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Indledning

Hvis man i nogle rids vil fæstne lidt af Københavns histo-
rie i 1860erne - en periode, som er betydningsfuld for hele 
hovedstadens udvikling - tvinges man uvilkårligt til at be-
gynde med slutningen af halvtredserne, og der er da et år, 
som danner skel i byens fremtidsfysiognomi, hvori meget 
nyt opstår, og en del af det gamle falder. Både symbolsk 
og bogstaveligt åbner København sine døre på vid gab for 
at en friskere luftning fra det temmelig ubekendte Europa 
kan strømme ind i den gamle danske hoved- og residents-
stad, der tiltrods for sine 150.000 indbyggere, sit hof, sit 
universitet, sin flådestation, sit bibliotek og sine kunstsam-
linger, kun er at regne for en lidt større provinsby. - Det er 
portene, der brydes ned.

En smuk augustaften er der ikke en sten tilbage af den 
ærværdige Vesterport, vejen ud til den vide verden, der 
herhjemme altid gik mod vest, inden den svingede mod 
syd, er blevet mere tilgængelig, også fordi vi ganske nylig 
har fået jernbaneruten København-Korsør, og videre 
dampskibsforbindelsen Korsør-Kiel, åbnet. Har vi ikke tid 
til at rejse straks, kan vi dog nu, da statstelegrafen for kun 
tre år siden er blevet etableret, tale med Europa over Ham-
borg. Der er begyndt at komme udlængsel over køben-
havnerne. Den gode, gamle, nøjsomme borger fra Frederik 
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den 6tes tid skranter stærkt; en ny slægt er begyndt at vok-
se i vejret; den har mere mod på livet, den vender ikke 
skillingen så ofte, og den har frem for alt fået smag på at 
more sig. 'Københavneren' som type er i udvikling.

Nu da portene er faldet er adgangen til byen ikke mere 
indgangen til en fæstning, men til en vordende europæisk 
storby. Det er ligesom de første spirer til storstaden begyn-
der at pippe frem. Dette sker i året 1857.

Mere forlystelsessyg er København blevet; men til 
gengæld begynder byen at tage fat. Der begynder at fare 
en 'arbejdsånd' igennem byen. Der er nogen der synes at 
'tempoet' må sættes op, og man kan ikke sige, at Køben-
havn i dette år ligger på den lade side.

Man er ifærd med at bygge vandværk og med at 
anlægge den store tunnel under havnen; den 4. december 
1857 sker det under, at gassen for første gang strømmer ud 
fra Vestre Gasværk og fra 1.800 lygter, sender sine lys-
stråler over de stolte københavnere, der til denne dato har 
måttet nøjes med 1.600 tranlampers alt andet end hoved-
stadsagtige skær. Det er samme år, at færgevæsenet bliver 
ordnet, at næringsfriheden indføres, at loven om borger- 
og almueskolevæsenet bliver givet, og at Københavns 
borgere i egentlig forstand bliver herrer i deres eget hus, 
idet ved loven af 4. marts borgerrepræsentanterne for 
fremtiden selv vælger Københavns borgmestre. Skønt vi 
er midt i en handelskrise, og trods efterdønninger af kole-
raen fra skrækkens år 1853, skabes banker og sparekasser,
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og Københavns forlystelser får en tilvækst, der skaber en 
hidsig og opfindsom konkurrence i det næste decenium, 
idet Folketheatret begynder sin første sæson i den gamle 
Hippodrom, og 'Alhambra' åbnes.

Traktør- og forlystelsessteder

Forlystelser har den jævne københavner altid haft mod på, 
og ikke savnet. Dyrehavsbakken, skønt stærkt på retur, 
drager endnu, som fra århundredets begyndelse, mange 
gæster til sig. Nyboders og andre småfolk søger til 'Rhi-
nen', 'De Fattiges Dyrehave' og de små haver, som ligger 
ude ad kalkbrænderiet (nu Strandboulevarden) til. Men 
hovedstrømmen går mod vest.

Lige siden Frederik den 6.'s dage har Vesterbro og 
Frederiksberg været forlystelsernes eldorado.

Siden Tivolis åbning i 1843 blev trafikken vesterpå 
endnu større end tidligere, og det er i 1857 ikke så få 
traktør- og forlystelsessteder, som vi møder fra Vesterport 
til Runddelen. Skrås over for Tivoli ligger Glaciholm, 
derpå kommer Acciseboden på hjørnet af Vesterbrogade. 
Vesterbros Theater er nabo med Tivoli, og længere ude 
kommer Mortensens Naturaliesamling på venstre hånd, 
der hvor nu Dannebrogsgade ligger. Ved jernporten [der lå
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ved indkørslen til Frederiksberg Allé ved Værnedamsvej] 
ligger Müllers Voxkabinet og Schweitzer Pavillonen, beg-
ge til højre, i den første runddel den tidligere Monigatis 
Pavillon, derpå Alleenberg og Sommerlyst, hvis ny kon-
certsalon blev åbnet 15. april 1856, og inde i Frederiks-
berg Have Jostys Pavillon. Så kommer vi til Allégade med 
dens mange traktørsteder, Lars Mathiesen, Halleby og 
Boldt ikke at forglemme; de små thehuse i Pilealleen, og 
desforuden nogle traktørhaver på Gammel Kongevejs ven-
stre side på strækningen fra Sankt Jørgens Sø til Værne-
damsvej, som væsentlig levede af foreninger, der her 
havde sommerlokaler.

Københavnerne har allerede fået ord for at være et for-
lystelsessygt folkefærd. Men i 10-året fra slutningen af 
halvtredserne til halvfjerdsernes begyndelse synes køben-
havnerne grebet af en tørst efter forlystelser, der kulmine-
rer i midten af tredserne med sangerinde-pavillonernes 
unaturlige blomstring.

Georg Carstensen og Tivoli

Det var som bekendt Georg Carstensen, som 'fremkaldte' 
Alhambra. Carstensen yndede at underskrive sig Geo 
Carstensen. Hans fulde navn var Georg Johan Bernhard
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Carstensen. - Ude på Skydebanen hænger Carstensens 
skydeskive. her ser man Tivolis stifter siddende i en rut-
schebanevogn, gribende efter lykkens gudinde, der flygter 
bort på en rullende sæbeboble. Dette billede er et talende 
symbol på hele Carstensens liv. Snart oppe, snart nede på 
livets store rutschebane, formåede han dog aldrig rigtig at 
gribe den lunefulde lykke. - Det var som sydens sol havde 
indvirket på hans temperament. Født i Algier 31. august 
1812, hvor hans fader, konferentsråd Carstensen, var 
dansk generalkonsul, kom han som dreng til København, 
gik i Efterslægtens Skole og kom 1831 til Herlufsholm. 
Allerede i sine barneår viste han anlæg som arkitekt. Han 
tegnede og gjorde udkast til kapeller, arabiske moskeer, og 
lavede modeller til teatre. Men faderen holdt strengt på, at 
sønnen skulle studere, for senere at gå embedsvejen. Han 
fik da også sin studentereksamen 1832, men unddrog sig 
så den faderlige myndighed, forsøgte sig som journalist, 
men uden held, og drog 1835 på eventyr ud i den store, 
vide verden. Han opholdt sig i Paris og i Amerika; prøve-
de sig frem både som journalist og bladudgiver, men pen-
ge havde han ikke megen forstand på at tjene, han forstod 
desto bedre at give dem ud; og efter nogle års forløb kom 
han som den forlorne søn tilbage til faderen, der imidlertid 
var blevet forflyttet til Tanger. Han kom tilbage som den 
fuldendte verdensmand, klædt efter nyeste parisermode, 
med hovedet fuldt af planer og projekter, men tillige med 
en svimlende gæld. Familien slog nu hånden af ham, og 
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der var intet andet tilbage for ham end atter at drage til 
København, for muligen at skaffe sig en stilling dér. Tea-
ter, koncerthaver og vauxhall spøgede stadig i hans hjerne. 
Han begyndte nu, det var 1839, at udgive 'Portefeuillen', 
der senere blev til 'Figaro', og ved hjælp af disse ugeblade 
nåede han lidt efter lidt sit mål, at blive Københavns for-
lystelsesråd. Han arrangerede for sine abonnenter 'store 
fester' i Kongens Have med illumination, musik etc., og 
disse gav ham så igen ideen til 'Tivoli'.

Efter Tivolis start fik han kun skam til tak for, hvad 
han havde gjort for at skaffe København et forlystelses-
sted, som skulle blive omtrent europæisk bekendt, ja som 
endogså i begyndelsen af 1870erne af høflige franske 
journalister ophøjedes til en 'institution'. I løbet af kort tid 
blev det aktionærkomiteen, som blev de virkelig rådende, 
og allerede 1845 var Carstensen led og ked af de evige 
trakasserier, og besluttede at begynde et nyt foretagende, 
opførelsen af et stort koncert- og selskabslokale, et slags 
vinter-Tivoli, og den 21. februar 1847 åbnedes Casino. 
København havde imidlertid ingen trang dengang til et så 
stort koncertlokale om vinteren, og allerede året efter blev 
Casino ombygget til teater.

Imidlertid gav Tivoli ham ikke mange indtægter, da 
sæsonen havde været dårlig, og året efter udbrød krigen. - 
Med sin sydlandske begejstring meldte han sig øjeblikke-
lig som frivillig. Tivoli overlod han til aktionærernes vare-
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tægt, ja han sørgede ikke engang for at få sit udløbne pri-
vilegium fornyet.

Carstensen, som oprindelig var sekondløjtnant ved 
studenterkorpset 1834, deltog nu i felttogene, kom senere 
ind under den vestindiske hærstyrke, og blev kaptajn. Men 
1852 forlod han hæren, og drog atter ud på eventyr til 
Amerika. I New York konkurrerede han med udlandets 
mest berømte arkitekter om opførelsen af det store udstil-
lingspalads. Han vandt første præmie, og rejste den stolte 
bygning sammen med den tyske arkitekt Gildemeister. 
Han høstede stor ære for dette sit arbejde, men på grund af 
et finansielt krak kun meget lidt guld. - Han længtes atter 
efter København, og en skønne dag i foråret 1855 står 
Georg Carstensen udenfor Tivolis port, og vil tage sit eget 
etablissement i besiddelse. Men bestyrelsen vil ikke ken-
des ved ham. Trods hans protester bliver hans fordring på 
ret til at indtræde igen, afvist, ja, der bliver endogså næg-
tet ham adgang til hans eget Tivoli. Han truer med at få 
Tivoli lukket, han hævder, at privilegiet er hans, men 
aktieselskabet havde allerede ved hans bortrejse i 1848 
sørget for, at privilegiet blev overdraget til dette, så al 
hans kamp er forgæves.
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Georg Carstensen og Alhambra

Skønt mange af hans gamle venner udenfor Tivoli er 
faldet fra, og skønt han mærker, at det vil være svært at 
skaffe fornøden kapital, blusser hans gamle energi dog op 
igen, og han sværger på at ville hævne sig, ved at skabe 
Tivoli en konkurrent, som med tiden skal knuse det.

Det vanskeligste er at finde et passende terræn. Vand-
værkets grund, og det terræn hvor 'Kongens Klub' (nuvæ-
rende 'National') ligger, kan han ikke erhverve sig. Glaci-
holm, der jo omtrent var genbo med Tivoli, byder Carsten-
sen forgæves på, det er for dyrt; men endelig finder han 
ude i Frederiksberg Allé nr. 4 en af de smukkeste haver, 
der i det hele taget dengang fandtes i Københavns omegn. 
Til en villa, der oprindelig var opført af mægler Gerson, 
men som nu ejedes af musikhandler, komponisten Emil 
Hornemann, havde den første ejer ofret uhyre meget på et 
haveanlæg eller rettere park, som med sine sjældne træer - 
deriblandt adskillige eksotiske vækster - sine blomster-
anlæg og store drivhuse var almindelig beundret af de til 
Frederiksberg dragende københavnere.

Den 14. april 1856 får Carstensen en ny bevilling til at 
drive en såkaldt lysthave - Alhambra. Carstensens tanke, 
at 'Alhambra' skulle kunne blive færdigt til 24. juli 1856 
var mere end sangvinsk. Sommeren og efteråret gik. Car- 
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stensen arrangerede i denne periode forskellige fester på 
Klampenborg og på Marienlyst, som lige var åbnet. Men 
Carstensens helbred var imidlertid stærkt svækket. I slut-
ningen af året blev han angrebet af en heftig lungebetæn-
delse og den 4. januar 1857 døde han. Med i sin grav tog 
han sin hemmelighed om konstruktionen af en moderne 
scenes indretning, som skulle have været anvendt på 
Alhambras store nye scene, og som sikkert ville have vakt 
opsigt over hele Europa, da den efter Carstensens sigende 
ville indføre helt nye principper for sceneforandringer, og 
fuldstændigt forandre den hidtil anvendte scenebygnings 
teknik. I stort og småt søgte Carstensen altid at give 
København det bedste, og hans interesse for København 
og Københavns bekvemmeligheder gav sig bl.a. også 
udslag i at han allerede i begyndelsen af 1856 søgte at få 
koncession på sporvej igennem Frederiksberg Allé.

Carstensens ven, daværende løjtnant, senere justitsråd 
C.F. Garde, der ved Carstensens død overtog dennes for-
pligtelser, og med store økonomiske vanskeligheder, men 
også med stor energi fuldførte bygnings anlægget af Al-
hambra, tog også Carstensens sporvejs projekt i arv, og fik 
nogle år senere koncessionen, som han så overdrog til et 
engelsk selskab, men den egentlige grundlægger af 'De 
københavnske Sporveje' er Georg Carstensen.

Tidens løsen dengang var 'sindighed', det varede der-
for også over seks år inden den første sporvogn kunne
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rulle ind fra Frederiksberg Allé til Trommesalen den 22. 
oktober 1863.
Ved Carstensens død syntes det at gå op for København, 
hvilken betydning han egentlig havde haft for hele hoved-
stadens udvikling. - De, som er gamle nok til at have be-
varet et levende billede af København, som det var før 
1843, da Tivoli blev anlagt, behøver ingen opfordring til 
at påskønne det opsving, som daterer sig fra hint epoke-
gørende år; den impuls, som herved blev givet, bidrog 
fremfor alt til at gøre befolkningen 'flot', til at drive den ud 
af privatlivets stilhed, af familiens indesluttethed, af klub-
bens frimuriske selskabelighed til et offentligt, men bevæ-
get samfundsliv, hvor adspredelserne blev langt talrigere 
og mere afvekslende, spillerummet for den enkeltes frihed 
langt større, adgangen til de med enhvers smag stemmen-
de nydelser lettere. Carstensen lærte os at kende byens 
nærmeste omegn og de kilder til rekreation som den inde-
holdt. Han begyndte med Kongens Have, kom senere til 
Classens Have, og vandt endelig fast fod på Glaciet, som 
efter anlægget af Tivoli blev det daglige samlingssted for 
København.
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Fornødenheder og fornøjelser

I begyndelsen af året 1857 var man allerede så småt be-
gyndt at tale om dårlige tider, men københavnerne ville 
more sig. Det var som forlystelsessygen lå i luften, og at 
den var smitsom.

Der er ingen liv i forretningerne og alting bliver dyre-
re, men man får alligevel flere og flere fornødenheder.

Alle begynder nu rigtig at få smag for bayersk øl. 
Brygger Jacobsen på Carlsberg har fået sig en driftig 
konkurrent i Heyman, som fra pavillonen ved sit bryggeri 
Svanholm på Gammel Kongevej udskænker den herlige 
drik ikke alene fra fad i enkelte krus, men også sælger små 
ottinger, som man, hvis man er et lille selskab, selv kan 
udskænke. Svanholm var indrettet fuldstændig som en 
tysk 'Bier-Halle'. Her serveredes for første gang bayerske 
pølser, og de første opvartere, Louis og Heinrich, var 
tyske.

På restaurationerne (Vincent, Kongens Nytorv 5 og 
Bechmann i Vimmelskaftet er de fineste) kan man få 
'Fladstrands og Flensborg Østers', disse skrabes imidlertid 
ikke ved Flensborg, men helt ovre ved småøerne på Sles-
vigs vestkyst. Limfjords østers kendes endnu ikke, de 
kommer først på markedet et par år senere.
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For dem, der synes at østers er for dyr en spise, har 
Borgergade for kort tid siden åbnet det første dampkøkken 
i København, hvor man for den billige pris af 20 øre pro 
portion kan få serveret henholdsvis gule ærter, grå ærter, 
grøn søbekål eller sulevælling, alt med tilhørende flæsk.

I Hippodromen, der jo nu synger på sit sidste vers som 
cirkus, samler Charles Hinné med sit beriderselskab fra 
London udmærket hus på et program, der blandt andet 
indeholder 'Kabylerne', arabisk fantasi, arrangeret af Henri 
Lagoutte, hvori til slut araberhøvdingen bæres med sin 
hest i orientalsk belysning, og 'Rolf Blaaskæg', en panto-
mime, som for en gangs skyld er 'tragisk'. Vesterbros 
Theater er Hippodromen en hård konkurrent. Det har i 
løbet af året budt på Liphardt og Lepiqs produktioner i den 
højere ridekunst og hestedressur, og 'De to ord eller det 
natlige Overfald' i 36 mimiske og plastiske tableauer, og 
tillige på 'Den store bjergånd eller den røde Kæmpe', en 
stor romantisk equestrisk pantomime. Og for ligesom at 
understrege konkurrencen med Hippodromen bliver 
teaterforestillinger eneherskende fra midten af oktober.

Bal 'en masque' er stærkt på mode. Denne finere 
betegnelse på de gamle, lidt vulgære maskerader, lokker 
ikke alene danselystne par ud i Amaliegade, og til de 
finere maskeballer på Hofteatret, - nej, hos madam Vin-
cent, hvis selskabslokaler befinder sig på Kongens Nytorv 
nr. 5, nydes dansens glæder også en masque af Køben- 
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havns opblomstrende selskabelige foreninger. - I 'Kalke-
ballen', som nu officielt hedder 'Kannikestrædes Theater-
lokale', afholdes der endnu af og til maskerader af det lidt 
bredere lag.

Længere nede på samfundsstigen dansedes der også 
både med og uden maske. Inde i byen er 'Phønix' og 'Kæ-
den' de største og mest søgte lokaler; og ude på 'Broen' var 
'Klodsen' (Colosæum), der lå på venstre side af Værne-
damsvej lige ved Frederiksberg Allé, den største og flot-
teste, medens 'Håbet' (Peters Håb), der endnu til ind i 
1870erne lå på Vesterbrogade, kun søgtes af soldater, 
bønderkarle og lignende publikum. På Christianshavn 
fandtes også flere danselokaler, som navnlig søgtes af 
soldater.

Men byens mest grumsede bærme havde også sine 
danselokaler. Når en fredelig borger en søndag eller man-
dag aften ved 11 tiden - hvad der dengang regnedes for nat 
- kom ned ad Nørregade, hvis fortove dengang var de slet-
test brolagte i hele byen, kunne han blive vidne til blodige 
slagsmål, der fandt sted udenfor Nørregades dansekældre, 
hvorfra skrigen og larmen og musik, og en utålelig stank 
fra en forpestet atmosfære steg op. De mest berygtede af 
disse buler var den såkaldte 'Toftes Kælder' på hjørnet af 
Sankt Peders Stræde; samt Dansekælderen på hjørnet af 
Nørregade og Nørrevold. I disse lavloftede og elendige 
kældre, hvor ingen frisk luftning kunne trænge ind, og 
hvor 'ventilation' var et hebraisk ord, stuvedes mænd og




