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Forord

Her har du beskrivelser og billeder af samt fakta om

nogle af de mest historiske, kendte og dominerende

bygninger og steder i Københavns centrum.

God fornøjelse

Philip Wu



Christian 4.s bygninger,

anlæg og opsætning

Tøjhuskomplekset - Rosenborg Slot - Bryghuset - Holmens

Kirke - Regensen - Børsen - Rundetårn - Trinitatis Kirke -

Nyboder - Kongens Have - Christianshavn -

Caritasspringvandet



Tøjhuskomplekset

(Tøjhuset og Proviantgården)

Beskrivelse:

De lange bygninger ved Det Kongelige Biblioteks Have

på Slotsholmen er Tøjhuset fra 1604 og

Proviantgården fra 1606. De blev bygget af Christian

4. med Berendt Petersen van Campen som

arkitekt.

 Bygningerne blev bygget som forsyningsbygninger

for kongens forsyningshavn for flåden. Selve

havnebassinet blev først anlagt i 1620’erne og lå, hvor

haven ligger i dag.

 Tøjhuset var for våben, kanoner, krudt,

ammunition, kugler, krigstrofæer og Christian 4.s

fyrværkeri. Dengang bygningen stod færdig, var det

Europas næstlængste tøjhus. Kun overgået af tøjhuset

i Venedig ved Arsenale di Venezia.

 Proviantgården var for mad, drikke, tøj og støvler.

Murstenene som bygningen er bygget af, menes at

komme fra nedrevne katolske kirker i Roskilde.



 Fra 1867 til 1868 blev havnebassinet og indsejling

opfyldt. Minderne om dengang haven var en havn, er

de to rustne fortøjningsringe på den lave mur foran

Rigsarkivet.

 Tøjhuset er desværre i dag en genopbygning fra

1655. Spiret på det 8-kantede trappetårn er en kopi fra

1680, da det brændte i 1647. Det huser et af Europas

rigeste våbenmuseer under navnet Tøjhusmuseet.

 Proviantgården er desværre i dag en genopbygning

fra 1993, da den har været brændt i 1626, 1719

og 1992. Den huser kontorer for Folketinget og

læsesal for Rigsarkivet. Det store trappetårn og

hovedindgang med en fronton på toppen er en

tilbygning fra 1772.

 På grunden hvor Det Kongelige Bibliotek ligger i

dag, lå havnens indsejling og Galejhuset. Det blev

bygget i 1605 med Joseph Matzen som arkitekt.

 Efter en brand i 1719, blev det brugt som flådens

bageri, værksted og seletøjskammer. I 1902 blev det

delvist revet ned for at skaffe plads til biblioteket, som

stod færdig i 1906. I dag er resterne af Galejhuset en



del af bibliotekets stueetage og huser Dansk Jødisk

Museum.

Hvorfor anlagde Christian 4. Tøjhushavnen på

Slotsholmen, da flådens base var på

Bremerholm overfor?:

Placeringen på Slotsholmen var allerede bestemt af

farfaderen Christian 3.. Grunden var, at kongen ville

holde flåden ved magt fra Københavns Slot.

 Havnens form som et 4-længet anlæg var for, at

forsyningerne af skibene skulle være hemmelige.

 Dermed var anlæggelsen af havnen Christian

4.s udførelse af farfaderens plan.

Hvorfor byggede Christian 4. Tøjhuset?:

For at afløse det gamle, som var en

bindingsværksbygning. Det blev bygget i perioden fra

1550 til 1560 af farfaderen Christian 3. og faderen

Frederik 2. Det blev revet ned i 1662 af sønnen

Frederik 3. og lå dér, hvor Rigsarkivet ligger i dag.



 Rigsarkivet stod færdigt i 1673 og husede Det

Kongelige Bibliotek indtil 1906.

Fakta om Tøjhuset:

Byggeår: 1598-1604

Arkitekt: Berendt Petersen van Campen

Længde: 163 m

Bredde: 24,3

Murenes tykkelse: 3,45 m

Kanonhallens (Stueetagens) længde: 156 m

Højden af det 8-kantede trappetårn: 20,515 m

Areal (+ tagetagen): 13.886 m2

Rekorder: Kanonhallen er en af Europas længste

hvælvede renæssancehaller.

 Taget er Danmarks største tegltag.

Antal klokker: 2

Meter over havet: 2,3 m

Fakta om Proviantgården:

Byggeår: 1602-1606

Arkitekt: Berendt Petersen van Campen



Længde: 163 m

Bredde: 17,3 m

Højden af det lille 8-kantede trappetårn: 17,4 m

Areal (+ kælder- og tagetagen): 10.479 m2

Meter over havet: 1,8 m

Fakta om det nu opfyldte havnebassin:

Dybde: 4 m

Areal: 6000 m2

Rumfang: 24.000 m3











Rosenborg

Beskrivelse:

Det smukke tårnrige slot i Øster Voldgade, Rosenborg

blev bygget i hollandsk/nederlandsk renæssancestil i

1606 af Christian 4.. Det var hans sommerlystslot.

    Dengang slottet stod færdigt, startede det med at

hedde Lysthuset i Haven. Det var kun halvt så langt

og havde ikke de nuværende fire tårne.

    I 1615 blev slottet udvidet til den dobbelte længde. I

1624 blev det forhøjet med en etage, udvidet med dets

tre højeste tårne og omdøbt til Rosenborg.

    I starten lå slottet, dets stjerneformede ø med fire

bastioner og store have i udkanten af København i

landlige omgivelser.

    Slottet var Christian 4.s eneste private bygning i

København. Det var stedet som kongen elskede mest

og boede allermest på, da han var i byen. Det er tegnet

af ham selv med undtagelse af trappetårnet.

    Som Christian 4. ønskede det, var slottet også



stedet, hvor han døde den 28. februar 1648 og blev 70

år gammel.

    Da det 6-kantede trappetårn blev bygget i 1634, var

det slottets tredje og sidste udvidelse. Det blev bygget

med Hans van Steenwinckel den Yngre som

arkitekt.

    Hans van Steenwinckel den Yngre var også

rådgiver for Christian 4., da kongen tegnede slottet og

dets to første udvidelser.

    I dag er slottet Danmarks bedst bevarede

renæssancebygning og bruges som museum under

navnet De Danske Kongers Kronologiske

Samling.

    Slottets tag og tårnes spirer blev først beklædt med

kobber fra 1712 til årene efter af Frederik 4.. De var

oprindeligt klædt med skiffer.

    Den 5. november 1632 mistede Christian 4. én af

sine i alt syv svigersønner, Frands Rantzau i

voldgraven. Han gled ned ad den glatte og sneklædte

skråning, druknede og blev kun 28 år gammel. Da

svigersønnen var nede i det iskolde vand, forsøgte



kongen at redde ham, men var lige ved at glide med

ned.

    I dag kan man ikke se og føle, at slottet er placeret

på en ø. Den vestlige del af voldgraven er opfyldt og

den nordvestlige bastion, fjernet.

Hvorfor byggede Christian 4. Rosenborg?:

Københavns indre by i hans tid lugtede som en stor

åben kloak om sommeren. Til sidst blev det for meget

for ham inde på det middelalderlige Københavns Slot

fra 1380'erne på Slotsholmen. På grund af lugten

kunne man ikke åbne vinduerne.

    Københavns Slots placering var grunden til, at

Christian 4. kun boede der, når Rigsrådet holdt møder

i flere dage i træk.

    Svaret på mystikken om hvorfor Christian 4. ikke

byggede en helt ny vinterresidens på Slotsholmen er

beliggenheden.

Fakta:

Byggeår: 1605-1634



Arkitekt: Christian 4. selv og Hans van Steenwinckel

den Yngre

Længde: 46 m

Bredde: 10 m

Højden af det store tårn på sydsiden: 45,5 m

Højderne af tvillingetårnene på nordsiden: 36,4 m

Højden af trappetårnet på nordsiden: 20,4 m

Areal (+ kælder- og tagetagen): 2627 m2

Meter over havet: 6,8 m







Bryghuset

Beskrivelse:

Den store bygning ved udmundingen af

Frederiksholms Kanal på Slotsholmen er Bryghuset

fra 1608. Den er Christian 4.s mindst kendte og

kedeligste bygning.

I begyndelsen var bygningen et svovlværk. Først i

1616, ved begyndelsen af Christianshavns anlæggelse,

kom det til at huse Danmarks ældste bryggeri,

Kongens Bryghus.

 Bryggeriet blev grundlagt i 1443 af Christoffer 3. af

Bayern, kongen der gjorde København til hovedstad

samme år.

 Dengang Christian 4. lavede bygningen om til et

bryggeri, forhøjede han og lagde også tag på det. Det

var i starten af skiffer. Oprindeligt var bygningens tag

et kanondæk.

 Selv om bygningen holdt op med at være et

svovlværk i 1616, blev det først et bryggeri 2 år senere.

Forhøjelsen og indretningen tog sin tid.



 I dag er bygningen en genopbygning fra 1770, da det

har været brændt i 1632 og 1767. Den huser i dag en

skulptursamling under navnet Kongernes

Lapidarium, som åbnede i 2014.

Funktionen som bryggeri stoppede efter branden i

1767.

 Minderne fra dengang bygningen var militært, er

sydsidens og vestsidens tykke mure.

Hvorfor byggede Christian 4. Bryghuset?:

Oprindeligt byggede han det som en del af en kraftig

hjørnebastion.

Dermed var det bygget som en del af hans store

modernisering og udvidelse af Københavns

fæstningsvolde.

 Hjørnebastionen var bygget til at beskytte

Københavns Slot og Slotsholmen. Det var byens mest

ubeskyttede sted indtil bydelen Christianshavns

anlæggelse begyndte.

 Sidst bygningen blev brugt militært, var allerede

dengang, bygningen var blevet lavet om til et bryggeri.



Det var under Stormen på København i 1659, et af de

mange slag under Svenskekrigene, som varede fra

1657 til 1660.

 Stormen på København var det eneste slag, som

Danmark vandt i Svenskekrigene.

Fakta:

Byggeår: 1607-1618

Arkitekt: Ukendt

Areal (+ tagetagen): 9200 m2

Sydsidens murs tykkelse: 2,5 m

Vestsidens murs tykkelse: 2,5 m

Meter over havet: 1,6 m









Holmens Kirke

Beskrivelse:

Sporet fra dengang flåden har haft Bremerholm, er

Christian 4.s korsformede Holmens Kirke fra 1619.

Den er bygget i italiensk renæssancestil.

 Kirken hed Bremerholms Kirke indtil 1695, da

Bremerholm blev omdøbt til Gammelholm.

 Før var kirken en ankersmedje fra 1563. Det var

bygget af Christian 4.s far, Frederik 2. med Peter de

Duncker som arkitekt.

 Sporet af den gamle ankersmedje er Vestgavlen

ved Slotsholmskanalen. Det var kirketårn indtil 1643,

hvor kirken blev forhøjet og udvidet til dens

nuværende form med Leonhard Blasius som

arkitekt.

 Det tidligere kirketårn blev under tiden som

ankersmedje, brugt som smedemesterbolig, Den

Kongelige Mønts støberi, toldbod og

navigationsskole.



 På Nordgavlen mod Holmens Kanal ser året for

udvidelsens begyndelse, 1641, Christian 4.s monogram

og blokbogstaverne RFP.

RFP er forkortelsen for kongens valgsprog på latin:

Regna Firmat Pietas. På dansk oversættes det til:

Fromhed Styrker Rigerne. Valgsprogets fulde længde

på latin kan man finde på kirkens hovedindgang fra

1635 på Østgavlen ved den nedlagte kirkegård.

 I dag hvor kirken ikke længere ligger i et militært

område og er blevet en almindelig sognekirke, ejes

den stadigvæk af flåden.

 På afstand ser kirken lille ud. Går man ind i den, vil

man se, at der er plads til 700 mennesker, fordelt på

to etager.

 Dengang København blev udsat for bybrande i 1728

og 1795 samt bombet i 1807, har ilden og raketterne

aldrig kunnet nå kirken. Resultatet er, at kirken i dag

er den eneste i Den Indre By, som har indretning fra

renæssancen.



 Taget blev først klædt med de nuværende sorte

teglsten i 1836. I Christian 4.s tid var det med

skiffer. Derefter var det med kobber.

 Murene i dag er, med undtagelse af Vestgavlen,

beklædt med røde cementsten. Cementstenene er fra

en istandsættelse, som varede fra 1871 til 1873.

Murene var oprindeligt pudsede.

 Det lange gravkapel langs Slotsholmskanalen er en

tilbygning i barokstil fra 1708. Det blev bygget med

Johan Conrad Ernst som arkitekt.

 De kendteste personer som ligger i gravkapellet er:

1. Søhelten og admiral Niels Juel (I stueetagen)

2. Søhelten og viceadmiral Peter Wessel Tordenskjold

(I stueetagen)

3. Komponisten Niels Wilhelm Gade (I stueetagen)

4. Arkitekten Christian Frederik Hansen (I den

lukkede krypt)

5. Arkitekten Gustav Friederich Hetsch (I den lukkede

krypt)



Hvorfor byggede Christian 4. Holmens Kirke?:

I 1614 byggede han boligkvarteret Skipperboderne

på flådebasen Bremerholm, boliger for flådens

officerer.

 Da Bremerholm lå i Sankt Nikolaj Sogn, skulle

officererne bruge Sankt Nikolaj Kirke og det brød

Christian 4. sig ikke om. Officererne skulle forlade

flådebasen og være sammen med de jævne borgere, da

de skulle til gudstjeneste.

 Dermed byggede Christian 4. Holmens Kirke for at,

give flådens officerer deres egen kirke. Planen var

også at få faderen Frederik 2.s gamle ankersmedje i

brug igen, da den i mellemtiden stod tom.

Fakta:

Byggeår: 1563-1643

Arkitekt: Peter de Duncker og Leonhard Blasius

Korsarmenes længde: 51 m

Korsarmenes bredde: 14 m

Spirets højde: 18 m

Antal klokker: 2



Meter over havet: 2,7 m

Fakta om gravkapellet:

Byggeår: 1705-1708

Arkitekt: Johan Conrad Ernst

Længde: ca. 60 m

Bredde: ca. 9,6 m







Regensen

Beskrivelse:

Den 4-fløjede bygning lige overfor Rundetårn i

Købmagergade er studenterkollegiet, Regensen fra

1623.

    Kollegiets byggeri er en ombygning og en

sammenlægning af adelsgården Friis’ Gård og

trykkeriet Godfred af Ghemens trykkeri,

Danmarks første trykkeri.

 Selv om kollegiet er fra 1623, blev det først bygget

færdig i 1627. Året hvor Kirkefløjen i Købmagergade

stod færdig og bandt Friis’ Gård i Store

Kannikestræde og Godfred af Ghemens trykkeri i

Krystalgade sammen.

 Helt færdig var kollegiet først i 1628 på grund af

indretningen. Kirkesalen blev først færdigindrettet i

1635.

 I dag er kollegiet desværre en genopbygning fra

starten af 1780’erne. Selv om der står 1623 på gavlen

på Store Kannikestræde-fløjens facade mod



Købmagergade.

 Det oprindelige kollegium brændte under den første

bybrand i 1728. Før den første bybrand var kollegiets

fløjes gavle bygget i hollandsk/nederlandsk

renæssancestil.

 Den fjerde og bagerste af fløjene, Kasernen, blev

først bygget i 1907. Det var samtidig med anlæggelsen

af Buegangen ved Købmagergade. Den stod

færdig 2 år senere og fratog studenterkollegiet en del

værelser.

Kasernen blev dermed bygget til at afløse de

værelser, buegangen fratog og mere til. Før

Kasernen var det Trinitatis Præstegård, der lå på

grunden.

 Før præstegården var det Kasernens forgænger

som kollegiets fjerde fløj, som brændte under den

første bybrand.

 Anlæggelsen af Buegangen ved

Købmagergade skyldes, at gaden var plaget af

trafikpropper dengang. Først i 1972 blev

Købmagergade lavet om til en gågade.



Hvorfor byggede Christian 4. Regensen?:

Egentlig var det universitetet selv, der byggede det.

Grunden til man siger, at det var kongen, var, at han

lånte penge til byggeriet. Universitetets plan med

studenterkollegiet var at skaffe dets studenter flere

steder at bo.

 Planen var, at 120 studenter skulle bo der frit og

gratis, da de fattige studenter også skulle kunne bo

der.

 Først i 1983! skulle man betale husleje for et værelse

på kollegiet.

 Ved kollegiets indvielse havde universitetet to

kollegier. Det andet er Christoffer Valkendorfs

Kollegium fra 1589 i Sankt Peders Stræde 14,

Nordens ældste.

Fakta:

Byggeår: 1618-1627

Arkitekt: Ukendt

Antal værelser (beboere) i dag: 104



Areal (+ kælder- og tagetagen): 7264 m2

Areal af det største værelse i dag: 75 m2

Areal af det største værelse i dag: 11 m2

Rekorder: Nordens næstældste studenterkollegium

Antal klokker: 2

Meter over havet: 7,4 m







Børsen

Beskrivelse:

Bygningen på Slotsholmen overfor Holmens Kirke er

Børsen fra 1624. Den er bygget i

hollandsk/nederlandsk renæssancestil med Lorenz

van Steenwinckel og lillebroderen Hans van

Steenwinckel den Yngre som arkitekterne.

 Kendetegnene på bygningen er de mange

kunstneriske gavle og det 8-kantede snoede dragespir.

Dragespiret blev bygget med Christian 4.s

fyrværker, Ludvig Heidritter som arkitekt. Det blev

først sat op 2 år efter indvielsen og forestiller fire

drager, der snor deres lange haler sammen.

 Ved indvielsen var der en kanal på hver side af

bygningen, hvor de store handelsskibe kunne lægge til

og laste varer ind.

 Den sidste rest af kanalen på Slotsholmsgade blev

opfyldt i 1868. Den var ikke længere i brug og

forvandlet til en rende ved navn, Børsgraven.



Renden havde stillestående vand og stank som en

åben kloak.

 Selv om bygningen er fra 1624, blev den først bygget

helt færdig i 1640 på grund af pengemangel.

 Pengemangelen skyldes, at Christian 4. havde

draget Danmark ind i Trediveårskrigen. En krig

imellem katolikker og protestanter i det nuværende

Tyskland og varede fra 1618 til 1648.

 I stueetagen var der 40 boder med lagerrum for

almindelige varer. De havde hver deres indgang.

 På første sal var der 22 boder for fine varer, en

mødesal og kontorer. De havde deres indgange fra

Rampen ved Vestgavlen og Pyramidetrappen

ved Østgavlen.

 På loftet opbevarede man korn. Det havde sin

indgang inde på første sal.

I dag er der intet tilbage fra dengang, bygningen var

en varebørs og et mødested, udover de 40 boders

indgange. Den bruges som kontorbygning af Dansk

Erhverv og stedet hvor Vinfestivalen afholdes.



Mindet om hvad bygningen blev bygget til, er de to

smukt sandstensindrammede og sorte

inskriptionstavler med gyldne borgstaver. De

findes ovenover gavlenes indgange.

Dragespiret er i dag en kopi fra 1777, da det

originale var rådnet op og var ved at styrte ned.

Pyramidetrappen ved Østgavlen er i dag

fjernet, da den altid havde været livsfarlig at gå på. Det

var selv om, den havde været ombygget flere gange.

 Taget og tårnet blev først beklædt med kobber

under en istandsættelse, som varede fra 1878 til 1883.

Oprindeligt var de beklædt med bly, ligesom

Dragespirets fire drager. Samtidig med

udskiftningen til kobber, fik taget også kviste på

sydsiden.

 Murene i dag er, ligesom Holmens Kirke, beklædt

med røde cementsten. De oprindelige pudsede mure

viste sig, under istandsættelsen fra 1878 til 1883, at

være ødelagt af salt og salpeter.

 Indtil den indvendige istandsættelse og ombygning

var færdig i 1884, havde bygningen haft en omtumlet



tid. Fra indvielsen frem til 1884 var den plaget af fugt

og rotter.

Hvorfor byggede Christian 4. Børsen?:

For at gøre København stærkere som storby og

handelscentrum, gøre handelen international og

forsøge at samle handelen på et sted.

 Dermed byggede Christian 4. bygningen som en

varebørs og et mødested. Ikke til handel med aktier og

obligationer, ligesom alle de andre bygninger i hele

Verden af samme navn.

Fakta:

Byggeår: 1619-1640

Arkitekt: Lorenz van Steenwinckel, Hans van

Steenwinckel den Yngre og Ludvig Heidritter

Længde: 126 m

Bredde: 19 m

Dragespiret og dets tårns samlede højde: 54 m

Areal (+ tagetagen): 6064 m2



Dragespirets kendetegn: Et af underværkerne af

europæisk arkitektur

Rekorder: Danmarks første butikscenter

Meter over havet: 1,8 m




