har Harsdorff sin daglige gang på Torvet og kender
stedet godt – ikke nok med, at han underviser her, som direktør stilles han
også bolig til rådighed, og Harsdorff og fru Elisabeth bor derfor i lejlighed
dertil indrettet på selve Charlottenborg. Harsdorff øjner nu muligheden for
at markere sig, da han bliver bedt om at se på sagen.
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Afgørende udgydelser
DET GULDBERGSKE KABINET, der nu leder landet, er med Rentekammeret
bygherre og ansvarlig for financieringen af det kommende byggearbejde,
beliggenheden på byens fornemste torv kalder på noget helt særligt, og
Harsdorff mener ikke, at en sådan opgave kan betros en Hr. Hvem Som
Helst. Han skriver derfor et brev til kongen – måske reelt til Det HøeghGuldbergske Kabinet, og meddeler sig som følger:

Den fordervede Smag, der endnu hersker iblant os i Henseende til de
borgerlige huuses saavel udvendige bygnings Maade som indvendige
Decoration og Uddeling af Værelser, har ieg siden min Hiemkomst fra
Italien stedse søgt at undertrykke, ligesom ieg og har arbeidet paa indføre
et i paakommende Ilds-Vaade solidere Bygnings System. Men da ieg endnu
ikke har havt Leilighed at bygge noget Borger Huus, og følgelig ikke har
kunnet bekræfte mine Grunde med Exempler, have de mundlige Beviiser,
ieg dertil har anvendt, ogsaa kun været liden Nytte. En saadan Leilighed
tilbyder sig nu, hvorved ikke alene dette kunde opnaaes, men endog Staden
tillige forskaffes en Ziir, hvorpaa man ikke tilforn har tænkt. Dog hertil
udfordres Deres Kongelig Mayts. allernaadigste Medvirkning, uden hvilken
ieg i denne Sag intet kan udrette.

Den gamle Slotsforvalter Vaaning ved Charlottenborg er bestemt til
Nedbrydelse. At lade dette giøre for Deres Mayts. Regning, og igjen opføre
en Muur, vilde kun koste mange Penge og var hverken til Ziir eller Nytte.
Forsøgte man at bortselge Stædet med den liden Grund, som dertil ligger,
paa det Vilkaar, at Kiøberen igjen efter en Tegning skulde opføre en smuk
Façade, tror jeg neppe der vilde flyde nogen syndelig Fordel af for den
Kongelig Casse, og et almindeligt Huus paa dette Stæd vilde kun være
til megen Vanziir imellem 3 saa stolte Bygninger, som Charlottenborg
Comoedie og Giet-Huuset. Den beste Maade altsaa, allernaadigste Konge!
at empløyere den Plads, hvorpaa dette brøstfeldige Stæd staaer, vilde
derfor i mine Tanker blive, at den Bygning, som istædet for den gamle paa
samme skulde opføres, blev en aile eller Fløy efter de fleeste Øye Punkter
paa Kongens Nye Torv, saa meget muelig lig Comoedie Huuset, saa at Giet
Huuset, som ligger derimellem kunde udgiøre ligesom Mellem Partiet af
en betydelig publique Bygning, og altsaa denne nye Bygning, Comoedie og
Giet-Huuset tilsammentagen kun presentere sig som Én, hvorved Kongens
Nye Torv vilde blive en af de Prægtigste Pladser i Europa.
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En saadan Bygning vil formedelst de kostbare Dekorationer af Lesener,
Capitelier, Basreliefs, etc. medtage noget betydeligt. Men desuagtet vilde
ieg dog for at faae min Attraae opfyldt forbinde mig til at opføre den
saaleedes, som meldt, naar Deres Kongelig Mayestet, som en besynderlig
Kongelig Naade vilde skienke mig bemte. gl. Slots Forvalter Vaaning med
dertilhørende liden Grund, samt et gammelt forfaldet Material Skuuer ved
Charlottenborg, som er Slottet til ingen Nytte og her var undværligt for at
faae den Grund erstattet, som man formedelst den nye Linies Skyld tabt
paa Pladsen.

D

ette som ieg i allerdybeste Underdanighed har vovet at begiere er i
medfølgende Tegning antydet med Rødt, og hvor Effect denne nye Bygning
i Sammenhæng med Comoedie og Giet-Huuset vilde giøre mod Pladsen,
maatte ligeleedes allernaadigst af samme Tegning erfares.

Huusets indvendige Udziiringer saavelsom Distributionen skulde blive
noget gandske nyt, og saales at det kunde tiene til Mønster for Publicum
i Borgerhuuses Anleg og Indretning.

D

en idelige Omhu Deres Kongelig Mayt. stedse viiser for Hoved Staden
Forskiønnelse og den gode Smags Opkomst, smigrer i Forveyen mit Haab
med allernaadigst Bønhørelse. Men da en saadan Bygning, som meldt, vil
koste mangfoldig meget at opføre, vover ieg end viidere allerunderdanigst
at bede, at mig i saa Fald, som liden Understyttelse, allernaadigst maatte
forundes de samme Friheder, som de, der bygge på Amalienborg.

Den 28. Oktober 1778
Caspar Frederik Harsdorff
Professor ved Akademiet Kgl. Hofbygmester
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Harsdorffs Hus, Gjet- og Komediehuset – storladent anlæg og symmetri omkring
tempelgavle fuldendt. Rekonstruktion, Holger Schmidt, 1987.

Gjethus og Komediehus erstattet af August Bournonvilles Passage og det ’nye’
Kongelige Teater fra 1874.

Svaret er et ja!
IDEEN ER ALTSÅ, at skænker kongen ham grunden – og huslejefrihed i 30
år som man har fået, da der bygges ved Amalienborg – så vil Harsdorff
for egen regning og til sig selv opføre et hus, der vil vise, hvordan en
smuk og rigtig bolig bedst indrettes, og det vil være intet mindre end en
gave til både folket og kongen selv. I samspil med de omkringliggende
bygninger vil det nemlig skabe et sceneri, der kan løfte helheden til
sådanne svimlende højder, at Kongens Nye Torv vil blive at
sammenligne med de fineste pladser i Europa. Med andre ord –
Harsdorff taler til forfængeligheden i os alle og til kongens – i håb om
at kunne føre det projekt ud i livet, der vil sætte ham på landkortet.
NATURLIGVIS ØNSKER HARSDORFF med sit ‘Mønster i Borgerhuuses
Anleg’ at bygge rigtigt og brandsikkert men er endnu væsentligere nok
også af den overbevisning, at gode planløsninger efter antikke
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principper, velproportionerede rum og et godt lysindfald vil bringe det
bedste frem i mennesket. Den almindelige borger vil nok kun opleve en
bleg afskygning af et hus, som det på torvet, men det vil dog alligevel
kunne danne skole, og dermed er meget nået.
TANKEVÆKKENDE ER DET også, at det, Harsdorff anser som udtryk for
‘Den fordervede Smag’ som gavlhusene skudt op som en art hurtigt
boligspekulanteri i kølvandet på branden i 1728 og rokokotidens i
Harsdorffs øjne nærmest frivolt, pyntede frembringelser, i dag er noget
vi værdsætter og freder. Men tiderne skifter jo, og hvor om alting er
– lykkeligvis er kongens svar bekræftende, og vi kan i dag glæde os over
mandens insisteren på at lade sine evner stå deres prøve – tvivle på
egen formåen og overbevisning gør han ikke, det har vi her hans egne
ord for!
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Ansigtet mod Torvet modelleres som eet hele for
at give indtryk af så stort og imposant et hus som
muligt. Underordnet det royale Akademi danner
det ensemble med Komediehuset i kraft af den
fremhævede Tempelgavl ’vis a vis’ Komediehusets,
opført af Harsdorff seks år tidligere. Gjethusets
længde giver distance og yderligere storhed.
Et samlet hele slutter nu storladent ringen af
fornemme bygninger allerede landet på byens
fineste torv takket være konge, adel og
storkøbmænd.

Folkeliv ved Charlottenborg. C. F. F. Stanley 1769-1805, udateret. Gjethus og
Komediehus blev i 1870’erne erstattet af Brønnums hus og det nye Kongelige Teater.
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Fra 1780 – 1866 giver Harsdorffs anlæg ganske rigtigt mindelser om især franske
tilstande, der er højt til himlen og vide horisonter. Efter 85 år må anlægget dog lade
livet for et nyt teater, et Brønnums Hus og et nyanlagt Gammelholmkvarter – men
blev det egentlig smukkere? Kongens Nytorv set mod Charlottenborg og det
Kongelige Teater. H.G.F. Holm, 1830.
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GÅRDEN

RØD
LOUNGE

BLÅ
LOUNGE

UDENRIGSMINISTERIET

Nr 3

Nr 5

Det indbyrdes forhold mellem nr 3 og nr 5 markeret på en rekonstruktion af den
oprindelige plan for Beletagen, 1. sal, anno 1780. De større stuer en suite mod
Torvet – og spisestue og køkken med ildsted mod gården i det, der i dag er Røde
Lounge. Efter Holger Schmidt, 1987.

Harsdorffs Hus & Gaard
DET ER GRUNDENS IRREGULÆRE AFGRÆNSNING, de bygninger, der
allerede findes på stedet og ambitionen om at benytte sig af Antikkens
virkemidler, der former huset. I virkeligheden er der dog tale om to huse.
Det er oplagt at tro, at Harsdorff for at brandsikre deler volumenet op med
et brandskel, men formålet har sikkert også været at kunne indrette flere
adskilte boliger med henblik på udlejning og salg. Der er derfor tale om et
Kongens Nytorv nr 3, det mindre Harsdorffs Hus nærmest Charlottenborg
og Kongens Nytorv nr 5, den større Harsdorffs Gaard.
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Underste etage fremhævet med refendfuger, en rustikeret sokkel, der illuderer
bærende natursten, som var de taget ud af klippegrund. Oven over en glat og
rolig overflade med rytme af vindueshuller uden indfatninger, kun i yderfagene
fremhæves husets eller facadens afslutning med segmentbuer over vinduerne.

GRUNDENS IRREGULÆRE FORM AFSPEJLES OGSÅ I FACADEN, så
bygningen fremstår, som havde den endnu flere facader i een og visuelt
optræder nærmest som både en, to, tre og fire huse samlet under eet tag.
Facadens klassik kommer til udtryk ved orden og symmetri og i en række
beskedent dekorative elementer.
I DET INDRE gives rummene smukke proportioner og placeres indbyrdes,
så de fungerer bedst muligt. Også det danner skole for byens borgerhuse
– dvs boliger – dog i mindre skala, for det er jo trods alt det yderst
velhavende borgerskab, Harsdorff her bygger til. Særligt halvcirkulære eller
ovale stuer kommer på mode, for ansporet af de skæve vinkler på Torvet,
camouflerer Harsdorff knæk og blinde vinkler bag buede vægge, også et af
Antikkens motiver.
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Ven Wiedewelt
TEMPELGAVLEN ER ANTIKKEN PERSONIFICERET.
Her lader Harsdorff fire joniske søjler bære den
Himmelske Morgenrøde symboliseret ved
gudinden Aurora udført i basrelief. Billedhuggeren
og vennen Johannes Wiedewelt står bag, og
hvorfor virkelighedens Aurora spejlvendes i
forhold til forlægget, melder historien intet om.
Søjlernes kapitæler øverst vækker megen postyr,
for volutterne, spirallignende ornamenter, vendes
‘forkert’ for at gøre plads for den smukkest mulige
proportionering af en overflade, der også skal
rumme vinduespartierne; et frækt brud med de
klassiske dyder, mener man. Siden er der dog
fundet eksempler på, at man også i Antikken tager
sig en sådan frihed.
OG HVORDAN FREMSTÅR HUSET så i det ydre, da
det er helt nyt? Ja, nærmest præcis som det ser
ud i dag, nu malet men oprindelig pudset i den
kulør, der kommer af et tilslag af naturlig lyst,
gråbrunt sand.

Frontonrelief i gipspuds. Aurora er i romersk mytologi
morgenrødens gudinde, hun fornyer sig selv hver
morgen ved daggry og flyver over himlen og bebuder
morgenens ankomst. Hun har en broder Solen og en
søster Månen. Med mange mænd har hun fire sønner
– vindene fra Nord, Syd, Øst og Vest. Johannes
Wiedewelt, 1782. Jakob Skou-Hansen, SMK.
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Andre Harsdörffere. Fredensborg Slot ombygget 1774-76, Chin tin tin, 2009. Kapellet,
Roskilde Domkirke, Väsk, 2016. Detalje, Kolonnaden, Bo Frost Arkitekter, 2016.

Herkules Pavillonen i Kongens Have ombygget af Harsdorff 1773, Guillaume
Baviere, 2014. Vor Frelser Kirkes prædikestol, Ib Rasmussen, 2006.

Andre skønheder
I ÅRENE EFTER får arkitekten heldigvis flere og større opgaver. I dag kan vi
nyde synet af Erichsens Palæ, hvor endnu en Tempelgavl pryder det, der nu
er Danske Banks domicil, Vestindisk Pakhus ligger tungt og godt nord for
Amaliehaven, og Kolonnaden på Amalienborg regnes i dag for det fineste,
reneste og mest velproportionerede eksempel på dansk klassicisme. Den
kongelige smutvej opføres, da kongefamilien efter Christiansborgs brand
i 1794 flytter ind i to af palæerne. Gennem en lavloftet gangforbindelse
svævende på joniske søjler kan de færdes indendøre og incognito palæerne
imellem.
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ET SOCIALT BEVIDST SINDELAG? Måske – i hvert fald spiller Harsdorff også
en anden afgørende rolle, da han som en af de første bliver vogter af det, vi
i dag anser for vores fælles, byggede kulturarv. Med sikker sans sørger han
i kraft af sin rolle i Overbygningsdirektionen for, at Dragespiret på Børsen i
1777 ikke erstattes af en kuppel! og for at ombygninger af både Rosenborg
og Frederiksborg Slot udføres med veneration for det gamle. Måske er han
i virkeligheden vores første restaureringsarkitekt med forståelse for betydningen af at bevare det, forgængerne præsterede, og med et perspektiv, der
rækker langt?
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Visionær & Værdsat
PÅ AKADEMIET TAGER HARSDORFF INITIATIVET
til undervisning af håndværksmestre og svende.
Det får afgørende betydning for kvaliteten af det
byggeri, som følger. Oftest står der ikke en arkitekt
bag det mere jævne byggeri men en bygmester,
og med undervisning i tegning og forståelse af
byggeriets elementer, løftes niveauet. Ved genopbygningen efter den anden store brand i 1795
gøres Harsdorffs ‘Mønster for Publicum i Borgerhuuses Anleg og Indretning’ for alvor gældende, og
det giver os i samspil med dygtige håndværkeres
arbejde og forståelse de husrækker og gaderum
i store dele af indre by, vi fortsat holder af.
HARSDORFF ER TILSYNELADENDE IKKE en
mand, der gør det store væsen af sig selv. Og det
er måske først, da hans elev C. F. Hansen gør sig
gældende – ham der tegner Råd- og Domhuset
og Vor Frue Kirke – at opmærksomheden også
rettes mod Harsdorff i eftertidens omtaler af
d’herrer. I dag ville Harsdorff nok være vores
allesammens stjernearkitekt – den umiddelbare
eftertid så ham i et helt århundrede som en af
Danmarks ypperste kunstnere, et sjældent fint
og nobelt menneske og intet mindre end genial.
Undervisning på Akademiet i 1780. Harsdorff giver det år direktørposten videre til
Wiedewelt og har lige lagt sidste hånd på huset inde ved siden af; måske er de
begge med på portrættet af Gustav den 3. af Sveriges besøg? Silkebukser til knæet,
krøs og paryk med krølle og sløjfer gør en rigtig og velbeslået mand helt frem til
Den Franske Revolution. Elias Martin, 1782.
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Kulører påført træværket siden 1780 og frem til i dag hentet frem af konservatoren.

I Prinsens Palæ nyindretter Harsdorff i 1777 tre år før han måske udstyrer sit eget
hus med lignende decor? Taksationer antyder i hvert fald netop en sådan opulens.
Guldberg-salen, som den stadig står bevaret år 2020 – en del af Nationalmuseet.

Livet leves & stuer indtages
OG HVEM FÅR SÅ FORNØJELSEN? Af at bo i det fine hus? Ja, i august 1780
står både Huus og Gaard nye skulder ved skulder. Først knap 150 år senere
brydes der hul i murene mellem de to, og de lægges sammen til eet – til
tider i folkemunde kaldet Harsdorffs Palæ eller endda Palais.
I STUER OG SALE MØDES MAN AF et helskabt og særlig opsigtsvækkende
ekstravagant interiør, hvis lige hidtil har været forbeholdt adelen og de
kongelige. Dekorerede, lærredsbetrukne vægge afløses af bemalede
dørstykker forestillende De fire Årstider, en Liggende Venus i kolorit og
motiver fra Dyrehaven, alt sammen skabt i samarbejde med hofmaleren
Johan Mandelberg.
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HER ER TAPETSERET, og antikke hoveder og frugtkurve i tidens Grisailleteknik i gråt og guld pryder vægge og paneler. I nr 3 ses fortrinsvis lyse,
blågrønne nuancer og i nr 5 dominerer perlehvidt. Gulvene er bemalede
sandsynligvis i gullige og lysbrune toner imiterende egetræ, lofterne prydes
af forgyldte stukprofiler og plafonder, og spejle i forgyldte rammer afløser
bronzerede løvefigurer, forgyldte konsolborde og vindovne af fedtsten
tegnet af Harsdorff selv. Italienske trapper, dvs indvendige trapper, fører op
i huset, der er anretterkøkkener og logementer til piger og karle og i gården
stald til fem heste.

33

Harsdorff & Rantzau 1780 -1804
I OMTRENT DE 120 af husets foreløbig 240 år på stedet har en række
bemærkelsesværdige familier og farverige personligheder ejet og beboet
det. Et veritabelt overflødighedshorn af skæbner, der tegner en del af
Danmarkshistorien. Da staten køber, danner det efterfølgende rammen om
ministerier, institutioner og erhverv, og i sagens natur er der i århundredernes løb bygget om og bygget til, revet ned og lavet om igen og igen.
I 1780 RESIDERER FAMILIEN HARSDORFF ved siden af i lejligheden på
Charlottenborg. Men huset er ikke kun af navn Harsdorffs, for i Illustreret
Tidende omtales som et kuriosum i 1916:...at Harsdorff fik tilladelse til at
bryde en Passage igennem fra Akademibygningens Andenetage ind til sin
Privatlejlighed, dog maa jeg bedrøve ’interesserede’ Parter med at oplyse,
at denne hemmelige Adgang til Fløjen... – for længst er tilmuret!’. Hvorvidt
det faktisk kan have sin rigtighed, er der i dag tvivl om. Men sikkert er det,
at familien lejer ud i nr 3 til Fru Harsdorffs søster Anna Cathrine og hendes
mand Heinrich Otto von Scheel, kammerherre og forfatter til flere bøger
om krigskunsten. Søster og svoger bor her i fem år frem til 1791, Hr Scheel
tages senere til fange under Napoleonskrigene, men frigives dog af
Napoleon selv på æresord i 1806.
GAARDEN LEJER HARSDORFF UD til Rigsgreve Christian Frederik Ernst
Rantzau. Han trives åbenbart, for to år senere køber han huset for 24.000
Rigsdaler og tilbringer i alt 24 år på adressen. Glædeligt er det, at Rantzau,
Dronning Caroline Mathildes tidligere hofjunker og jægermester, mens han
bor i Harsdorffs også i 1794 overtager Eremitageslottet. Kong Christian 7.
eller måske snarere reelt Kronprinsregent Frederik 6. ønsker ikke at anvende
Eremitageslottet længere og påtænker at nedrive! Som Harsdorff så
Rantzau – for Rantzau optræder nu også som en af de første forkæmpere
for kulturarven og overtager slottet kun for at redde og bevare det – og
fire år senere køber Kongen det i øvrigt også tilbage, og alt er godt igen...

Røde Lounge

34

35

Erichsens Palæ, Harsdorff 1797-1801.

Agent Erichsen 1795 -1801
RANTZAU LADER SIG skille fra sin første kone og har i 1793 giftet sig med
Charlotte Wilhelmine, datter af General og Statsminister Heinrich Wilhelm
von Huth – som i øvrigt i svigerfaderlig vælde residerer i Gjethuset lige
ved siden af. Von Huth er et tiår forinden blevet del af Gehejmestatsrådet
som vejleder for den unge Frederik 6. ud i Krigskunsten. Han lægger Gjethus
til, da Christian 7. en tidlig morgen flytter ind, da hele kongefamilien
ved Christiansborgs brand natten til den 27. februar 1794 i al hast må
indkvarteres rundt om i byen. Man kan forestille sig, at den unge fru
Rantzau har inviteret far og kongen på taffel og omsorg i Harsdorffs?
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Agent Erich Erichsen. Efter litografi, F. G. Kröger,
1821. Danske Bank.

RANTZAU LEJER OGSÅ UD – til ingen ringere end Agent og Grosserer Erich
Erichsen – blandt meget andet landets tredjestørste skibsreder. Erichsens
bolig lider døden under den store brand i 1795, og Rantzau stiller venligst
passende accomodation til rådighed. Måske er det her, Erichsen og Harsdorff
mødes og enes om, at Harsdorff skal stå for opførelsen af Agentens nye
Palæ lidt længere henne på Torvet – i dag kendt som netop Erichsens Palæ.
Skibsrederen bor i nr 5 i seks år.
NATTEN MELLEM den 23. og 24. maj 1799 forlader Harsdorff denne verden
to dage før han ville være fyldt 64. Enkefrue Elisabeth Margrethe fraflytter
Charlottenborg og rykker ind på Kongens Nytorv nr 3, hvor hun bor frem
til 1804. Af deres tre børn vokser to døtre op, den ene dør ugift i 1802,
den anden fører slægten videre i ægteskabet med Murermester Gottfried
Schaper.
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København summer af aktivitet under den florissante periode. Strandgade og Wilders
pakhus på Christianshavn i København. I. H.W. Von Haffner, 1776. Bryggen.dk.

Generalkonsul H.C. Pingels døtre Johanne Elisabeth og Marie Anna i en
have. Jens Juel, ca 1795. SMK.

Søens folk 1804 -1827
I DE NÆSTE KNAP 25 ÅR skifter både Hus og Gaard ejer flere gange. Man
kan gætte på, at d’herrer, som flytter ind med både familier og tyende, alle
på en eller anden måde har kendt hinanden. For eet har de tilfælles, de har
alle sejlet på verdenshavene til både Tranquebar i Indien og Christiansted
og Frederiksted på Caribiske Sct. Croix. Trekanthandlen med geværer,
krudt, sukker og slaver fører i disse år til velstand i Danmark i den såkaldte
Florissante periode. Med andre ord – efter årtiers veludført dåd under
fremmede himmelstrøg som plantage- og slaveejere i de danske kolonier,
vender de hjem med midler nok til det meste og kan rykke ind på byens
fineste adresse.
GENERALKRIGSKOMMISSÆR GERT Sprewert de Wint, Faktor Johan Christian
Pingel, Kaptajn Rasbek, Købmand John W. Irwin, Dr. Med. og Købmand James
Stephan Ferrall og Kaptajn Krøyer investerer alle i ejendommen. Især Faktor
Pingel sætter sit præg på husets fysik, da han i stueetagen mod torvet i nr 5
får indrettet et moderne badeværelse i 1807, en ’…Badeindretning
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bestående af 2 Egekar, hver på cirka en Tøndes størrelse, stående i en
marmoreret Niche, hvorigennem går 2de Malmhaner. I det ene Kar er en
Kobbermaskine med Blikrør; neden for disse et ovalt Egekar, circa 4 Tønder
stort, hvori Vandet ledes igennem 2de Malmhaner fra ovenmeldte Kar, alle
trende belagte med behørige Jernbånd og malede...’ Den tids spa og
wellness, må man formode.
FAKTOR PINGEL BLIVER HJEMVENDT fra kolonierne Østrigsk Generalkonsul
i København og lader to af sine døtre portrættere af samtidens nok mest
feterede kunstner Jens Juel. De er i dag at finde på Statens Museum for
Kunst. Dr. Med. Ferrall har 4 år før købet af Harsdorffs solgt herregården
Bidstrupgaard som lå, hvor nu Sct. Hans i Roskilde ligger, og Kaptajn Krøyer,
der ikke som de andre har en fortid som plantageejer men sandsynligvis
som leverandør af fartøjer til sejladsen, passer med sin bror forretningen
på Christianshavn – de driver nemlig skibsværft, hvor i dag Krøyers Plads
ligger, opkaldt efter netop dem.
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Tivoli, advokat & junker 1824-1862
I 1824 FLYTTER HØJESTERETSADVOKAT PETER Gottmann Henrik Ludvig
Salicath og frue ind i nr 3, og her bliver de de næste 44 år. Alt ånder således
fred og ro omkring en mand, om hvem det siges, at ’...han overalt nød den
største agtelse og anseelse for grundighed og flid, stor teoretisk viden
forbundet med praktisk sans, ypperlig talekunst, retsindighed og fin og
retlinet karakter’. Fra nr 3 stillede han i Stænderforsamlingen ’forslag om
ophævelse af lemlæstende straffe, forslag om ny straffelov for tyveri og
hæleri med rimeligere graduering af adskillelsen mellem grove og simplere
forbrydelser, forslag om bedre indretning af fængsler og forslag om udvidet
anvendelse af indiciebevis fremfor at prygle tilståelser frem’. En i sandhed
fremtidens mand.
I ET PAR ÅR LEJER HERSKABET også ud til en ganske særlig ung mand.
Georg Carstensen har tiåret forinden rejst i Spanien og Marokko, i England
og til Paris og New York, og står bag de litterært-artistiske skrifter ‘Portefeuillen’ og ‘Figaro’. Abonnement udløser indbydelser til store fester med
smuk belysning, udskænkning, musik og fyrværkeri, og deltagerne kan siden
læse om sig selv i magasinerne – public relations really well done. To år
senere har han da også slået dørene op til Københavnernes elskede Tivoli...

Slesvigernes besøg i København, 30. juli 1861. Gjethuset står endnu, Brønnums Hus
bliver bygget fem år senere, og i hjørnet til højre for Tempelgavlen ses i stueetagen det
ganske store indgangsparti til Konditor Gaudenzis etablissement. Rudolf Striegler.
Kgl. Biblioteks Billedsamling.

P. Salicath, 1794-1864. E. Lange,
Kgl. Biblioteks Billedsamling.
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G. Carstensen, 1812-1857. W. Marstrand,
Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg Slot.

I NABOHUSET NR 5 GÅR DET anderledes livligt for sig. Fra 1827 befolkes
huset de næste 35 år i nævnte rækkefølge af ejerne Kammerjunker Eduard
Berner, Konditor Camino Gaudenzi og Postmester Magnus Christian Niclas
Joachim greve Moltke – med familier og hushold. Berner fungerer som
Generalkonsul for Tunis, og Fru Berner er datter af den hovedrige enke Fru
Bügel, som i disse år i en alder af 66 med en sand gaveregn af franske
Silkeslaabrokker og italiensk Fogliette bejler til den unge H C Andersen, der
i 1835 bor lige rundt om hjørnet i Nyhavn – i en sådan grad, at der i byen
hviskes om, at de to nok skulle ta’ og gifte sig...
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Frederik Conrad von
Holstein 1771-1853,
Kammerherre og
Teaterchef. Kgl. Biblioteks
Billedsamling.

Kager, post & skuespil 1830 -1862
GAUDENZI ER GRISONSK SUKKERBAGER indvandret fra Schweiz.
Grisonerne fører Konditoriet med sig, hvor kvinder for første gang kan nyde
et traktement i det offentlige rum uden skam og skyld, og siden hen også
den forlystelsesverden, der fra indre by rykker ud på Frederiksberg og frister
med pavilloner som Jostys og Gaudenzis egen Schweizerhytte med billard,
servering og rarietetskabinet i alpin setting. På Kongens Nytorv indretter
Gaudenzi butik på hjørnet i nr 5 med direkte adgang fra Torvet og porten,
og man kan herfra flanere over til konkurrenten Café a Porta på den anden
side af Torvet og også her nyde Liqueurer, Cognac, Rom og Limonader. I dag
en McDonalds...
MOLTKE AF DEN REVENTLOWSKE SLÆGT har inden han bliver ejer af nr 5
fungeret som Postmester i Segeberg i Schlesvig-Holsten nord for Hamborg.
Han oplever som beboer på torvet både udgivelsen af Danmarks første
frimærke i 1851, overgangen fra matrikelnumre til gadenumre i 1859 og
siden hen den nærmest revolutionerende begyndende brug af dampskibe
og togfart i postudbringningen.
DER LEJES I DISSE ÅR OGSÅ UD i nr 5 til Kammerherre Frederik Conrad
von Holstein, Ministerpræsident og Generalkonsul August Wilhelm Pauli,
Operasanger Peter Ludvig Nicolai Schram og Tracteur og Wærtshuusholder
Mogens Friderich Kehlet – ’Fritz’.
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Kvinder med hatte. Stephan á Porta, 1948. B. Melchiors, Kgl. Biblioteks Billedsamling.

HOLSTEIN HAR IKKE LANGT til arbejdet. Han er teaterchef på Det
Kongelige, og der tales om en vis hang til magelighed og mangel på energi
fra hans side, dog også om stor kunstforstandighed. Han er også den,
teenageren Hans Christian Andersen nys ankommet fra Fyn henvender sig
til i håb om at få arbejde på teatret. Det lykkes ikke. Men som vi ved, lykkes
så meget andet senere for den spirende digter, hvis karriere som skuespiller
nok falder på måske manglende talent men nok især også på en – syntes
man dengang – noget aparte fremtoning...
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Konsul, skrighals & Aussie 1830 -1850
OGSÅ FAMILIEN PAULI kaster stjernestøv over Harsdorffs Hus. Pauli er
Konsul for de Frie Hansestæder, fra Lübeck og gift med Lotte. Det bliver næsten
ikke bedre, for Charlotte Emilie Frederikke er ældste datter af Constantin og
Friederike Brun, den tids rigeste og mest famøse ægtepar, som i årtier holder
strålende Saloner i deres hjem i Moltkes Palæ i Bredgade eller på landstedet
Sophienholm ved Bagsværd Sø. Et veritabelt ’… midtpunkt og et samlingssted,
hvortil landets bedste mænd villigt havde erkendt, at de stod i dyb taknemmelighedsgæld: her udfoldedes en sjælden gæstfrihed, her var et musernes hjem,
hvor digtere og kunstnere vare sikre på at finde påskønnelse for deres
virksomhed, her fandt alt godt og ædelt hjælp og pleje.’ Som mor så datter
i Harsdorffs?
PÅ DET KONGELIGE BIBLIOTEK findes en voksvalse til afspilning på en
Edison fonograf. Den nyder stor international bevågenhed, for på den findes
verdens ældste lydoptagelse af en arie fra Mozarts opera Don Juan optaget
i København i 1891. Sangeren er skuespiller og basbaryton Schram – han
kalder sig selv for ’Danmarks Riges Skraalehals’ og bor til leje i nr 5. Karrieren
på Det Kongelige spænder over 54 år.

Operasanger Peter Schram, 1819-1895. N.V. Dorph,1890.

‘Fritz’ og Valhalla Bording House 1880.
Robert Ørsted-Jensen.

Charlotte Emilie Frederikke Pauli
1788-1872. G.E. Hansen, Kgl. Biblioteks
Billedsamling.
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’FRITZ’ KEHLET STIKKER AF FRA DET HELE. Og efterlader kone og fire børn,
da han forsvinder fra alle protokoller – for i dag at kunne spores til
Maryborough i Australien, hvortil han er sejlet fra Hamborg i 1853. Uddannet
bundtmager slår han sig ned som urmager! og siden indehaver af the Royal
Hotel og the Valhalla Boarding House down under – og nu med ny kone...
Æblet falder ikke langt fra stammen, for Fritz er søn af den kendte
chokoladefabrikant og Tracteur Christian Kehlet, som også har gjort det ud
i forlystelser i både Tivoli og endda også i Harsdorffs’ Erichsens Palæ. I en
årrække holder Kehlet nemlig elegant ’Caffehuus’ med orkester, dansant og
populær underholdning på Beletagen bag de fornemme tempelsøjler fire
aftener ugentligt. Familien Kehlet er hos os endnu den dag i dag, og forsyner
os nu under navnet Cloetta med cremehæle, lakridspiber og bridgeblanding...
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Familien Hage 1862 -1892
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Frederikke Vilhelmine 1810-1891 og Peter Anton Alfred Hage 1803-1872.
Constantin Hansen, 1851. Nivaagaards Malerisamling.
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Festlig aften i teater og hus anno 2020.

Kulturel sværvægt & politisk tæft
MED FOLKETINGSPOLITIKER, storgrosserer, konsul og godsejer Peter Anton
Alfred Hage og frue Frederikke Wilhelmine bliver der i Harsdorffs de næste
mange år lagt hjertevarme og husrum til politiske, kunstneriske og videnskabelige samtaler, der sætter præg på Danmarkshistorien.
I NR 5 HOLDES DER I SAL OG SPISESTUE SALONER, der for alvor sætter
huset på Danmarkskortet. Et veritabelt kulturcentrum opstår, og Hage har
allerede inden købet af Harsdorffs undersøgt mulighederne for ombygninger,
der kan gøre stuer og sale på Beletagen egnede til formålet. Et helt bevidst
valg af bolig med plads til åndfuld selskabelighed, med ideel beliggenhed
og ikke mindst designed to impress. Fyrstelige aftenselskaber afholdes, men
også i det daglige samler Hage bevidst folk for i uformelle omgivelser at
fremme meningsudvekslingen tidens toneangivende imellem.
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Kunstnerkoloni & en bestilling
SOM VELHAVENDE BORGER, DEL AF ELITEN og kunstmæcen står Hage
bag en række bestillinger hos tidens største kunstnere, og venskaber
udvikles.
I 1841 HAR FAMILIEN VÆRET PÅ REJSE i Italien, her inviterer de i Firenze
Hr. Billedhugger Thorvaldsen på middag – og i Rom aner man mellem
linjerne i maleren Martinus Rørbyes dagbogsnotater, at ...’Vi have ogsaa
idag haft Visit af de to Herrer Hagen fra Møen, Juristen den lille rødhaarede
(broderen Hother Hage) kan jeg ret godt lide, Kjøbmanden (Alfred Hage)
derimod forekommer mig lidt opblæst omenskjønt han hos os var saare
artig. Hans Kone sagde han var kun lidet udgaaende, imidlertiid inviterede
han os til at spise hos dem, og opfordrede os… til selv at bestemme Dagen,
dog venter han derefter, da seer han os vist ikke…Hvad der bevæge disse
Mennesker, som vi slet ikke kjende til disse Høfligheder kan jeg endnu ikke
fatte’… Og nogle dage senere: ’I morgen reiser Hanen med sin Kone og
Familie…; de have under deres Ophold her viist os megen Artighed, at han
skal være en krakilsk Person har jeg ofte tidligere hørt, her har jeg intet
Beviis derpaa; Manden har for mig været ret interesant’. Grossererbesøg
og hip-hip-hurra middage vakte tilsyneladende ikke altid udelt begejstring
i den danske kunstnerkoloni i det fremmede... og så dog alligevel!
HAGE HAR SIDEN 1852 VÆRET MEDLEM AF RIGSDAGEN og er
nationalliberal inspireret af engelske friheds- og frihandelsidealer, tager
af og til ordet i storpolitiske debatter og taler ’kort og indholdsrigt med
naturlig simpelhed og jævnhed, kun skæmmet af en ikke ubetydelig
læspen’... Han har deltaget i det politiske arbejde omkring vedtagelsen
af Grundloven af 1849, og et nyt Danmarksbillede tegner sig.
MED VENERATION OG FORSTÅELSE for et så afgørende øjeblik i landets
historie efterlader Hage os endnu et monument, da han hos vennen
Constantin Hansen i 1859 bestiller ’et politisk maleri forestillende den
grundlovgivende rigsforsamlings møde med Frederik 7’ – et symbol på
folkets overtagelse af landets styre og afslutningen på enevælden –
demokratiets fødsel.

‘Aurora’. Spisestuen på Hages tid.
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Constantin Hansen lader beskuerens øje være Kong Frederik 7.’s. Hvad han ønsker
vi skal se, er den nye virkelighed; de folkevalgte er med Grundloven og embedsmanden Orla Lehmanns ord blevet ’ligesom konger med ansvar for almenvellet
og folkets åndelige løftelse’. Mødet indledes med gudstjeneste i Christiansborg
Slotskirke. Kl 12.00 træder Majestæten ind i salen og taler med høj og fattet røst
til forsamlingen: ’Danske Mænd! Det er med Glæde og med Fortrøstning, at jeg
her for første Gang ser mig omringet af mit trofaste, danske Folks Udvalgte…Jeg
ønsker Guds Velsignelse over Dem og Deres Gerning, at den maa vorde til Ære,
Held og Lykke for vort elskede Fædreland’. Der råbes et nifoldigt hurra, og kongen
takker og forlader salen.
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’Den grundlovgivende Rigsforsamlings
første møde i Rigsdagssalen på Christiansborg slot
23. oktober 1848’
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Udkast til lofts- og vægdekorationer i Hages Dagligstue og Sal. G.C. Hilker, 1863.
Kunstbiblioteket. I dag ‘Blå Lounge’ og ‘Udenrigsministeriet’.

Historien om et maleri
I SAMARBEJDE MED DEKORATIONSMALER Georg Christian Hilker, som
forinden har udsmykket Universitetets forhal og lofterne på Thorvaldsens
Museum, fornys Beletagen. Hovedtrappen, stuen mod gården, spisestuen,
hjørnekabinettet og salen, i dag ‘Rød og Blå Lounge’, ‘Aurora’ og ‘Udenrigsministeriet’, dekoreres nu med tidens fashionable blomster- og
fuglemotiver i mættede, mørke nuancer af dodenkopf, okkergul, kongeblå
og dyb grøn. Alt sammen for at danne passende ramme om boligens
kommende Pièce de résistance, Constantin Hansens maleri.
I 1864 ER DET FÆRDIGT og hænges op på Salens endevæg mod nord,
som kun lige netop er stor nok – en nøje udtænkt iscenesættelse af
samspillet mellem maleri og rum. Fra 31. maj til 14. juni 1865 forcerer
byens borgere dagligt trappen og ledes gennem spisestuen ind i
hjørnekabinettet ‘Aurora’, hvorfra vuet stående i fløjdøren ind til salen –
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150 små og 40 større portrætter fortrinsvis af Rigsforsamlingens medlemmer
1848-1864. 1 og 2: D. G. Monrad og Orla Lehmann, forfattere til udkastet til
grundloven. 3: I perspektivets samlingspunkt N. F. S. Grundtvig; Constantin Hansen
anså Grundtvig for afgørende og placerede ham dér i kompositionen, hvor øjet
naturligt søger hen. Motivets afgrænsning og perspektivet valgtes, så Rigsdagssalen
med sin vinduesrække virkede som en forlængelse af Hages Sal med vinduerne
mod Kongens Nytorv. 4: Hother Hage, Alfred Hages bror. 5: Adam W. Moltke. 6:
H. N. Clausen. 7: J. F. Schouw. 8: Alfred Hage. 9: Kvinder så til fra balkonen; de fik
ikke ret til indflydelse før 1915.

‘Udenrigsministeriet’ – lader beskueren møde værket i præcis den afstand
og det perspektiv, kunstneren anser for ideelt. Hr og Fru Hage har annonceret
i dagbladet ‘Fædrelandet’ og åbner deres hjem for 2898 besøgende, og ’For
at forebygge Uorden betales Adgangen med 8 Skilling’ – det kan man på
den tid også købe to små rugbrød for. Indtægterne doneres til ‘Comitéen
for de troe og trængende Slesvigere’, ofre for Treårskrigen, og de betalende
kan i et kort øjeblik føle sig som ét med landets største. For maleriet er
komponeret, så Rigsdagssalen på Christiansborg opleves nærmest som en
forlængelse af Harsdorffs sal, og portrætteret i naturlig størrelse er det som
om, figurerne træder ud af billedet og ind i de Hagenske stuer. Stort må
det have været i en tid uden skærme, live-transmitterede debatter og
billboards…
ÅRET EFTER er der igen trængsel og travlt på Torvet, for Gjethuset er nu revet
ned og et nyt nabohus er under opførelse – Brønnums Hus.
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Jens Hage, 2018.

Populært motiv
ENDNU EN GANG FALDER ÆBLET ikke langt fra stammen, for
sønnen Johannes Hage, der sammen med sin bror vokser op i
Harsdorffs, arver interessen for kunst og stifter i 1908 Nivaagaards
Malerisamling. Og i dag bærer Jens Hage stafetten videre med et
mangeårigt kunstnerisk virke som illustrator og satirisk tegner for
blandt andre Berlingske og Gyldendals Blæksprutten.
Harsdorffs Hus for filatelister.
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Kgl. Hoffotograf Jens Petersen 1829-1905, selvportræt og mærke, før 1915.
Theodor Green 1832-1909. Elfelt, Kgl. Biblioteks Billedsamling.

Fotografens butik med stort ateliervindue i taget i 1866. Mariboes Samling,
Københavns Museum. Her er den nye nabo kun fyldt et år – og bliver snart til
Brønnums Hus, da Valdemar Brønnum i 1871 åbner ‘Konditori og Kafé’ i stueetagen.

Hoffotografen 1864 -1917
TO ÅR EFTER familien Hages overtagelse af nr 5 sælger advokat Salicath nr 3
til Jens Petersen. Året er 1864, og Hages nye nabo er det år blevet udnævnt
til Kgl. Hof-Photograph, en innovativ foregangsmand på sit felt. Han
importerer den nyeste teknik fra Frankrig og deler som stifter af Danmarks
første forening for fotografer ud af sin viden i en lang række artikler. Der
bliver bygget om i udstrakt grad, da atelier med stort glasparti indrettes
i øverste etage, og det kommer markant til udtryk i facaden mod torvet.
Vinduesudskiftninger i årenes løb falder heller ikke alle heldigt ud. Det
kritiseres år senere offentligt i dagspressen, hvor det bemærkes, at
’...Harsdorffs er blevet lige dele Blanding af Udenrigsministerium og
Hattebutik’.
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MED SLET SKJULT SARKASME hentydes til, at nr 5, som fra 1897 ejes af
staten og fungerer som udenrigsministerium, fremstår med den patos og
værdighed, som må forventes, hvorimod nr 3 er blevet butik med skilte og
reklamer – larmende og upassende. Petersen lejer ud til frisører, modehandlere og skræddere – og alle forsøger at påberåbe sig opmærksomhed
i gadebilledet.
THEODOR HANS CARSTEN GREEN ligeså, han er grosserer, har vekselerbureau i stueetagen og grundlægger i øvrigt Dagbladet ‘Børsen’ i 1896.
Bladet trykkes, hvor nu Illums Bolighus residerer, men redigeres på adressen
Kongens Nytorv 3, hvilket angives på bladets forside. Ateliervinduet
erstattes i 1878 af kviste, og respekten for det oprindelige råder igen.
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’Pedro’ Wessel, 1915.
E. Pedersen, Svendborg
Byhistoriske Arkiv.

‘Bjergbestigersken’, J. F.
Willumsen, 1904. SMK.
’Katedralglas i blyindfatning’ tilbage; farver og reflektioner i huset igen anno 2020.

Købmanden fra Chile 1892 -1897
I 1892 ER DET SLUT med det Hagenske vælde, da familien sælger nr 5 til
Peter Mathias Oehlenschläger Wessel, kaldet Pedro. Pedro er samme år
vendt hjem til København efter årtier i Chile, hvor han baseret på sølvminedrift har skabt et betydningsfuldt forretningsimperium. Det financierer
blandt andet hans byggeri af den første jernbane over Andesbjergene mellem
Bolivia og Chile! Svenborgenserens virke er fremmende for den industrielle
udvikling i det sydamerikanske land, og hjemvendt udnævnes han da også
straks i en alder af 40 år til Generalkonsul for Chile. Han investerer i sin
storebrors forretning på den anden side af torvet, ‘Magasin du Nord’, her
råder Theodor sammen med Hr. Vett, og han har i øvrigt også en niece, der
hedder Edith. Hun gifter sig med maleren J.F. Willumsen, er selv billedhugger
og står model til ’Bjergbestigersken’, et internationalt ikonisk værk, som
kommer til at symbolisere tidens opfattelse af det moderne, frigjorte
menneskes forhold til naturen.

60

WESSEL MÅ NØDVENDIGVIS OGSÅ sætte personligt præg på sin nye bolig
og bygger igen om efter tidens trends. I porten udvides imposant med
polygonalen, hovedtrappen får buet sving, og der sættes ’katedralglas i
blyindfatning’ i vinduerne mod gården. Man må forestille sig turen op ad
trappen badet i lysindfald gennem kulørt filigran af glas, inden man på
Beletagen nu mødes af stuer udstyret med imiteret gyldenlæder og stuk
af papmache ornamenteret med guld – det hele rammet ind af sortmalede
og egetræsådrede paneler og døre på bekostning af Hages rige og gamle
kulørte verden af mere fabulerende fugle- og blomstermotiver. For første
gang indlægges centralvarme, klosetter indrettes, og lige uden for vinduet
rejses samtidig een af seksten buelamper på lygtepæl – elektrisk lys
rammer hovedstaden allerførst på Kongens Nytorv, og det stærke lys
fremkalder, da det tændes første gang, angst og tårer!
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Udenrigsministeriet
1897-1923
STATEN OVERTAGER NR 5 FRA HR. WESSEL fem
år senere i 1897, da Udenrigsministeriet flytter fra
lokaler på Amalienborg til Familien Hages Gaard,
som huset nu kaldes i folkemunde. Man finder
pladsen kneben men hyggelig ifølge ministeriets
arkivar Hr. Arup. Der fornys endnu en gang gennemgribende med arkiv i kælderen, brandsikring og
elektrisk lys. N. F. Ravn er første minister i huset,
og for ham forsynes sidebygningen i gården med
karnap for et lille bibliotek og aftrædelsesværelse
– det kan jo blive hektisk...

Minister Ravns karnap af nærmest Venetiansk tilsnit.

Også dengang med spejl. Udenrigsminister Erik Scavenius’ kontor, nu
’Udenrigsministeriet’. Peter Elfelt, 1915. Københavns Museum.
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Ude og Hjemme bragte et særnummer i anledning af Udenrigsministeriets
145-års jubilæum – nu med adresse i ’forhen Familien Hage’s Gaard.’

DEN HISTORISK KONTROVERSIELLE Erik Julius Christian Scavenius indtager
senere ministerposten i huset af to omgange. Første gang da 1. verdenskrig
udspiller sig, og siden da salget af De Vestindiske Øer forberedes – USA vil
købe den danske koloni for den nette sum af 25 millioner dollars, svarende
til det halve årlige danske statsbudget. Salget finder sted i 1917 og understøttes af en forudgående folkeafstemning, hvor kvinder for første gang har
haft mulighed for at udnytte retten til at stemme givet dem to år tidligere.
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Scavenius var minister. Ude og Hjemme/Berlingske Tidendes Fotogravure
Udgave, 2. januar 1916. Avissamlingen, Kgl. Bibliotek.

KNAP 100 ÅR EFTER plantage- og slaveejernes indtog i Harsdorffs sælges
altså deres tidligere besiddelser fra selv samme sted – af udenrigsministeren,
som nu har kontor i Salen. Scavenius indtager senere posten som statsminister under besættelsen 1940-45 og står som mester i neutralitetens
balancegang bag det, vi i dag kalder Samarbejdspolitikken.
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OM DIPLOMATEN KAUFFMANN, der fra 1919-1958 fungerer for ministeriet,
fortælles:...’ at for at komme til sit kontor skulle han fra gaden passere en
konditors borde og i stueetagen forbi en modebutik. Rundt om i bygningen
logerede folk i private lejligheder. Flere kontorer var så mørke og
beklumrede, at det lykkedes at få Sundhedsstyrelsen til efter en inspektion
at erklære dem uegnede til kontorformål under hensyn til ’de sanitære
ulemper’ for personalet. Her havde ministeriets henved 60 sjæle slidt sig
igennem krigen...’ Meget er sket siden da.

I 1917 OVERTAGER STATEN OGSÅ NR 3 fra fotograf Petersens søn Charles.
I 1923 etableres intern forbindelse mellem de to huse, og fremover
henlægges til Indenrigs- og Finansministeriet. En række direktorater rykker
ind, og fra 1925 og helt frem til 1957 danner huset mest af alt rammen
omkring ‘Forligsinstitutionen’ – fortsat ledsaget af diverse ombygninger
oppe som nede.

Forværelset i Udenrigsministeriet, Peter Elfelt, 1915. Københavns Museum.
I dag ‘Blå Lounge’.
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Forligsinstitutionen
mødes i ’Udenrigsministeriet’ under den
hidtil største faglige
konflikt i landets
historie.
Det drejer sig om løn,
og bølgerne går højt,
for en socialdemokratisk regering under
Stauning lever ikke
helt op til arbejderens
forventninger. 1925.
Københavns Museum.

Forligsinstitutionen
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Arbejdsmarkedets parter forlader Forligsinstitutionen inden Kanslergadeforliget,
1933. På torvet venter man på resultatet af forhandlingerne; mælkeflasker venter
også på at blive taget hånd om. H. Damgaard, Det Kgl. Biblioteks billedsamling.
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Der forhandles i 1956 om betaling for skæve helligdage og lige
løn for mænd og kvinder – både i ’Udenrigsministeriet’ og i
Tekøkkenet! Dengang tydeligvis indrettet til garderobe...men
skal man, så skal man. Hansen, Arbejdermuseet.
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Arkitekter igen 1958 -1998
I 1958 RÅDER UNDERVISNINGSMINISTERIET over huset og Harsdorffs
fagfæller og arvtagere, arkitekterne flytter ind. Arkitektskolen har brug for
mere plads, og stuer og sale indtages følgelig af håbefulde unge piberygende studerende i islandske sweatre, der ofte nyder en kold fra kassen
til arbejdet. Overalt på etagerne og endda i ‘Udenrigsministeriet’ opstilles
‘Tegnebordet’ designet specifikt til skolen af Poul Kjærholm tre år tidligere,
og man sidder på Børge Mogensens ‘Folkestol’. Væggene dækkes af bløde
plader velegnede til ophæng af håndtegnede projekter, og i de næste fire
årtier færdes koryfæer som Kay Fisker, Mogens Koch og Jørgen Bo –
manden bag Louisiana Kunstmuseum – i huset.
DE STUDERENDE SKABER VILDE HAPPENINGS og gør 68’er-oprør, og
‘Silver Space’ bygges i starten af 70’erne op i Loungerne. Efter optog
gennem Strøget halvnøgne og udklædte når man frem til eksperimentelle
rumlige installationer på Beletagen, som skal appellere til alle sanser. I
en box beklædt med sølvfolie lukkes medstuderende in the nude ind til
billedprojektioner, lyden af Pink Floyd og The Stones, indblæste dufte af
skov og måske en enkelt anden urt, og det hele filmes. Det handler om
betragtninger over både mentale og fysiske rum, haptiske forhold og
sanselighed, og af og til dækkes gulvene overalt med frisk hø...
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Office Club & Karberghus 2009MARKERINGEN AF 100-ÅRET FOR VEDTAGELSEN af den danske bygningsfredningslov blev fejret i Harsdorffs Hus med en bogudgivelse. Til stede var
flere af de studerende, der i sin tid havde tegnebord i ‘Udenrigsministeriet’.
Og stor var selvransagelsen over at konstatere, at de dengang ikke skænkede
dét, at de tilbragte studietiden i en af landets fornemste arkitektoniske
perler, en eneste tanke...
ALLEREDE I LOVENS FØRSTE ÅR blev Harsdorffs hus i selskab med en lang
række andre bygninger fredet. Og festen kunne holdes her, fordi huset i
2009 købtes af Karberghus efter i 1990’erne også at have lagt kontorer til
Statens Musik- og Teaterråd. Huset fungerer derfor i dag som Office Club
og Event Venue.
EN LANG RÆKKE MENNESKER har altså fortsat deres daglige gang i huset,
og yderligere mange kommer til, når sal og lounger lejes ud til events,
møder, præsentationer eller festlige markeringer.

Kommode tilskrevet Harsdorff, ‘Blå Lounge’.
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Olafur Eliasson

I Olafurs hule hånd
VÆRDIER AF BÅDE HISTORISK og arkitektonisk
karakter bevares gennem bevidst brug af huset,
som ikke bare vedligeholdes men også fortsat
respektfuldt smykkes med det bedste, tidens
kunstnere formår. Elmgreen & Dragset pryder
væggene, og Olafur Eliasson, Anette Harboe
Flensburg og Jes Fomsgaard har alle skabt værker
specifikt til huset som også Constantin Hansen i
sin tid gjorde det for Hr. Hage. Traditionen lever
videre.
’Tre verdener, to møder og et mellemværende’, transparent- og farveeffektfilterglas,
lys og keramiske spejle. Olafur Eliasson, 2018. De tre sfærers indbyrdes forskellighed
kan opfattes som symboler på menneskelige relationer lokalt, nationalt og globalt.
Sfærernes lys reflekteres i spejlene og tegner mønstre, som ændrer rummet og
forståelsen af ens egen placering i måske både rummet og verden?
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‘As the then was no then, so there is none now’, olie på lærred, 180 x 250 cm.
Anette Harboe Flensburg, 2018/19.
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Bæredygtig? - Ja!
I HARSDORFFS SVÆVER tidligere åndfulde sjæles
sommerfuglestøv stadig, og huset har det så godt,
at det på bæredygtig vis også de næste århundreder
vil være en væsentlig del af vores kulturarv.
Harsdorffs består af ganske få langtidsholdbare,
sunde og giftfri materialer som træ, tegl, kalk og
smedet jern og står med dén patinering og ufuldkommenhed i materialerne, der kommer af
århundreders vedligehold, ombygning og
indretning dikteret af skiftende tiders mode.
‘LIVE IN THE HOUSE and it will not fall down’ siger
de, der ønsker bæredygtig transformation. Og nyt
fokus på at bevare vores eksisterende og historiske
bygninger og bygge nyt, der kan holde mindst lige
så længe, formidles i dag af endnu en efterkommer
af husets Hagenske dynasti, nemlig Johan Westh
Hage, projektleder i Bygningskultur Danmark. Her
anses det for væsentligt, at vi igen lader os
inspirere af fortidens måder at bygge og vedligeholde på, så materialernes egenskaber udnyttes
bedst muligt. Og afgørende bliver det, at vores
bygninger i årenes løb kan rumme skiftende
funktioner, for dermed forlænges deres levetid –
og belastningen af klimaet reduceres.
DE AMBITIONER MÅ HARSDORFFS HUS siges at
have mere end levet op til, og der er derfor intet,
der står i vejen for et hus fortsat fyldt med dygtige
erhvervsfolk, first movers og meningsdannere
også de næste mange hundreder af år – et hus,
som kun træder på ganske lette fjed i det landskab,
vi efterlader til kommende generationer.

’Kgs. Nytorv’, Jes Fomsgaard, blyant, akryl og fernis på birketræsfinér.
165 x 250 cm. 2017.

Kom endelig indenfor og se selv!
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Kongens Nytorv nr 5

Kongens Nytorv nr 3

1780 – 1782 / EJES AF HARSDORFF OG UDLEJES TIL RIGSGREVE RANTZAU
1782 – 1804 / EJES AF RANTZAU

1780 – 1804 / EJES AF HARSDORFF M FAMILIE – H HAR SAMTIDIG DIREKTØRLEJLIGHED PÅ
CHARLOTTENBORG. EFTER HARSDORFFS DØD 1799 BOR ENKEFRUE ELISABETH MARGRETHE I HUSET
TIL 1804

1804 – 1806 / EJES AF GENERALKRIGSKOMMISSÆR DE WINT

1804 – 1805 / EJES AF GENERALKRIGSKOMMISSÆR DE WINT

1806 – 1810 / EJES AF FAKTOR PINGEL (PINGEL DØD 1809)

1805 – 1806 / EJES AF KAPTAJN RASBEK

1810 – 1827 / EJES AF KAPTAJN KRØYER

1806 – 1810 / EJES AF KAPTAJN IRWIN (IRVIN)

1827 – 1844 / EJES AF KAMMERJUNKER BERNER

1810 – 1824 / EJES AF DR. MED. OG KØBMAND FERRALL, HVIS ENKE 1824 SÆLGER TIL SALICATH

1844 – 1855 / EJES AF KONDITOR GAUDENZI (GAUDENTIZI / GANDENZI) (ELLER DENNES ENKE)

1824 – 1864 / EJES AF HØJESTERETSADVOKAT SALICATH

1855 – 1862 / EJES AF POSTMESTER MOLTKE

1864 – 1911 / EJES AF KGL. HOF-PHOTOGRAPH JENS PETERSEN. LEJER BL A UD TIL HOF SKRÆDDER D.
THERKELSEN’S ENKE OG SØNS ETABLISSEMENT, SOM 1866 FLYTTER IND I BRØNNUMS

1862 – 1892 / EJES AF HANDELSMAND OG POLITIKER HAGE
1892 – 1897 / EJES AF KØBMAND WESSEL
1897 – 1923 / EJES AF STATEN OG UDENRIGSMINISTERIET RÅDER OVER BYGNINGEN, HENLÆGGES
1923 TIL INDENRIGSMINISTERIET
1923 – 1957/58 / EJES AF STATEN OG INDENRIGSMINISTERIET/FINANSMINISTERIET RÅDER OVER
BYGNINGEN, FRA 1925 – 57/58 OGSÅ FORLIGSINSTITUTIONEN, HENLÆGGES 1957/58 TIL UNDERVISNINGSMINISTERIET

1911 – 1917 / EJES AF HOFFOTOGRAF PETERSEN (SØN AF JENS PETERSEN)
1917 – 2009 / EJES AF STATEN OG UDENRIGSMINISTERIET RÅDER OVER BYGNINGEN, HENLÆGGES
1923 TIL INDENRIGSMINISTERIET, FRA 1957/58 TIL UNDERVISNINGSMINISTERIET, ANVENDES AF DET
KGL DANSKE KUNSTAKADEMI TIL 1998
2009 – / EJES AF KARBERGHUS, ERHVERVSUDLEJNING/OFFICE CLUB

1957/58 – 2009 / EJES AF STATEN OG UNDERVISNINGSMINISTERIET RÅDER OVER BYGNINGEN,
ANVENDES AF DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI TIL 1998, FREJA SÆLGER 2009 TIL KARBERGHUS A/S
2009 – / EJES AF KARBERGHUS, ERHVERVSUDLEJNING/OFFICE CLUB

ØVRIGE LEJERE/BEBOERE/ANSATTE I MINISTERIER OG PÅ ARKITEKTSKOLEN BL A:

ØVRIGE LEJERE/BEBOERE/ANSATTE I MINISTERIER OG PÅ ARKITEKTSKOLEN BL A:

1795 – 1801 / AGENT ERICHSEN							

1787 – 1791 / HEINRICH OTTO VON SCHEEL, KAMMERHERRE, MILITÆRMAND, FORFATTER, OG FRUE
ANNA CHATRINE – FRU HARSDORFFS SØSTER

1825 – 1830 / KAMMERHERRE OG CHEF FOR DET KGL. TEATER VON HOLSTEIN			
1830 – 1847 / MINISTERPRÆSIDENT OG GENERALKONSUL FOR DE FRIE HANSESTÆDER PAULI
1847 – 1847 / OPERASANGER SCHRAM
					
1850 – 1850 / TRACTEUR, WÆRTSHUUSHOLDER MOGENS FRIDERICH KEHLET 			
1900 – 1950 / BUD/PORTNER/BETJENT
1958 – 1998 / AKADEMIET, PROFESSOR KAY FISKER, TEGNESTUE PROFESSOR JØRGEN BO’S AFD BL A
2000 – 2005 / STATENS MUSIKRÅD, TEATERRÅDET

Kilder
J. I. Parby: ’At blive…Migration og identitet i København ca 1770-1830’, RUC, 2015
V. Lindstrøm: ’Det københavnske forlystelsesliv i midten af 1800-tallet, BI-forlag, 2015
B. Lidegaard: ’I Kongens Navn – Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-58´, L&R, 2013
L. G. Larsen: ’Harsdorffs Hus, Interiørundersøgelse’, Karberghus A/S, 2011 og ’Bygningshistorisk
undersøgelse’, Kulturarvsstyrelsens Bygningskontor, 2010
U. Kjær: ’Johannes Wiedewelt’, M. Nielsen og A. Rathje, Museum Tusculanum, 2010
K. N. Pedersen: ’Pompejanske rumudsmykninger i 1800-tallets Danmark’, Forlaget Rhodos, 2010
H. Raabyemagle: katalog ’Klassicisme’/Rundetaarn, 1998
H. Schmidt: ’Harsdorffs Hus’, Arkitektens Forlag, 1982
J. B. Christensen: Kolonisamfundet….sidste halvdel af det 18. århundrede’, AU, 1978
G. Nygaard: ’H. C. Andersen og København’, Foreningen ’Fremtiden’, 1938
’Illustreret Dansk Konversationsleksikon’, Berlingske Forlag, 10/1934
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