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3. oktober 1884 kl. 16:15

I nærheden af de to største sale på Christiansborg,

Riddersalen og Folketingssalen i sidefløjen ved

Rigsdagsgården opdagede en af slottets

rengøringskoner noget uhyggeligt.

Der var udbrudt brand i Stenografernes Værelse.

Hun opdagede branden, da hun åbnede værelsets

dør og røgen væltede ud.

    Branden kom fra værelsets kakkelovn.

    Synet af den voldsomt brændende kakkelovn fik

den skrækslagne rengøringskone til at afbryde sit

arbejde. Hun løb skrigende ud på gangen og kaldte

på de nærmeste bude.

Med kort varsel ankom budene til Stenografernes

Værelse. Fluks hev de alt det nærmeste brandudstyr

frem og bekæmpede branden i kakkelovnen.



3

    Straks efter branden var bekæmpet, sundede

budene sig. De var glade og troede, de havde

afværget en truende katastrofe.

    Budenes glæde blev slukket kun et par minutter

senere. Deres kolleger fra slottets andre fløje kom

med skrækslagne meddelelser.

De havde opdaget brand alle mulige mærkelige

og uventede steder rundt på slottet.

    Selv om de også blev bekæmpet, var resultatet

det samme og det samme. Flammerne blev ved og

ved med at dukke op.

    Minutterne senere tonede budene og

slotsforvalteren hvidt flag over for flammerne.

De måtte kalde på Brandvæsenet, soldaterne,

matroserne og de russiske matroser fra zar

Alexander 3.s kejserskib, Polarstjernen inde i

København.

    Slottet måtte ikke gå tabt, da der på tirsdag

skulle være Rigsdagsåbning.
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Kl. 16:35

Hele Københavns og Frederiksbergs brandfolk

ankom med deres røde hestevogne samlet til

Christiansborg. De standsede på Slotspladsen, i

Rigsdagsgården og i Prins Jørgens Gård.

    Soldaterne og matroserne ankom lige efter

brandfolkene. Deres opgave var redning af slottets

kostbare inventar, bøger, dokumenter og arkivalier.

    Udover Rigsdagen (Folke- og Landstinget),

Højesteret og De Kongelige Repræsentationslokaler,

husede slottet også malerisamlingen, Det Kongelige

Billedgalleri.

Københavns brandchef, Deodatus Fredericus

Sextus Meyer hersede omgående med sine

undersåtter under klargøringen af slukningsarbejdet.

Der var tale om Danmarks hjerte.

    Imens holdet, der skulle slukke ilden udvendigt,

var i gang med at sprøjte på de brølende flammer,




