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Forord 

I anledning af hundredåret for opførelsen af den bygning, hvori Carlsbergfondet og 

Videnskabernes Selskab har haft til huse siden indvielsen den 24. marts 1899, har 

Fondets direktion ønsket at udsende en kortfattet fremstilling af bygningens historie. 

Dette ønske virkeliggøres hermed. Ved fremlæggelsen retter jeg en oprigtig tak til 

direktionen for den store tillid, den har vist ved at overdrage mig den fængslende 

opgave og give mig frie hænder til gennemførelsen. Undervejs har navnlig to af 

direktionens medlemmer, formanden, professor, dr. Poul Chr. Matthiessen og profes

sor, dr. Per Øhrgaard, fulgt mit arbejde med nysgerrighed og bemærkninger, der har 

været i høj grad befordrende.Jeg bringer begge en stor tak for den interesse og omhu, 

hvormed de har kommenteret mit manuskript, som derved har vundet meget i klar

hed og bredde. Ligeledes retter jeg en varm tak til Fondets forrige formand, profes

sor, dr. Kristof Glamann, for den aldrig svigtende lydhørhed, jeg har mødt i årenes 

løb, senest ved at få stillet personlige notater til rådighed for arbejdet med denne bog 

samt ved en givtig gennemgang af mit manuskript. 

Under bogens udarbejdelse har mange vist stor imødekommenhed, meddelt oplys

ninger eller rakt en qjælpende hånd. Adskillige i en sådan grad, at de skal nævnes med 

tak: Grethe Andersen i Københavns murerlaug, kunstneren Erik Rud Brandt, arki

tekterne Niels Halby og Karl Johan Lassen, ingeniør Niels P Holm, kunsthistori

keren Lise Svanholm samt Søren Christensen, Hakon Lund og Claus M. Smidt ved 

Kunstakademiets Bibliotek, der påtog sig registrering af den samling af Vilhelm Pe

tersens tegninger, derfornylig var overført fra Københavns Bymuseum. Det har været 

en glæde at iagttage den ildhu, hvormed fotografen Henrik Wichmann har udført en 

række nyoptagelser til bogen. 

Det grundlæggende arbejde med indsamling af materiale er foregået inden for 

murene af den bygning, som er fremstillingens emne. Fra kælder til kvist har jeg mødt 

entusiastisk medvirken og bistand. Med et Carl Jacobsensk ordvalg må jeg som mine 

gode alfer nævne (alfabetisk) sekretariatschef i Videnskabernes Selskab Pia Griiner og 

kontorchef i Carlsbergfondet Gunver Kyhn samt hendes stab. Her har sekretærerne 

Alice Nielsen og Mai-britt Sejberg demonstreret en enestående ihærdighed i hen

holdsvis manuskriptets renskrivning og opsøgning af papirer i Fondets arkiv. 

Sluttelig skal bemærkes, at bogen drejer sig om bygningen, hvorfor bl.a. møbler og 

billeder kun omtales sporadisk, samt at stavemåden i de bragte citater er normaliseret. 

Frederiksberg i oktober 1998 Kjeld de Fine Licht 
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Indledning 

Som en programerklæring valgte J. C. Jacobsen i 1876 den 25. september som dato 

for Carlsbergfondets grundlæggelse. Det var samme dag, mindesmærket for H.C. Ør

sted blev afsløret i parken, der bærer fysikerens navn. Som de fleste i samtiden havde 

bryggeren næret stor beundring for Ørsted og havde været et aktivt medlem af den 

komite, der stod bag statuens rejsning. 

Bronzefiguren af Ørsted, som J. A. Jerichau havde arbejdet på i en årrække, er pla

ceret på toppen af anlæggets højeste bakke, der engang havde været kernen i Hanens 

bastion. Statuen er hævet på en sekskantet granitsokkel, hvor forskeren er fremstillet 

under en forelæsning med blikket rettet ind mod byen som sit store auditorium. 

Ørsted støtter sig let til en katederhøj kasse, ved hvis fod står hans galvaniske batteri. 

Ovenpå vibrerer en kompasnål, som Ørsted skærmer med kappen og sin ene hånd, 

mens han med den anden gør en demonstrerende gestus. På hvert af de tre frem

spring ved monumentets fod sidder en af den nordiske mytologis skæbnegudinder i 

tankefuld positur. 

For en mindesmærkeglad og symbolfortrolig periode fortalte statuen umiddelbart 

om en mand, hvis indsats forenede ubunden forskning, endda i kosmiske kræfter, med 

den mest konkrete nytte i samfundet. Denne dobbelthed lå på linie med den for

ståelse, J. C. Jacobsen havde af sin egen gerning og i ikke mindre grad med de tan

ker, han gjorde sig om sit bryggeri og om virksomhedens fremtid. 

Fra sine unge dage havde Jacobsen fulgt Ørsteds offentlige forelæsninger. Han skri

ver selv, at oprettelsen af Carlsbergfondet er knyttet til dagen for monumentets af

sløring »i levende erkendelse af, hvor meget jeg skylder H. C. Ørsteds lære og væk

kende indflydelse, og som et vidnesbyrd om taknemmelig påskønnelse af hans virk

somhed for at udbrede kundskabens lys i videre kredse«. 

Jacobsen var tidligt kommet i faglig og venskabelig forbindelse med toneangiven

de folk inden for alle lejre i samfundet. Allerede i sin ungdom havde han sluttet ven

skab med den senere professor i zoologi, Japetus Steenstrup, der var fætter til hans 

kone. En særlig rolle spillede de personer, han som foretagsom industrimand kom i 

kontakt med. Kemikeren C. T. Barfoed, der senere blev professor ved Landbohøjsko

len, bistod Jacobsen med vandanalyser forud for bryggeriets udflytning til Valby. I sin 

indtrængende og facetterede skildring af J. C.Jacobsens liv udpeger Kristof Glamann 

filosoffen Rasmus Nielsen og de nævnte personer som bryggerens ledestjerner og 

hjælpere.1 
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I 1870erne gjorde Jacobsen sig i stedse stigende grad gældende i offentlige anliggen

der og var samtidig optaget af at sikre sit bryggeri og dets produktion af kvalitetsøl. 

Yderst fa i samtiden havde som han indset nødvendigheden af at kontrollere og for

bedre en produktion ved udforskning af dens teoretiske grundlag. Med henblik her

på havde han 1875 indrettet et kemisk-fysiologisk laboratorium i bryggeriet. 

Det lå ham på sinde at etablere en ramme for bevaring og fortsat udbygning af den

ne forudsætning for det høje stade, der kendetegnede Carlsbergs produkter. I sine 

overvejelser standsede Jacobsen ved Videnskabernes Selskab, der 1876 kunne se tilba

ge på 134 års aktivitet. Selskabet kunne være garanten for hans projekt, idet det »hos 

os er den eneste institution, der er så heldig at stå uafhængig af alle fremmede, uvi

denskabelige hensyn og indflydelser«. 

I sit udkast til statutterne for Carlsbergfondet skriver J. C. Jacobsen, at disse »tildels 

er affattede efter samråd med d'hrr. etatsråd Steenstrup og professor Barfoed«. Steen

strup fungerede som sekretær i Videnskabernes Selskab, hvilket embede Ørsted hav

de haft fra 1815 til sin død 1851. 1878 overtog matematikeren H. G. Zeuthen posten. 

I det gavebrev af 25. september 1876, hvormed Jacobsen stiftede Carlsbergfondet 

og til sikring af dets drift overdrog Videnskabernes Selskab en kapital med pant i sin 

ejendom Carlsberg, opstillede han to formål for Fondets virksomhed: 

-At fortsætte og udvide virksomheden i det af mig i året 1875 oprettede kemisk

fysiologiske »Carlsberg Laboratorium« i overensstemmelse med statutterne for det

te institut, hvorefter samme ikke nogensinde må skilles fra ejendommen Carlsberg. 

- At fremme de forskellige naturvidenskaber samt matematik, filosofi, historie og 

sprogvidenskab på den nærmere i stiftelsens statutter anførte måde. 

Ifølge statutterne skal Fondet »bestyres af en direktion, bestående af 5 medlemmer, 

valgte af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab ud af dets egen midte«. Få dage efter 

modtagelsen af Jacobsens gavebrev tog Selskabet på sit møde den 29. september en

stemmigt og >>med glæde« imod donationen og udtrykte i overensstemmelse med 

Jacobsens formulering ønsket om, at stiftelsen kunne virke »til gavn for videnskaben 

og til ære for Danm.ark«. 

Efter at den allerhøjeste konfirmation af fundats og statutter var indhentet, valgtes 

allerede 27. oktober samme år den første direktion. Her fik Jacobsens hjælpere Bar

foed og Steenstrup sæde. Direktionens tre andre medlemmer blev fysiologen P. L. 

Panum, historikeren Edvard Holm samt præsidenten for Videnskabernes Selskab, filo

logen J. N. Madvig, der valgtes til formand. 

En halv snes år senere indtraf de første ændringer af personkredsen. Panum døde 

1885 og blev afløst af kemikeren S. M. Jørgensen, der 1889 tillige blev formand for 
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Carlsberg Laboratoriets bestyrelse; året efter døde Madvig, hvis plads blev besat med 

filologen J. L. Ussing, mens Barfoed valgtes til formand. 1889 døde Barfoed, hvoref

ter botanikeren Eug. Warming indvalgtes, og Holm overtog formandsstolen. Hermed 

var etableret den direktion, der fa år efter besluttede at opføre en bygning for Viden

skabernes Selskab og Fondet i forening. 

J. C.Jacobsen døde den 30. april 1887, hvormed den bestemmelse i hans testamen

te trådte i kraft, der overdrog bryggerivirksomheden til Fondet. Med den senere for

mand A.B. Drachmanns ord er det »den følgerigeste og for så vidt betydningsfulde

ste begivenhed i Fondets historie«. 

Denne historie, bilagt akter, oversigter og statistik, er fremstillet gentagne gange, 

oftest med foranledning i et jubilæum.2 Senest, mest indgående og bredest funderet 

er forløbet skildret af Kristof Glamann i forbindelse med Fondets 100års dag i 1976.3 

Videnskabernes Selskabs historie er fremlagt i en bindstærk publikation, der knytter 

sig til 200året for Selskabets oprettelse.4 1992 blev den fulgt op med en redegørelse 

for perioden 1942-92.5 

Disse fremstillinger af de to institutioners persongalleri og virksomhed strejfer kun 

glimtvis de byggeforetagender, der har fundet sted, undertiden nævnes navnene på de 

implicerede arkitekter. I nærværende redegørelse er vægtningen den modsatte. Emnet 

er bygningen på H. C.Andersens Boulevard, der nu i 100 år har været Fondets ltjem

sted og har dannet ramme om dets hverdag og festligheder. Skildringen hviler selv

sagt på de nævnte oversigtsværker, men kun i enkelte, konkrete tilfælde henvises der 

til dem. 

Det første Carlsberg Laboratorium var indrettet under beskedne former i tilknytning 

til bryggeriet. De gunstige resultater, der hurtigt viste sig af dets analyser og arbejde, 

førte 1885 Jacobsen til beslutningen om at rejse en selvstændig og efter omstændig

hederne stor og veludstyret nybygning i kanten af bryggeriområdet. Nogle år senere 

påbegyndtes opførelsen efter tegning af C. E Thomsen, der siden 1877 havde været 

bryggeriets husarkitekt. Resultatet blev et nøgternt institutionsanlæg, der på bedste 

måde imødekom de funktionelle behov. Laboratoriet blev indviet ved bryggeriets 

SOårs jubilæum 1897. 

Helt andre forhold gjorde sig gældende, da det gjaldt en bygning for Fondet selv. 

Den skulle ikke ligge på en sidevej i Valby, men på en bred boulevard nær bymidten, 

hvor stadens nye, store rådhus rejstes som et udtryk for de forventninger, der var til 

arealerne på det sløjfede voldanlæg. Her krævedes et arkitektonisk formsprog, der var 

anderledes selvbevidst. 
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1890erne var en grødefuld brydningstid. Historiske oversigtsværker, der beskriver 

perioden, benytter kapiteloverskrifter som industrialisering, kapitalisme, vandring fra 

land til by, sociale spændinger, konfrontationer på arbejdsmarkedet. Det offentlige rej

ste institutioner for almenvel og undervisning med teater og kunstmuseum som top

pen af kransekagen. Den kontroversielle, allerede fra første færd forældede fæstnings

ring langt vest for København blev færdig 1894, og samme år måtte den drivende 

kraft bag anlæggelsen, J. B. S. Estrup gå af som konseilpræsident. 

Private foretagender opførte imposante firmahovedsæder. I det hele taget havde i 

årtier et voldsomt byggeri sat sit præg på hovedstaden. J. C. Jacobsen selv, bryggeriet 

og lidt senere sønnen Carl iværksatte den ene bygning efter den anden. Med arki

tekten Vilhelm Dahlerups hjælp udtrykte Carl Jacobsens indsats kunstnerisk ambiti

on og gjorde sig bemærket på landsplan. 

Carlsbergfondet som øverste ansvarlig for en betydningsfuld produktionsvirksom

hed slog rod i denne tid og spillede med i dens udfordringer og muligheder. Det nye 

hovedsæde skulle ved sit dobbelte formål blive et synligt udtryk for brygger Jacob

sens geniale konstruktion. For Videnskabernes Selskab betød indflytning i den nye 

bygning, at man renoncerede på den særlige agtelse, der kunne ligge i at have til huse 

i »et af kongens slotte«. Til gengæld kunne man føle sig mere sikker i sit nye (og 

syvende) hjem, hvor alliancen mellem de to institutioner ingenlunde reducerede det 

unge Carlsbergfonds omdømme. 

I sensommeren 1893, da tanken om at rejse en bygning først blev formuleret, var de 

to institutioners praktiske forhold ikke hensigtsmæssige. Videnskabernes Selskab 

afholdt sine møder i Prinsens Palæ i Frederiksholms Kanal, og dets kontor og bogla

ger var installeret i en lejlighed i Ved Stranden 2. 

For Carlsbergfondets vedkommende lå adresserne mere spredt. Formanden boede 

Gammel Kongevej 138, og ifølge vejviseren skulle andragender til direktionen indle

veres her. Fondets kasse- og regnskabskontor, kvæsturen, var fornylig flyttet fra Høj

bro Plads 12 til Frederiksholms Kanal 20. Protokollerne anfører ikke, hvor direktio

nen afholdt sine møder, men tilsyneladende foregik de snart hos det ene medlem, 

snart hos det andet. En bemærkning om et uheld på en »hønsestige« antyder, at loka

liteterne ikke altid var komfortable. 

Fondets formålsparagraf med sine to punkter var ikke et byggeprogram, alligevel 

angiver den de større praktiske opgaver, som direktionen tog op i de første år. Bryg

ger Jacobsen havde selv taget initiativet til opførelse af en bygning for laboratoriet. 
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Efter sin død føltes han af direktionen som deltager i beslutningen om at rejse en byg

ning for Fondet og Videnskabernes Selskab i forening. Af den tale, som Fondets for

mand holdt 24. marts 1899 ved Selskabets første møde i sine nye omgivelser, fremgik 

det, at »afdøde etatsråd Steenstrup, kaptajn Jacobsens fortrolige ven, havde hørt den

ne udtale, at det ville være ønskeligt, om Fondet engang kunne nå til at skaffe Viden

skabernes Selskab et passende hjem [ ... ]. Målet kunne nås ved, at Fondet indrettede 

lokaler for Videnskabernes Selskab i den bygning, det byggede for sig selv«. 



Byggesag og bygning 

Beslutning 
Konsekvenser af Christiansborgs brand 1884 forplantede sig som ringe i vandet. Knap 

var ilden slukket, før Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af hensyn til 

brandfaren beordrede Videnskabernes Selskabs kontor og arkiv flyttet væk fra Prin

sens Palæ, hvor der samtidig nedlagdes totalt rygeforbud. Selskabets møder kunne 

fortsat finde sted i palæets nordre fløj, hvor de siden 1855 havde været afholdt i loka

ler, der omtrentlig svarer til Oldskriftsselskabets sal i vore dage. 

1891 udkastede ministeriet en ide om ombygning og en ændret anvendelse af Prin

sens Palæ, hvilket ville medføre den endelige opsigelse af Selskabet. Dette søgte da en 

anden statsejendom at flytte ind i frem for en pengeerstatning, idet man henviste til 

et tilsagn fra Christian VII af 5. oktober 1774, der stillede mødelokaler til rådighed i 

et af slottene. Under overvejelserne faldt blikket på Ny Vestergade 11, som Universi

tetet ejede, og som var på vej til at blive rømmet ved Kemisk Laboratoriums udflyt

ning. Imidlertid opgav ministeriet sin plan med palæet. Men næppe uden en følelse 

af usikkerhed over for fremtiden højtideligholdt Videnskabernes Selskab den 18. 

november 1892 sin 150års dag med Carlsbergfondets formand Edvard Holm som 

festtaler. 

Mand og mand imellem må Selskabets lokalesituation have været et tilbagevendende 

samtaleemne, ligesom den praktiske vanskelighed, der var forbundet med kontorets 

og arkivets beliggenhed i afstand fra forsamlingssalen, må have gjort sig gældende i 

hverdagen. Den tætte forbindelse, der eksisterede mellem Carlsbergfondet og Viden

skabernes Selskab, har selvsagt betydet, at forhold vedrørende Selskabet til stadighed 

var genstand for overvejelser i Fondets direktion. 

Det ses ikke af mødereferater, men fremgår af bemærkningerne, da sagen først kom 

rigtigt op, at tanken om at opføre en bygning for Selskabet har været drøftet, men 

som formanden formulerede det i sin rundskrivelse af 16. september 1893 til direk

tionens medlemmer, havde det »stedse stået for ham som en stor vanskelighed, hvor

ledes vi - i det mindste foreløbig - skulle formelt kunne fa sligt byggeri ind under 

de udgifter, vi har ret til at vedtage«. 

I løbet af sommeren 1893 var sagen dog modnet. I referat af første møde efter feri

en (6. september) figurerer spørgsmålet ikke, men ses at have været bragt frem, og en 

uges tid efter var situationens krav og muligheder ved at aftegne sig for formanden. 

Formentlig i ønsket om at høre Steenstrups vurdering havde Holm allerede 28. au-
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gust opfordret denne til at komme til mødet 6. september, men Steenstrup, der gik i 

sit 81. år og havde en datter, der lå for døden, meldte afbud. Holm var kendt med, at 

den gamle herre kunne give bryderier. I et brev af 8. februar 18886 havde han beret

tet om et møde i Videnskabernes Selskab, >>jeg havde ondt af gamle Steenstrup, der på 

grund af sin jyske stædighed og lidenskabelighed ødelægger sit navn iblandt de 

yngre«. 

Hvert oplæg eller mødeindkaldelse var et håndskrevet brev fra formanden. Det cir

kulerede blandt direktionens medlemmer og blev forsynet med kommentarer. Holms 

rundskrivelse af 16. september, der indvarslede det efterfølgende, ekstraordinære 

direktionsmøde den 27., tog udgangspunkt i en konstatering af, at spørgsmålet om en 

bygning til Videnskabernes Selskab havde skiftet karakter efter, »hvad der blev frem

sat i sidste møde«, da vi talte »om det ønskelige i, at vi ikke alene byggede for Viden

skabernes Selskab, men også for os selv«. 

For Holm var programmet for en bygning for Carlsbergfondet dermed ved at tage 

form. Der skulle bl.a. være plads til direktionen, kvæsturen, et bryggerikontor, og »vi 

ville da indrette for Videnskabernes Selskab de lokaler, det måtte ønske. Tages sagen 
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således, er der efter min mening ikke skygge af tvivl om, at vi har ret til at bruge pen

ge dertil«. 

I sin dagsorden fremførte Holm videre, »at sagen ikke bør opsættes«, idet han gik 

ud fra »det usandsynlige i, at vi skulle kunne finde en færdig bygning, der kunne 

købes og indrettes efter vort formål«. Altså måtte direktionen se sig »om efter en byg

gegrund, men der er så liden overflod på terræn, der ligger nogenlunde bekvemt, at 

vi gør bedst i at skynde os«. Endelig bemærkede han, at man på forrige møde havde 

berørt muligheden af også at give Landhusholdningsselskabet husly i den nye byg

ning. Herved kunne denne blive billigere for Fondet og kunne gives »en anseligere, 

mere monumental karakter, end når vi holdt os til vort særlige og Videnskabernes Sel

skabs behov«. Men forhandlinger med Landhusholdningsselskabet »ville ganske vist 

ikke blive kortvarige«. 

Formålet med at træde sammen allerede 27. september var at fa byggesagen sat i 

gang før de ordinære oktobermøder, da direktionens dagsorden ville blive »optagen 

af vor årlige uddeling«. Japetus Steenstrup viste sig heller ikke til dette møde, men 

Holm og de tre andre besluttede »at foretage de forberedende skridt til mulig at byg

ge en bygning, der dels kunne indeholde lokaler, som direktionen, kvæsturen og 

bryggeriet Gamle Carlsberg kunne have brug for, dels afgive et passende lokale for 

Videnskabernes Selskab både til brug ved dets møder og til dets kontor, arkiv o.s.v.« . 

Formanden bemyndigedes til at gå videre med sagen. Samme dag »efter at være 

kommet hjem fra mødet«, som han skrev i et brev til J. L.Ussing, »er det faldet mig 

ind, at vi ingen vegne ville kunne komme, inden vi far talt med en arkitekt«. Med 

hensyn til byggegrund, pladsbehov og planudformning ville det blive nødvendigt at 

rådføre sig med en sagkyndig. Endelig er der spørgsmålet om »bygningens stil«. I bre

vet angiver Holm ret præcist, hvad han forestillede sig. Det skal være et hus »i en sim

pel (men derfor ikke kedelig) renæssancestil eller antikiserende stil a la Harsdorff«. 

Dernæst foreslog han en arkitekt. »Jeg har ikke lyst til Dahlerup, Nyrop tror jeg ikke 

passer til sligt. Skal man tænke på Vilhelm Petersen, Storck (hans force er vel for øvrigt 

det middelalderlige), Blichfeldt (hvis bygning, Store Nordiske palæ på Kongens Ny

torv, forekommer mig talentfuld) eller Albert Jensen, som jeg synes, både ved Kunst

udstillingsbygningen ved Charlottenborg og Frilagerbygningen ved Toldboden har 

vist sig som en begavet kunstner«. Holm sluttede brevet med en opfordring til Ussing om 

at tænke over sagen, »det var rart, om vi kunne enes om et forslag til vore kolleger«. 

Ussings svar, der ikke nødvendigvis har været skriftligt, kendes ikke, men sagens 

videre forløb godtgør, at han tilsluttede sig tanken om Vilhelm Petersen som arkitekt. 

I sine erindringer 7 skriver Ussing, at Holm var hans bedste ven og fremhæver, at de 



Beslutning 17 

samstemmede i alle almindelige spørgsmål, ja han betragtede det som et af lyspunk

terne i sit liv, at han havde været medlem af den direktion, som Holm ledede. 

Ønsket om simpelhed og monumentalitet som rettesnor for den nye bygning, 

karakteriserede Holm rammende med henvisningen til Harsdorff. Skønt denne kun 

fik opført få, større nybygninger, formåede han i sin omfattende og alsidige virksom

hed som underviser og leder af Statens bygningsvæsen at sætte sit uforlignelige præg, 

der med en ubesværet selvfølgelighed forbandt enkelhed og funktion med en helhed 

af høj arkitektonisk kvalitet. Hans indlevelse i en opgave var usædvanlig. 

Fra sin studietid og første forskning var Holm fortrolig med antikken, og hans 

manddoms stadige beskæftigelse med det 18. århundredes historie har gjort ham 

kendt med Harsdorff og hans kunst, der byggede på antikkens ædle simplicitas. I sit 

store værk om Danmark-Norges historie i hundredåret før adskillelsen i 1814 skri

ver Edvard Holm om Harsdorffs "bygmestersnilde« og omtaler bl.a. den »skønne 

kolonnade« og »det smukke blik, man imellem de joniske søjler får på Amalienborg 

Plads«. Holm understreger, at Harsdorff forhindrede forvanskning af adskillige offent

lige bygninger fra ældre tid. 

Ussing var optaget af det klassiske Grækenlands arkitektur og kunne uden forbe

hold tilslutte sig Holms valg af arkitekt til Fondets bygning. 

1. oktober kunne H. G. Zeuthen som sekretær i Videnskabernes Selskab oplyse stør

relsen på de værelser, man rådede over på de to adresser. Han formodede, at når det 

»kommer så vidt, at en arkitekt skal udkaste en foreløbig plan, vil denne selv ønske at 

se vore lokaler og [bog]oplag«. 

På møde 4. oktober, hvori også Steenstrup deltog, vedtog direktionen, »at antage 

professor, bygningsinspektør V Petersen til arkitekt ved det projekterede byggeforeta

gende«. Allerede dagen før havde Holm skrevet til Petersen. Desværre synes dette 

brev ikke bevaret; man havde ellers gerne set formandens formelle formulering af 

byggeprogrammet. 

To dage senere svarede Petersen, »at det vil være mig kært at yde min bedste hjælp 

til den omtalte opgaves heldige løsning<i. På opfordring oplyste han at være hjemme 

hver formiddag fra 9.30-12, men kom ligeså gerne til Holm, hvis det passede denne 

bedst. De boede begge på Frederiksberg, ikke så langt fra hinanden. Petersen i sin 

selvtegnede, stadig eksisterende, men noget forsimplede villa, Vodroffsvej 42, Holm, 

som omtalt, på Gammel Kongevej . 

Arkitekten og formanden handlede hurtigt og afsøgte kvarteret vest for Frederiks

holms Kanal, hvor Kemisk Laboratoriums bygning efter fraflytning som nævnt hav

de været på tale som nyt hjemsted for Videnskabernes Selskab. I disse år henlå store 
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Kvarteret omkring Dantes Plads. Jan Kofod Winther fot. august 1997. CF. 

arealer på den anden side af Vestre Boulevard som lave, flade græsmarker med lager

skure og småhuse ned mod Kalvebod strand. Det meste var optaget afTømmergra

ven. På flere af de bebyggelsesplaner, der fremsattes, figurerede på dette sted et nybyg

geri for Det kongelige Bibliotek. Kemikeren Julius Thomsen, der var professor ved 

Universitetet, forstander for Kemisk Laboratorium, medlem af Borgerrepræsentatio

nen fra 1861, præsident i Videnskabernes Selskab fra 1888 og fra 1893 tillige direktør 

for Polyteknisk Læreanstalt, deltog selvstændigt med dispositionsplaner for den nye 

bydel. 

På hjørnet af Ny Vestergade og Vester Voldgade kunne erhverves en ejendom, som 

Petersen fandt uegnet, da den var skæv, for lille og for dyr. Derimod anbefalede han 

køb af et 2227 kvadratalen stort areal, matrikel nr. 223 i Vestervold kvarter, som eje

des af murermester A. N. Schioldann. Efter aftale havde Petersen målt denne grund 

op og »gjort medfølgende løselige udkast til en anordning af bygningen«. Han slut-
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tede et brev af 16. oktober til Holm med »at råde til hurtigt køb af grunden af frygt 

for, at den ellers skal gå tabt for os. Beliggenheden er smuk, lige overfor Glyptoteket 

og ved den skønne brede boulevard, desuden frit beliggende til 3 gader og forholds

vis til rimelig pris. Hvad kan man forlange mere«. 

18. oktober tilsluttede en fuldtallig direktion sig på Petersens >>indtrængende anbe

faling at købe grunden«, og dagen efter forelå murermesterens skriftlige accept af en 

pris på 111 .350 kr. Med købet »bragt i orden«, som Holm udtrykte sig, »er det der

for øjeblikket til at tilskrive Videnskabernes Selskab om vort forehavende, og om det 

tager imod vort tilbud«. Som oplæg til direktionsmøde den 25. oktober havde han 

den 20. vedlagt koncept til skrivelse til Selskabet. Steenstrup og Ussing gjorde be

mærkninger, bl.a. om gensidig opsigelsesret, ellers blev den vedtaget på mødet og 

fremsendt dagen efter. Den substantielle passus i brevet lyder: »I den monumentale 

bygning, direktionen [ .. . ] agter at opføre, tænker den sig at indrette 1. og 2. sal til brug 

for Videnskabernes Selskab [ ... ] og gøre sit bedste for, at Selskabet kan fa et smukt og 

bekvemt hjem, som det kan beholde for stedse«. 

Efter Selskabets møde den 3. november kunne H . G. Zeuthen som sekretær brin

ge en foreløbig tak og meddele, at der var nedsat et udvalg (præsident, sekretær og 

redaktør) »til at tage de spørgsmål under overvejelse, som fremkommer i anledning af 

skrivelsen«. 

Grunden 
Vilhelm Petersen f6r ikke med løs snak, da han indtrængende opfordrede Carls

bergfondets direktion til at købe den ledige grund ved Vestre Boulevard. Alene et blik 

på aktiviteten i nabolaget, som den kan aflæses i mapperne i kommunens byggesags

kontor, viser, at der i begyndelsen af 1890erne var betydelig interesse for arealerne i 

det attraktive område. I den karre, hvor Fondets bygning kort efter rejstes, opførte 

tømrermester Hans Hansen med Henrik Hagemann (1845-1910) og Knud Arne

Petersen (1862-1943) som arkitekter i 1891-1892 den ene halvdel af det store be

boelseshus modVesterVoldgade (matr.nr. 225). På samme tid stod murermester C. N . 

Schelowsky med de samme arkitekter for den anden halvdel (matr. nr. 227). Bygnin

gernes fælles formsprog afslører, at der forelå en koordineret plan, og i 1892, da hu

sene var færdige, ansøgte ejerne kommunen om tilladelse til at sætte dem i indbyrdes 

forbindelse ved jerndøre i den fælles brandmur. Carlsbergfondets naboejendom mod 

(nuværende) Dantes Plads (matr.nr. 231) påbegyndtes med tømrermester Jens Han

sen som ejer og bygherre, endnu før de netop omtalte ejendomme mod Vester Vold

gade var taget i brug. Hansens hus stod færdigt i løbet af foråret 1893 og var tegnet 
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af det ovennævnte kompagniskab. De samme arkitekter, der i perioden udfoldede en 

omfattende virksomhed, har yderligere projekteret Fondets andet nabohus (matr. nr. 

230), der med tømrermester S. N. Haarlev som bygherre påbegyndtes i forsommeren 

1892 og færdiggjordes i løbet af et årstid. Det skal bemærkes, at i disse års byggeakti

vitet på Vester Voldgades vestside tog de to arkitekter sig tillige af Helmerhus mellem 

Rådhuspladsen og Studiestræde. Navnlig Knud Arne-Petersen var en alsidig og aktiv 

figur, der i halvdelen af sit liv sad som direktør i Tivoli. Her projekterede han bl.a. det 

kinesiske tårn. Han var nevø afVilhelm Petersen og havde i sin ungdom arbejdet på 

dennes tegnestue. 

I eftersommeren 1893, da tanken om at bygge tog form i Carlsbergfondets direkti

on, var der således ikke megen plads tilbage i den søndre karre ved det, der dengang 

hed Ny Vestergades forlængelse. På dette tidspunkt var ejeren af den sidste, ledige par

cel den tidligere nævnte murermester Albert Nicolai Schioldann (1843-1917). Han 

havde måske tænkt sig selv at bygge på arealet, men var fuldt beskæftiget på nordsi

den af det trapezformede område, der i vore dage benævnes Dantes Plads. Her opfør

te han 1891-93 den store, veludstyrede beboelsesejendom Holckenhus (matr.nr. 243-

4 7), hvortil en anden af tidens produktive arkitekter, Philip Srnidth (1855-1938), hav

de givet tegning. Schioldann har ikke været en helt sædvanlig håndværksmester. Han 

fik adskillige store offentlige opgaver i byen, honoreredes med titel af justitsråd og 

blev ridder afDannebrog. 8 På den tid, da Carlsbergfondet købte grunden af ham, bo

ede han på Gammel Kongevej i sin selvopførte og selvtegnede(?), ambitiøse ejendom, 

hvor også Edvard Holm havde sin lejlighed. Man kan bl.a. bemærke, at Schioldann 

begge steder i tagetagen indrettede de stadig eksisterende atelierer, og at P S. Krøyer 

var blandt de første indflyttere i Holckenhus. Maleren og hans modeller til billedet Et 

Møde i Videnskabernes Selskab har færdedes i gaderne, mens Fondets bygning blev fær

digindrettet. 

Form og indhold 
Endnu før Videnskabernes Selskab havde afklaret sine lokaleønsker, havde Edvard 

Holm og Vilhelm Petersen arbejdet med bygningens udformning, måske har Ussing 

været inddraget. I slutningen af oktober 1893 fremsendte Petersen et skitseforslag. 

Det er gået tabt ligesom andre tegninger fra sagens første fase. 9 

På grundlag af de bemærkninger, der figurerer som påtegninger på det brev af 30. 

oktober, som Holm rundsendte forud for skitseforslagets behandling i direktionen, far 
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Udsnit af stadskonduktørembedets matrikelkort over kvarteret omkring Dantes Plads, 1: 1000. Juli 1997. 
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man det indtryk, at projektet på ikke uvæsentlige punkter har afveget fra det færdige 

hus. 

I brevet lagde Holm ikke skjul på, at han var godt tilfreds . »Det bliver en virkelig 

smuk og statelig bygning, der vil blive en prydelse for byen og kunne komme til at 

tage sig udmærket ud. Meningen er, at der skal bygges med granitsokkel, sandstens

beklædning i stueetagen og sandstenspilastre og udsmykning, mulig med sandstens

beklædning over det hele. Ved det indre er der foregået betydelige og heldige foran

dringer (i det mindste efter min mening)«. Set på baggrund af at symmetri var det 

rådende princip såvel i perioden som i den endelige bygning, er det lidt overrasken

de, at han skriver »Den store sal på 1. sal er kommet til at ligge i midten«. Holm be

mærkede også, at »vestibulen i stuen og 1. sal er gjort mindre« . 

Ifølge praksis var første modtager af dette mødeoplæg S. M. Jørgensen, der notere

de, at »cirkulationen næppe kan ventes endt til 8. november« (da Holm tænkte sig 

sagen behandlet på direktionsmøde). Næste kommentator var Eug.Warming, der bl.a. 

undrede sig over toiletforholdene og desuden mente, at der måske skulle være et 

særligt rum for direktionens formand, »men til at drøfte alt sligt er tidspunktet vel 

endnu ikke kommet«. Han fandt bygningen »overordentlig smuk«, men havde »to sto

re indvendinger: Udvidelse vil være meget vanskelig, og de store brandmure dækkes 

ikke. Skulle det ikke være bedre at benytte grunden som angivet i nedenstående skitse?« 

I tilslutning til sit notat har Warming på den trapezformede grund skitseret en byg

ningsdisposition, der svarer til den, vi kender i dag. Det kan altså se ud til, at den for

trinlige fordeling med hovedhuset ude i gadelinien og en fløj til hver side bagved er 

botanikerens bidrag til projektet. 

Steenstrup fandt »også, at udkast og tegninger af facade og gavl gør et smukt og 

hyggeligt indtryk«, han måtte dog slutte sig til »Warmings indvendinger, men også 

forøge deres antal«. Han var optaget af fordelingen af værelserne til Videnskabernes 

Selskab og var bekymret for et snarligt behov for udvidelse. Angående brandmuren 

kunne han helt slutte sig til Warmings tanker, men havde selv tidligere overvejet en 

anden plan. Nu mente han alt i alt, at huset burde gøres højere for at »indtage en pas

sende stilling mellem nabo- og genbobygninger«. Han fandt også, at der burde være 

en lejlighed for en »tilsynsmand«, men et egentligt program for bygningens opførel

se og indretning »kunne vi jo ikke gøre, førend vi kender Videnskabernes Selskabs 

udtalelser om Fondets meddelelse til Selskabet«. 

Sidste modtager af rundskrivelsen var Ussing, der blot noterede »set«. 

Holm arbejdede ihærdigt på sagens fremme. Da tegningernes cirkulation tog læn

gere tid end forudset, indkaldte han til nyt direktionsmøde 15. november. Som lan-
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Udsnit afbemærkninger på mødeindkaldelse af 30. oktober 1893. Slutningen afEug.Warmings kom
mentar med skitse til bygningsdisposition samt begyndelsen afJapetus Steenstrups notat. 

det lå, kunne man imidlertid ikke komme videre, før Videnskabernes Selskab havde 

meldt ud. Holm sendte en rykkerskrivelse. 

Selskabets byggeudvalg svarede 28. november med en længere redegørelse, og 

Holm havde på forhånd formuleret ledsagebrev til dens cirkulation blandt direktio

nens medlemmer. Han havde bemærkninger til udvalgets ønsker og opstillede tillige 

plan for den videre procedure: Møde den 6. december, hvor direktionen »må kunne 

komme til et skøn, der vil have værd for arkitekten, når han skal tage fat på opgavens 

løsning«. Når arkitekten så »har søgt at udkaste en plan, vil en mundtlig forhandling 

mellem ham og direktionen være på sin plads. Først derefter ville vi vel kunne drøf

te planen med Videnskabernes Selskabs udvalg«. 

Dette udvalg havde opgjort Selskabets arealbehov til ca. 900 kvadratalen (ca. 350 

m2
), omfattende mødesal (ca. 250 kvadratalen (ca. 100 m 2

)) med klasseværelser og bi-
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rum, kontorer med tilknyttet nærmagasin til skrifter foruden forrum med garderobe 

og toilet. Hertil kom et forventet fremtidigt behov for yderligere bogmagasin samt et 

brandsikkert rum og gerne en lejlighed til »budet« . 

Hvad mødesalen angik, måtte man »helst kunne komme i den uden at passere klas

seværelserne«. Talerstolen tænkte man sig placeret ved den ene endevæg. Og »den her 

angivne gulvflade formenes ikke godt at kunne forenes med en større højde end otte 

alen [fem meter], når salen skal være hyggelig at sidde i og let at forhandle i for en 

ofte temmelig lille kreds af ældre mænd, undertiden med svag røst<< . 

En nyskabelse bragtes frem på ønskesedlen, nemlig »at få et samlingsværelse, hvor 

medlemmerne kunne opholde sig og samtale med hverandre efter møderne samt 

nyde lidt aftensmad«. Eventuelt kunne det ene af klasseværelserne møbleres »således, 

at det kan anvendes hertil« . 

Holm og Zeuthen fandt frem til, at Selskabets anslåede behov for reolplads i nær

magasin kunne reduceres, og med dette budskab kunne den opstillede beslutnings

procedure sættes i værk. Første møde i Fondets direktion fandt sted den 6. december 

1893. Man besluttede bl.a., at Petersen og Zeuthen skulle forhandle direkte om en

kelthederne på 2. sal, mens planerne vedrørende de øvrige dele af bygningen skulle 

sættes i cirkulation mellem direktionens medlemmer forud for næste møde, hvor pro

jektet skulle gennemgås med arkitekten. 

Medlemmernes kommentarer på det ledsagebrev, Holm umiddelbart efter mødet 

sendte ud med tegningerne, nævner punkter, man ønskede nærmere diskuteret. S. M . 

Jørgensen havde »ikke så lidt at bemærke [ ... ], men det meste deraf kan bedst frem

sættes mundtligt«. Han måtte anføre, at »en ting synes mig dog umuligt, nemlig at 

lægge kedelrummet i hovedbygningen og lige under arkivet« . Warming sluttede sig 

hertil og havde ændringsforslag bl.a. vedrørende »theværelset« . Ussing og navnlig 

Steenstrup lagde vægt på, »at det meste lader sig bedst mundtligt forklare«. 

Formandslejlighed 
Imidlertid opstod der på mødet »misstemning«, som Jørgensen bagefter udtrykte sig. 

Sagen var, at den tanke gennem nogen tid havde vundet frem, at der i bygningen 

skulle disponeres med en lejlighed til formanden. Omend indretning af beboelse for 

en institutionschef ikke var usædvanlig, 
10 

skyldtes inspirationen konkret måske en 

henvendelse fra Fondets kvæstor, generaldirektør, gehejmeetatsråd P C. N ørgaard, 

der allerede 13. oktober havde henstillet til »direktionens nærmere overvejelse, om 

der ikke, for så vidt forholdene i øvrigt måtte tillade det, måtte være anledning til at 

udvide byggeplanen således, at der i eller ved den eventuelle bygning tilvejebragtes 
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Dagligstuen i Edvard Holms tid, set mod kabinettet. Foto i familiens eje. 

en beboelseslejlighed, der kunne overlades Fondets kvæstor mod en passende leje« . 

Nørgaard argumenterede bl.a. med betydningen af sin tilstedeværelse også uden for 

kontortid, når f.eks. »folk søger kvæsturen for at fa obligationer noterede«, og »under 

den raske udvikling af Fondets formueforhold er der vel god grund til at forudsætte, 

at sådanne tilfælde i fremtiden ville blive hyppigere«. 
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Edvard Holm ved sit skrivebord i lejligheden. Foto i familiens eje. 

Umiddelbart efter direktionsmødet den 18. oktober havde Holm svaret Nørgaard, at 

man var forstående, men måtte »være af samme mening, hvortil f.eks. justitsministe

riet er kommet i anledning af opførelse af den nye overformynderibygning, at der i 

slige bygninger ikke bør bo andre end en portner«. Man henviste til brandfaren og 

»Videnskabernes Selskabs betydelige og uerstattelige oplag af skrifter«. 

Desuden måtte man nok holde eventuel plads som reserve for mulig udvidelse. 

»Med hensyn til at lette folks henvendelse til Dem på de rette tider, har jeg i vejvise

ren for næste år ladet optage en meddelelse om, at kvæsturens kontor er åbent tirs

dag, onsdag og fredag kl. 10-12«. 

Hvordan end forbindelsen var mellem Nørgaards henvendelse og direktionens 

senere plan om en formandsbolig, blev spørgsmålet om indretning af en lejlighed 

genstand for drøftelse ved mødet den 6. december. 

På dette tidspunkt må et flertal i direktionen have overtalt Edvard Holm til at flytte 

ind i den nye bygning. En passant i det ovennævnte brev af 8. februar 1888 til den 
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bortrejste Ussing havde Holm skrevet, at »vi er stadig glade ved vor smukke bolig, 

hvor jeg vil håbe at kunne blive i en række år«. Nu havde han imidlertid, godt fem 

år senere, indstillet sig på tanken om en bolig i Fondets bygning og drøftet dens vir

keliggørelse med arkitekten, der på sin side havde foretaget passende justeringer af 

projektet og på tegningerne indført nye benævnelser på de berørte værelser. På 

mødet redegjorde Holm for, »hvad der til trods for min nuværende boligs fortrin [ ... ] 

bragte mig til at kunne ønske den nye« og nævnte bl.a., »at det ville være et gode især 

med min ret store bogsamling at være sikret imod mulige vanskeligheder med en 

husejer og mod at blive sagt op« . Denne ytring var, medgiver Holm bagefter, ufor

sigtig, men »tilgivelig, da jeg følte mig iblandt kolleger, som jeg gerne ville betragte 

som mine venner. Den bragte imidlertid etatsråd Steenstrup til at minde mig om, at 

jeg ikke var formand for livstid, men kun valgt på 2 år«. 

I en rundskrivelse efter mødet udtrykte Holm videre, at denne bemærkning havde 

faet ham »til nærmere at overveje sin stilling til byggesagen og bragt de betænkelig

heder, han i forvejen havde, til at stå i et skarpere lys«. Han redegør undskyldende for 

sine forhold og overvejelser og konkluderer, »at det er bedst,jeg ikke flytter ind[ ... ]. 

Men idet jeg skriver dette, fastholder jeg alligevel, at fremtidige formænd, der ikke 

behøver at have den ømfindtlighed, jeg naturligt har i denne sag, bør bo i Fondets 

gård, for så vidt at der ikke er forhold, som gør dette umuligt for dem«. Han slutter 

med »på det indstændigste« at bede sine kolleger »ikke følge etatsråd Steenstrups i sid

ste møde fremsendte forslag, at der skulle bo en sekretær, hvem jeg som formand 

skulle være forpligtet til at bruge«. 

Rundskrivelsen gik efter den vanlige orden først til S. M.Jørgensen, der samme dag 

skrev et længere brev til Holm. »Jeg er ret ked af, at jeg i de nærmeste dage ikke kan 

fa lejlighed til at komme ud til Dem[ ... ], da det jeg har at sige, ville siges langt lette

re mundtligt end skriftligt«. Med en bemærkning om, at »Steenstrup er jo, som vi alle 

ved, en der har faet betænkelighedernes nådegave - som P. Madsen engang sagde, 

skønt ikke om ham«, opfordrede han Holm til at trække sin rundskrivelse tilbage. Han 

henviste til den fælles, tidligere drøftelse af Fondets struktur og fremtid og betydnin

gen af, »at formandspladsen så vidt muligt ikke skifter, ja man kan ret sige, at det vil

le være Fondets ruin, hvis det skulle have ny formand hvert andet år«. Han bemær

kede også, med hvilken stor glæde »vi andre erfarede, at De havde opgivet Deres 

betænkeligheder ved at flytte ind i boligen«. Efter refleksioner over huslejens fastsæt

telse gentog Jørgensen sin opfordring til Holm om at trække brevet tilbage og tilføje

de, at »skulle Steenstrup tage sagen op igen, er det jo tidsnok at sætte et bestemt mod

forslag op, som da vil fa alle stemmer og måske hans også« . 
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Holm trak sin skrivelse tilbage, og trods forsøg på udsættelse fra Steenstrups side 

afholdtes 20 . december det berammede møde mellem direktionen og Vilhelm Peter

sen. Her kom den interne diskussion om beboelseslejligheden selvsagt ikke frem. I 

referatet hedder det blot, at »planen til den påtænkte bygning drøftedes med ham i 

det enkelte, og formanden bemyndigedes til at forevise [bryggeridirektør] Kiihle pla

nen, for at man kunne høre hans mening om den plads, der tiltænktes Gamle Carls

bergs københavnske kontor«. På det efterfølgende direktionsmøde, der fandt sted 3. 

juledag, kunne formanden meddele, at Kiihle ikke havde noget at bemærke. 

Praktisk planlægning 
I januar-februar 1894 udarbejdede Vilhelm Petersen de tegninger, der kom til at dan

ne grundlag for byggeriet. På møde 7. marts blev de »i alt væsentligt« godkendt af 

direktionen og samtidig sendt til Videnskabernes Selskabs komite til orientering. 

Spørgsmålet om formandsboligen var i mellemtiden kommet op igen, og sagens 

behandling i Fondets direktion reflekteres i mødereferatets knappe formulering: 

»Efter et forslag af professor Jørgensen vedtoges det dernæst imod etatsråd Steenstrups 

dissentierende votum, at der ville blive at disponere på følgende måde over den bebo

elseslejlighed, som agtedes indrettet i den nye bygning, nemlig således at direktionens 

formand skulle bebo den, medmindre der var forhold (f.eks. anden pligtig embeds

bolig), der gjorde det umuligt for ham at overtage den; når det var tilfældet, skulle lej

ligheden tilbydes et andet af direktionens medlemmer, men hvis ingen af disse ville 

benytte den, ville det komme til at påhvile Fondets kvæstor at overtage den. Den, 

hvem boligen blev overdraget, ville til enhver tid have at udlevere direktionens med

lemmer sådanne aktstykker af Fondets arkiv, som de måtte ønske at benytte. Boligen 

skulle være en lejebolig. Huslejens størrelse ville senere blive at fastsætte«. 

Beslutningen fordrede anstændigvis en redegørelse til kvæstor Nørgaard. 10. marts 

skrev direktionen til ham bl.a., at den havde forandret sin opfattelse af brandfaren 

»under den række overvejelser, som byggeplanen senere har fremkaldt« og tillige, »at 

der måtte være et overtilsyn foruden det daglige tilsyn, der føres af portneren. Brand

faren [ ... ] har vist sig at kunne reduceres til et minimum ved den måde, hvorpå byg

ningen bliver opført«. Endelig ville Nørgaard »selvfølgelig få lejlighed til at gøre [sig] 

bekendt med tegningerne og altså også med den plads, der er tiltænkt kvæsturen«. 

Videnskabernes Selskabs byggeudvalg tilbagesendte tegningerne 14. april og havde 

med stor glæde »set, hvor smukke, rummelige og hensigtsmæssige de lokaler ville bli

ve, som Carlsbergfondet agter at give Selskabet«. Man anførte dog, at »det kunne ved 
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festlige lejligheder give en smukkere og friere forbindelse mellem lokalerne på 1. sal, 

hvis der på hver endevæg af den store sal fandtes endnu en dør symmetrisk til den, 

som allerede fandtes. På den anden side ville sådanne nye døre let gøre forstyrrelse i 

salens endnu vigtigere daglige hygge. Vi henstillede derfor kun, om endevæggene i 

den store sal kunne bygges således, at den mulighed holdes åben engang i fremtiden 

at anbringe sådanne nye døre, hvis det skulle vise sig ønskeligt«. 

8. maj 1894 modtog direktionen takkebrev fra Selskabet, der »med glæde imødeser 

den tid, da det vil kunne drage ind i det tilbudte, smukke og hensigtsmæssig indret

tede nye hjem«. 

Det formelle svar fra Videnskabernes Selskab betød den endelige konfirmation af 

planen, mens projekteringsarbejdet var fortsat efter direktionsmødet den 7. marts.Vil

helm Petersen ajourførte sine tegninger og beregninger og fremsendte 12. april på 

bygherrens vegne til kommunens bygningskommission andragende »om tilladelse til 

opførelse på matr. nr. 223 i Vestervold kvarter af bygning vist på medfølgende teg

ninger« (disse er også dateret 12. april). I den obligatoriske materialebeskrivelse an

fører han, at facaderne skal beklædes med granit og bremersandsten, og taget tækkes 

med skifer. 

Det var nødvendigt at ansøge særskilt om tilladelse til bl.a. dørpartiets fremspring 

for facadelinien mod boulevarden. Dette punkt krævede dels magistratens samtykke, 

dels dispensationsbevilling fra justitsministeriet. Ekspeditionstiden var ikke lang: Den 

specielle tilladelse forelå 12. juni, men allerede 15. maj havde stadsbygmesteren på 

kommissionens vegne imødekommet den generelle ansøgning og de fleste af dens 

ønsker. 

Byggeriet 
1. juli 1894 verserede et andragende om arbejdsskure, herunder bindingsværkshus 

med kakkelovn til kontorbrug. Også hovedbogens registrering i samme måned af 

honorar til bygningskonduktør godtgør, at man kun en halv snes måneder efter, at 

tanken blev formuleret, var gået i gang på pladsen. 

Allerede fra grundens overtagelse figurerer månedlige betalinger for gadefejning, og 

i august 1894 indløb de første regninger fra håndværkerne. Herefter kan opførelsen 

følges i de væsentligste etaper og med successiv indflytning frem til Videnskabernes 

Selskabs første møde i huset 24. marts 1899. 

Fondets direktion fulgte byggeriet ret nøje og tog stilling til konkrete materialevalg, 

når det gjaldt facaden og de repræsentative rum. 
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Vilhelm Petersen: Planer af første sal og stueetage 1:300, dateret februar 1894.Tilsvarende fremsendtes 
til kommunen 12. april samme år og udgør de ældste, bevarede tegninger. VS. 
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Fondets bygning. JH fot. 1900. CF. 

Vilhelm Petersen på sin side holdt direktionen underrettet om, hvad der foregik. I 

sensommeren 1894 havde han »personlig overrakt« Edvard Holm overslag og tilbud 

på kælderens murværk og granitsokkel og fik 14. september skriftlig meddelelse om, 

at begge dele var approberet. I samme brev nævnes desuden, at et par af direktionens 

medlemmer havde udtalt det ønske, at »bygningsmaterialerne så vidt muligt (selvføl

gelig i tilfælde af lige godhed) anskaffedes fra Danmark«, dog havde »man« observe

ret, at der i tilbudet stod Stenbrud, Allinge, Bornholm, hvorfor »man« antog, at sok

lens granit kom herfra. Det var Warrning, der i juli havde bragt spørgsmålet op og 

åbenbart samtidig krævet anvendt en anden cement end den foreskrevne. Den 18. 

havde Holm svaret ham, at Petersen havde »godkendt murermester Lichts valg af 

cementen til murerarbejdet i kælderen«, og Holm ville ikke underkende denne dis

position. Han tilføjede, hvilket vel også kan belyse hans valg af arkitekt, »at professor 

Vilhelm Petersen, der har opført nogle af de største bygningskomplekser i landet (som 

Almindelig Hospital og Sindssygeanstalten ved Middelfart), kender bedre til byg

ningsmaterialer end enten vi medlemmer af direktionen eller direktør Kiihle«. 

Byggeriet fortsatte herefter støt. Løbende indsendte Vilhelm Petersen tilbud og over

slag til direktionens godkendelse. Efter gennemgang af regnskabet for forretningsåret 
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Fondets bygning. KL fot. 1997. 

1894-95 bad direktionen 26. december 1895 om supplerende oplysninger dels ved

rørende en ekstraleverance af stålbjælker til etageadskillelse i søndre sidefløj, dels ved

rørende øgede udgifter ved funderingsarbejdet. Man anmodede om i fremtiden at :fa 

meddelelse om overskridelse af tilbud, når uventede omstændigheder indtraf. Efter 

at Petersen havde redegjort for de to nævnte forhold, modtog han 21. januar 1896 

brev om, at direktionen ikke havde noget at udsætte, men tværtimod fandt hans dis

positioner >>fuldt forsvarlige« . På forespørgsel fra magistraten vedtog direktionen i 

slutningen af marts 1896 at indlægge elektricitet, og samtidig tilsluttede den sig arki

tektens mundtlige forslag om kobber på taget i stedet for den planlagte skifer. 

Da rejsegildet i august stod for døren, besluttede man at undlade »en sådan fest« og 

i stedet udbetale dusører til håndværkerne. Det var i samme sommer de »elskelige« 

murersvende gemte den flaske øl, som blev genfundet under husets store ombygning 

1975. Den vedlagte seddel, dateret 15 . juni 1896, meddelte, at dette var håndværker

nes »10.000de bajer, som ifølge fælles overenskomst ikke blev drukket, men skal 

opbevares til den ærlige finder. Skål!«. 
11 

I løbet af 1896 blev bygningen i det væsentlige færdig udvendig. Først når facadestil

ladserne skulle tages ned, kunne de nedenfor omtalte relieffer på sidebygningerne 
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sættes op, »ellers ville de forinden let blive beskadigede eller tilsmudsede«, som arki

tekten formulerede sig i brev til Holm af 24. november 1895. Oplysningen om faca

defærdiggørelsen var en sidebemærkning i Petersens besvarelse af en forespørgsel fra 

Zeuthen. Af hensyn til opsigelse af lejemålet i Ved Stranden ønskede denne at vide, 

hvornår Videnskabernes Selskab kunne tage sine nye kontor- og lagerlokaler i brug. 

Petersen svarede, at det fortsat var hans antagelse, at huset kunne »blive færdigt med 

udgangen af 1897, såfremt da ikke vintrene bliver alt for slemme, og ingen større 

arbejdsskruer indtræder i mellemtiden«. Petersens hentydning til en mulig strejke var 

rimelig nok. Den spændte situation på arbejdsmarkedet kunne hurtigt resultere ikon

flikt, som det skete med den store lockout et par år senere. Han anbefalede Carls

bergfondet ikke at regne med at tage noget i brug »før tidligst første flyttedag deref

ter, som bliver april 1898«. 

Senere på året vendte opmærksomheden sig mod bygningens indre og rummenes 

udstyr. Hovedparten af de herhen hørende punkter angik dekorationen og vil blive 

behandlet nedenfor, men enkelte havde snarest bygningsmæssig karakter og skal kort 

berøres. 

Videnskabernes Selskabs mødesal 
27. september 1896 modtog arkitekten bemyndigelse til at lade lægge parketgulv i 

Selskabets repræsentative lokaler. Mødesalen var nu ved at tage form af et rum, der 

kunne opleves og reflekteres over. Det har Vilhelm Petersen også gjort, og den 29. 

oktober 1896 skrev han til Edvard Holm, at han »mere og mere var kommet til den 

overbevisning, at en indgang direkte fra hovedtrappen til forsamlingssalen er over

flødig og mere til skade end gavn for salen<<. Han anførte bl.a., »at træde ind i salen 

på tværs lige overfor vinduerne vil ikke virke heldigt for synet af lokalet«, og tilføje

de, at han forudsatte, at »den solemne indgang [skete] gennem forværelset og klasse

værelset til venstre for hovedtrappen«. Samtidig kunne spares ca. 2.500 kr., ifølge »til

bud og overslag på marmorindfatning og øvrigt, som vedrører omtalte dør«. I den 

blændede døråbning kunne »f.eks. her ud mod trappen blive en passende plads for en 

buste af Fondets stifter«. 

Forslaget oversendtes til Videnskabernes Selskab, der tilsluttede sig efter skriftlig 

votering, og blev vedtaget af Fondets direktion 30. december 1896, dog kunne Steen

strup ikke stemme for. 

Kemikeren Julius Thomsen gav flere gange som præsident for Videnskabernes Selskab 

udtryk for opfattelser, der afveg fra det øvrige byggeudvalgs. I eftersommeren 1896 
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luftede han bl.a. betænkelighed ved mødesalens størrelse. Holm søgte råd hos S. M. 

Jørgensen, der var fagfælle med Thomsen og kendte ham godt. Han fik det svar, han 

vel ventede, nemlig at Thomsen »er, i modsætning til den mand, som har fire vittig

heder, en mand, som har tusinde ideer, som dog aldrig er anderledes gennemtænkt, 

end at han i morgen kan se ganske anderledes på løsningen af et spørgsmål end i 

dag[ ... ]. Og han mangler ganske smag, hvad den ualmindelig kedelige montering af 

læreanstalten på mange måder viser«. Jørgensen rådede Edvard Holm til at kræve 

skriftlig behandling og tilføjede, at »ingen forhandling direkte mellem arkitekten og 

Thomsen bør finde sted«. Måske var det humørsvingningerne hos Thomsen, der 

bekymrede Edvard Holm, i hvert fald var der enighed om at undgå, at »tilhørerne 

skulle spredes over hele salen« i stedet for at samles om bordet, hvor taleren kan høres.
12 

Sagen om lukning af døren fra trappen til mødesalen er bilagt en planskitse, som 

stemmer overens med bygningen, som den gengives på det sæt præsentationstegnin

ger, der blev fremstillet efter indvielsen. Sammenholdt med de tegninger, der cirku

lerede i foråret 1894 og bl.a. indsendtes med andragende om byggetilladelse, viser 

skitsen imidlertid en ikke uvæsentlig forenkling af trapperummets udstyr. Ændringen 

synes ikke at have afsat sig spor i arkivet til trods for, at den i kendelig grad reduce

rede rigdommen og festligheden i hele opstigningen til Selskabets mødesal. 

På de ældre planer er den åbning i stueetagen, der fra vestibulen leder ind til det 

egentlige trapperum og dermed danner overgang mellem Fondets afsnit af huset og 

det, som tilhørte Videnskabernes Selskab, udformet med flankerende frisøjler. Desu

den var som bæring i trapperummet og stillet i relation til pilastre på sidevæggene 

placeret et søjlepar for enden af den kraftige håndliste. Dette træk var gentaget på 1. 

sal. Her var yderligere på hver side ved åbningen til den respektive mellemgang til 

forværelset flankerende frisøjler svarende til dispositionen ved vestibulen. 

Ind.flytning 
I slutningen af 1897 udspilledes et pudsigt intermezzo. Ejeren af det ene af de oven

nævnte nabohuse, tømrermester Jens Hansen, sendte 26. november brev til »Bestyrel

sen for Carlsbergfondet«. Til min »store forbavselse ser jeg i dag, at det ærede fond har 

begyndt at lade gavlen på min ejendom Ny Vestergade 21 [nuværende Dantes Plads 

3] pudse uden dertil at have erholdt nogen tilladelse fra mig«. Han truede med kon

gens foged og anførte, at gavlen kunne gøres »indbringende til skiltning«. Tidligere 

havde der øjensynlig været talt om, at Fondet ville afkøbe Jens Hansen tilladelsen. 
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Arbejdstegning af nordre kortvæg i Gamle mødesal, med angivelse af marmorsorter, 1:100. KA. 

Efter et aftenmøde mellem Hansen og Holm, og ved Vilhelm Petersens mellemkomst, 

endte det med et kompromis, nemlig udbetaling 21. december af 1.000 kr. og en 

tinglyst overenskomst. Få dage senere blev et forslag »udefra« om »beplantning af gav

lene« udsat. 

Fondets juridiske konsulent udarbejdede i vinteren 1897-98 det dokument om Vi

denskabernes Selskabs brugsret til de øvre etager, der efter gensidige forhandlinger 

blev tinglyst 21. marts 1898. Den 13. maj skrev Julius Thomsen, kontrasigneret af 

Zeuthen, til Carlsbergfondets direktion, at Selskabet vil »sætte megen pris på i juni 

måned at kunne flytte ind i de store lagerrum på anden sal og i begyndelsen af sep

tember at kunne foretage resten af den omtalte omflytning [kontoret]. Samtidig 

udbeder man sig underretning om, hvorvidt det er påtænkt at anbringe et gitter eller 

andet lukke ved foden af trappen fra vestibulen til Selskabets lokaler. Et sådant lukke 

ville nemlig være nødvendigt, når trapperne overdrages Selskabet«. 

Direktionen var af samme opfattelse og tilsluttede sig forslaget, der godkendtes på 

møde 15. september 1898.Ved denne lejlighed vedtog man også, sammen med over-
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Trapperummet set fra første sal. JH fot. 1900. CF. 

dragelsesdokumentets formelle fremsendelse til Selskabet, »indtil videre at give afkald 

på afgift for benyttelsen af bygningens centralvarmeapparat, dens gasledninger og 

elektriske lysindtag«. 
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Trapperummet set fra første sal. HW fot. 1997. CF. 

Allerede på direktionsmøde 29. september 1897 havde man besluttet at antage en 

portner, der fik bolig i den dertil indrettede kælderlejlighed, med tiltrædelse 1. april 

året efter. 19. april 1898 tilgik der kvæstor besked om dels at udbetale portneren de 
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Trappen i søndre sidefløj. KL fot. 1998. 

bevilgede 1. 000 kr., dels at betale for gardiner til bygningen. Kort forinden, ved møde 

9. marts, var det »ved skriftlig votering fastsat, at den årlige leje for den beboelseslej

lighed, der indrettes i Fondets nye bygning, og som foreløbig skal overtages af for

manden, bliver at sætte til 1.200 kr. årlig«. 

Bemærkninger i protokollen, poster i hovedbogen og breve i arkivet belyser den 

successive indflytning, som Fond og Selskab foretog i løbet af 1898. 10. december 1898 

sendte Vilhelm Petersen ifolge aftale en meddelelse om, »at såvidt jeg kan skønne efter 

de foreliggende regninger og overslag, vil byggesummen for Fondets bygning ved 
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Vestre Boulevard andrage ca. 670.000 kr., heri er dog ikke medregnet billedhugger

nes buster og medaljoner, hvorpå jeg ikke kender priserne«. Byggeudgiftens størrelse 

belyses ved, at den omtrentlig svarede til Fondets årlige indtægt fra bryggeriet. I sam

me periode var det lykkedes at give det fundatsbestemte grundfond den ønskede 

størrelse, som direktionen 1893 endda havde øget i forhold til tidligere bestemmelser. 

I anledning af »bygningens fuldendelse« anvistes 28. december 1898 i alt 305 kr. 

som gratiale til svendene hos de håndværksmestre, der (senest) havde været beskæfti

get ved byggeriet: Murermester Christian Licht, snedkermester Stensberg, malerme

ster Møllmann, installationsfirmaet Hassel & Teudt, samt varme- og sanitetsfirmaet 

Bonnesen & Danstrup. Samtidig »havde arkitekten tilsluttet sig formandens tanke 

om, at der skulle anbringes en flagstang på hver sidefløj« . Senere kom den op på taget, 

og siden 1976 har den siddet på balkonen over portalen. 

Ved nytårstid 1899 var huset taget i brug. Portneren havde fungeret i trekvart år, 

Edvard Holm havde betalt husleje fra 1. oktober, og kort tid efter tog han sin afsked 

fra universitetet. Såvel Fondets som Selskabets kontorer var på plads i de nye omgi

velser og var optaget i vejviseren for 1899 under adresserne Vestre Boulevard 35 og 

Ny Vestergade 23 . Kvæsturens telefon, hvis indlæggelse var vedtaget på direkti

onsmøde 23. marts 1898, havde faet nummeret 5633. Allerede i januar samme år 

»havde det vist sig, at der foreløbig ikke ville være brug for et bryggerikontor«, hvor

for værelserne på 1. sal i nordre sidefløj, som »Fondet havde forbeholdt sig selv«, skul

le stå til rådighed for bryggeridirektør Kiihle. Også Frederiksborgmuseet fik her et 

arbejdsrum. I februar 1899 fremsendte Vilhelm Petersen de »afsluttende regninger« 

vedrørende byggeriet, og i »Fondets formuestilling« i årsberetningen 1898-99 blev 

ejendommen bogført til 833.715,19 kr. 

Et par småting gennemførtes, efter at huset var taget i brug. 25 . maj 1899 anmode

de Selskabet om et »rækværk op ad trappen til lokalerne på 1. sal<<, hvilket havde »vist 

sig i høj grad ønskeligt, når ældre medlemmer skulle gå ned ad trappen«. På det fjer

de møde i sæsonen 1901-02 godkendte direktionen formandens meddelelse om, »at 

han i betragtning af den tarvelige belysning foran Fondets bygning havde ladet 

anbringe Auerske brændere i de to gadelygter«. Disse effektive glødenet var opfundet 

af østrigeren Carl Auer von Welsbach 1885 og blev med tiden standard i byen. 

Videnskabernes Selskabs første møde 
10. marts 1899 afholdt Videnskabernes Selskab for sidste gang møde i Prinsens Palæ. 

Det følgende, 14 dage senere, d.v.s. den 24. marts, fandt sted i den nye bygning og kan 

betragtes som husets indvielse. Et brev af 13. marts fra Edvard Holm til Julius Thom-
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Vilhelm Petersen: Opstalt af bygningens nordside 1 :300, dateret februar 1894. CF. 

sen godtgør, at de to institutionsforstandere i fællesskab tilrettelagde festen, hvor 

Christian IX og andre kongelige kom til stede. De to hovedtalere og kongens afslut

tende ønsker og forhåbninger blev kort refereret i Berlingske Tidende dagen efter og 

er fyldigt fastholdt flere steder, bl.a. i Videnskabernes Selskabs >>Oversigt« 1899 samt i 

diverse fremstillinger af Selskabets historie. Det var ved denne lejlighed Julius Thom

sen anstillede de ofte refererede, tankevækkende refleksioner over det gamle og det 

nye mødelokale. Det første var »et stykke interiør fra slutningen af forrige århundre

de, beskedent med hensyn til størrelse, hyggeligt, stemningsfuldt ved sit udstyr [ ... ] og 

det store bord, om hvilket man samledes for at lytte til videnskabens nyeste resulta

ter, - alt dette gav lokalet et præg af højtidelig alvor«. 

»Det nye lokale har et afgjort festligt præg, måske i højere grad, end der stemmer 

med vore møders beskedne karakter [ ... ] mange af de beskedne meddelelser, over 

hvilke Selskabet ofte har kunnet glæde sig under de tidligere mindre fordringsfulde 

omgivelser, ville måske kunne tabe noget af deres tiltrækningskraft under de nye for

hold, hvor meget kan bortlede opmærksomheden«. 

Dekoration 
I slutningen af 1800tallet var det en selvfølge, at der i en bygning som Carlsbergfon

dets måtte indgå billedkunstneriske bidrag. Tilsvarende hørte sig til andre steder i by-
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Vilhelm Petersen: Opstalt af bygningens hovedfacade 1:300, dateret februar 1894. CF. 

en, og inden for Fondets nærmeste kreds kan peges på det netop færdiggjorte Carls

berg Laboratorium, som blev prydet med malerier og buster af tilknyttede optrin og 

personer. Der var ikke tale om afsætning af nogle procenter af byggeudgiften til 

kunstnerisk udsmykning, men det føltes naturligt og styrkede identitet og virksom

hed, at også institutionens bortgangne bærere var til stede. Sådanne var der en del af 

i videnskabernes verden. 

Bygningens ejers navn skulle stå med store, gerne forgyldte bogstaver på facaden. 

Den funktionelle dobbelthed i Fondets hus betød, at der måtte opsættes to navne. Fra 

spørgsmålets første behandling på første direktionsmøde i sæsonen 1895-96 stod det 

klart, at Videnskabernes Selskab skulle skrives på hovedgesimsens frise, mens der over 

døren skulle stå Carlsbergfondet. Fordelingen var rimelig for så vidt, som Selskabet 

havde de øvre etager, og var vel samtidig en honnør for husets ældste beboer. På sit 

møde 11. marts 1896 tilsluttede direktionen sig arkitektens forslag om at supplere 

indskriften med ordene Det kgl. danske. Derved kom længden til at udfylde den 

plads, der 1894 var afsat på facadetegningen, og som svarede til udstrækningen af den 

store sal. I praksis har indskriften betegnet bygningen, men den tænksomme betrag

ter noterer, at Fondets navn står på portalen. 

På sit møde 16. oktober 1895 godkendte direktionen »i henhold til foreløbig for

handling med arkitekten, at der i de fire blændinger på bygningens sidefløje skulle 
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anbringes i de to forneden planteornamenter, hvortil motiverne toges fra humle og 

byg, og i de to foroven genier med emblemer, der henpege på videnskabernes tven

de klasser«. Med disse enkle signaler demonstreredes atter husets indhold og funkti

on med jordbrugets produkter som grundlag for åndslivet. Underfacadens rustikke og 

solide granit danner tilsvarende sokkel for overetagernes forfinede sandsten og ele

gante pilastre som ramme om mere spirituelle udfoldelser. De nedre relieffer er udført 

af Hans Christian Petersen, de øvre afVilhelm Bissen. Holm fulgte Bissens arbejde 

ved besøg på hans værksted, og bemærkede i brev af 14. november 1896, at det ene 

relief var fint, men at globussen på det andet generede ham. 13 Bissens relieffer betal

tes med 600 kr. 

I de gennemgåede papirer går den første, ubestemte hentydning til udsmykning for

ud for de omtalte og skriver sig fra direktionsmødet 19.juni 1895, altså umiddelbart 

før sommerferien, da man i arkitektens nærværelse »drøftede forskellige enkeltheder 

med hensyn til bygningens dekoration«. Det kan have drejet sig om de ovennævnte 

forenklinger ved trapperummet, om enkeltheder i de arkitektoniske elementer eller 

de første overvejelser om, hvilke marmorarter der skulle bruges i vestibule, trappe og 

mødesal. Som husets hovedrum krævede de al mulig opmærksomhed, planlægning og 

bestilling af komponenter og håndværkere. 

Som nævnt var det i efteråret 1896, da mødesalen var ved at tage form, at Vilhelm 

Petersen fandt det bedst at udelade den direkte adgang fra trappen. I øvrigt dispone

rede han rummet med vægge opdelt med kannelerede,joniske pilastre, der i midten 

af langsiderne tætstilledes to og to, ligesom det var tilfældet på hovedfacadens side

partier. I hver side af salens tredelte endevægge placeredes en indfatning, altså fire i 

alt, der hver blev kronet med en portrætmedaljon i et rundbuet topfelt. De to nær

mest vinduesvæggen indeholdt en dør til det tilstødende klasseværelse, de to andre 

hver en kamin med spejl over. 

De fire portrætmedaljoner og fire beslægtede, der skulle indgå i de to klasseværel

sers dørstykker, afgav otte billedhuggeropgaver. Hertil sluttede sig mødesalens rigt 

udstyrede kassetteloft, der krævede dygtige stukkatører, og fra første færd var tænkt at 

skulle prydes med et malet sceneri i midten. 

I forårsmånederne 1897 afgik bestillingerne til de udvalgte billedhuggere, der af

leverede portrætmedaljoner et årstid senere. Til mødesalen udførte Carl Aarsleff hove

derne af Ole Worm og Arild Huitfeldt, Carl]. Bonnesen (der var valgt på August Saa

byes anbefaling) Tyge Brahe og Ole Rømer. Til nordre klasseværelse huggede Th. 

Stein portrætter af A. S. Ørsted og J. N . Madvig, mens søndre klasseværelse smykke-
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Valdemar Schmidt: Forslag til møblering af Gamle mødesal, 1:100, dateret marts 1898.VS. 

des med H. C. Ørsted, udført af August Saabye, og J. G. Forchhammer, udført afVil

helm Bissen. Medaljonerne til mødesalen betaltes med 1.200 kr. stykket efter Aar

sleffs ønske, mens Stein i brev af 13. maj 1898 kun krævede 1.000 kr. med henvisning 

til praksis på Kunstakademiet. 

Der var åbenbart tilstræbt en ensartet fordeling mellem de fem valgte kunstnere, idet 

hver af de to sidstnævnte også fik til opgave at fremstille en buste til trapperummet. 

Hæderspladsen her var den niche, som var fremkommet ved blænding af døren til 

mødesalen, og den tildeltes rimeligt nok Hans Gram som stifter afVidenskabernes 

Selskab. Selvfølgelig skulle tillige J. C. Jacobsen stå et sted, som også Vilhelm Petersen 

havde givet udtryk for. Den valgte placering på den stærkt belyste repos med trappe

rummets runde væg som baggrund var på samme tid nærliggende og raffineret. 

Opstillingen blev besluttet på direktionsmøde 14. april 1897, og den 15. september 

det følgende år forelå Selskabets godkendelse. Bryggerens buste, der er hugget af Vil

helm Bissen efter faderen H . W Bissens original fra 1865, står for sig selv, midtvejs 

mellem husets to institutioner og på en plads, hvorfra det er muligt at holde øje med, 

hvem der kommer og går såvel i Fondet som i Selskabet. 
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Den sidste, dekorative opgave i sammenhæng med husets opførelse var markering af 

Vilhelm Petersens 80års dag den 5. april 1910. Efter beslutning på sit møde 26.janu

ar samme år lod Fondets direktion ved foden af hovedtrappen opsætte en marmor

plade med inskription og portrætmedaljon udført af August Saabye. 1976 blev tavlen 

taget ned og 1998 placeret på første sal i en mellemgang ved den lille elevator. 

Laurits Tuxen og loftsmaleri. 
Midtfeltet i mødesalens loft gav anledning til adskillige overvejelser, breve, samtaler 

og sikkert også ærgrelser. Der skulle gå en generation, før sagen fandt sin afslutning, 

men i foråret 1897 figurerede emnet på linie med de andre dekorationsopgaver.Vil

helm Petersen havde udarbejdet et forslag til disposition af mødesalens loft, hvor et 

centralt maleri var omgivet af felter med stukdekorationer med motiver fra Viden

skabernes Selskabs segl, universitetets ørn samt forskellige videnskabsgrene, repræsen

teret ved genier. Formentlig har Vilhelm Petersen to gange til direktionens overvejel

se fremsendt den loftstegning, 
14 

som nu ligger i Videnskabernes Selskabs arkiv. Første 

gang som et forslag, der behandledes på møde den 14. april 1897. 

Imidlertid foretrak direktionen "en anordning med 2 lysekroner i loftet og et min

dre plafondmaleri, fremfor 4 lysekroner og et større«. En måneds tid efter fandt man 

»at kunne blive stående ved en modificeret skitse«, som arkitekten havde udarbejdet 

og besluttede samtidig at anmode Laurits Tuxen om at udføre »plafondmaleri i den 

store sal«. På mødet den 29. september 1897, da Tuxens accept forelå, tilsluttede direk

tionen sig hans ønske om at benytte Petersens første version med det store felt. Arki-

Laurits Tuxen: Forslag 1898 til plafondmaleri i Gamle mødesal. Privateje. HW fot. 1997. CE 
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Vilhelm Petersen:Tegning til loftet i Gamle mødesal 1:100. Udateret, formentlig 1897.VS. 

tekten gik med til, at billedets bredde øgedes til 260,8 cm på rammens bekostning, 

ligeledes efter malerens forslag. 
15 

Opgaven fængslede Tuxen, der sideløbende med sine mange bestillinger fra euro

pæiske hoffer udførte en skitse i lille målestok og i foråret 1898 fremstillede sit for

slag i rigtig størrelse på stedet. Det viste sig da, at kunstneren og direktionen havde 

helt modsatrettede opfattelser, angiveligt angående fordeling af lys og mørke i bille

det. 11 . marts skrev Holm til Tuxen, 
16 

at »når De vil fremstille lysets ånd, må De ende

lig opgive alle tanker om nordlys eller måneskin. Den slags lys forslår ikke som sym

bol i åndens rige«. I november samme år besøgte direktionen Tuxens atelier for at se 

»Lyset der gennemstrømmer natten og vækker de slumrende naturånder til live«. 
17 

Atter konstaterede parterne, at deres opfattelse af mål og med var grundlæggende for

skellig, og nogle dage senere modtog Tuxen 3.000 kr. for »forstudier«. 

Hen på foråret 1899, efter at salen var taget i brug, fremsendte Tuxen uopfordret en 

beskrivelse af et selvvalgt tema »Menneskeånden som stræber efter sandheden, under

støttet af videnskaben«. Om sommeren korresponderede Holm og Ussing mellem 

deres ferieresidenser om programmet, som de fandt glimrende, og billedet, som de var 
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Videnskabernes Selskabs Gamle mødesal.JH fot. 1900. CF 

betænkelige ved. Navnlig mente de, at mennesket som strakte ud efter sandhedens 

personifikation i form af en skøn kvinde, ville blive opfattet mindre åndfuldt, og det 

havde »ikke været i vejen, om de genier, der blotter hende, havde ladet se lidt min

dre af hendes legeme«. 

Tuxen kom ikke til at lave loftsbillede. Åbenbart i fortsættelse af en samtale med 

Edvard Holm redegør Vilhelm Petersen i et brev af 3. oktober 1899 til denne for sin 

»opfattelse af det til loftsdekoration i salen for Videnskabernes Selskab påtænkte bil

lede«. Brevet henviser til Petersens »lille oprids afloftsdekorationen med indtegnet ide 

om det oprindeligt givne emne: »Videnskabens lys fortrænger uvidenhedens mørke 

og overtro««. Som bilag til sin forklaring om tankerne bag loftets udformning har 

Petersen efterTuxenepisoden øjensynlig genbrugt den tegning, som direktionen hav

de afvist halvandet år før. Arkitektens brev kaster desuden lys over hans tanker under 

arbejdet med bygningen og vil blive berørt nedenfor. 
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Videnskabernes Selskabs Gamle mødesal. HW fot. 1997. CF. 

En dekorationssag, der tog sin begyndelse i nærmeste tilknytning til Fondets bygning 

og i tidens fylde førte til velkendte resultater, fortjener at bemærkes. Borgmester H. 

N. Hansen, der bl.a. sad i Carl Jacobsens komite til ordning af Ny Carlsberg Glypto

teks forhold, var 1894 flyttet til Stormgade 20 og har fra sine vinduer kunnet følge 

Dahlerups museumsbyggeri ved siden af Tivoli. Samtidig har han iagttaget udgrav

ningerne til kælderen under Carlsbergfondets hus. Den 17. juni skrev han til Edvard 

Holm: »Vilde følgende være ganske utænkeligt? - Jeg har i disse dage hos maleren 

Frans Schwartz i hans atelier set en af maleren Joakim Skovgaard udført model til et 

springvand forestillende landuhyret i skikkelse af en tyr kæmpende med havuhyret . 

Schwartz ønskede, at det måtte kunne få sin plads på trekanten foran Glyptoteket, 

altså også ved Carlsbergfondets nye bygning. Nu forekom det mig smukt, om de 2 

Carlsberginstitutioner her kunne mødes [ ... ] og kunne sætte et sådant smukt monu

ment i vor stad [ .. . ]«. 
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Nordre klasseværelse.JH fot. 1900. CE 

2. maj 1899 skrev Kommunalbestyrelsens Fællesudvalg til kunstneriske Formåls 

Fremme, der havde rådighed over et bidrag bevilget af Carlsbergfondet i forbindelse 

med bryggeriets 50års jubilæum, at det havde ladet afholde en konkurrence, som 

Anders Bundgaard havde vundet med Gefionspringvandet. Den oprindeligt påtænk

te plads, »den beplantede trekant, lige overfor Glyptoteket, er formentlig mindre hel

dig til dette springvand«. Skovgaards ovennævnte model virkeliggjordes i (det siden 

amputerede) Dragespringvand længere oppe ad boulevarden. 

P. S. Krøyers maleri Et møde i Videnskabernes Selskab 
Den 16. oktober 1895 forelagde Edvard Holm i Fondets direktion en tanke om »igen

nem en kunstnerisk fremstilling i den nye bygning at ville bevare mindet om Selska

bets virksomhed i dets gamle lokale på Prinsens Palæ« samt opfordre P. S. Krøyer til 

at påtage sig denne opgave. Direktionen tilsluttede sig ideen og bifaldt forslaget om, 
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Nordre klasseværelse med maleri af Herman Vedel: Et møde i Carlsbergfondets Direktion 1926. HW 
fot. 1997. CF. 

at »et sådant billede måtte have sin plads på den lange væg i det klasseværelse, der står 

i forbindelse med det såkaldte theværelse [ ... ] dog mente etatsråd Steenstrup at have 

sådanne betænkeligheder ved den hele sag, at han ikke kunne stemme derfor«. 

Billedet fastholder et ældre sceneri ved overgang til et nyt, hvilket for bestilleren har 

været det afgørende. Givetvis skal maleriet forstås i forlængelse af bl.a. Otto Haslunds 

Fra det gamle Glyptotek og de to interiører, som bryggeriet skænkede det nye Carls

berg Laboratorium »som et anskueligt minde om laboratoriets første beskedne hjem«. 

Den senere departementschef i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 

den i alle kunstneriske og kulturelle spørgsmål uhyre aktive og indflydelsesrige A. P. 

Weis udpeges normalt som ophavsmand til ideen om at bestille et maleri hos Krø

yer. Weis har nævnt sagen over for Edvard Holm og utvivlsomt fungeret som fødsels

hjælper, men Holm svarede 6. august 1895 Weis, at tanken »allerede tidligere under 

en anden form er fremsat for mig af en mand, der imidlertid hurtig lod den falde 
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Vilhelm Petersen: Planer af anden sal og første sal 1 :300, dateret 1900. CF. 
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igen. Personlig har jeg af flere grunde ikke kunnet optage den«. Det er vel ørkesløst 

at gætte på, hvem Holm hentyder til. I hans private og professionelle omgangskreds 

er der adskillige emner. 

Det store maleri er dekoration af en anden art end de omtalte relieffer, og det har 

i praksis vist sig mindre nagelfast, end ophavsmændene vist havde forestillet sig. Dets 

tilblivelseshistorie, dets genre og senere tildragelser er omhyggeligt behandlet og 

belyst. 
18 

Samtidig er billedet det enkeltstykke i bygningen, som er mest kendt og skat

tet af almenheden. Da det i 1951 fik sin nuværende plads i mødesalen, afstedkom flyt

ningen imidlertid alvorlige ændringer i dette lokales arkitektoniske udstyr og dermed 

i helheden. Derfor må forløbet fremdrages i al korthed for at opnå en bedre forståel

se af den karakter, mødesalen har i dag. 

Et par år efter husets indvielse opstod i Videnskabernes Selskab ideen om at flytte 

Krøyers billede fra nordre til søndre klasseværelse. »Hvad der gør denne sag værre, 

end den ellers ville have været, er, at Zeuthen her går sammen med Thomsen« skrev 

Holm til Ussing den 3. februar 1901. Han kunne ikke selv komme til stede ved det 

møde, hvor sagen skulle behandles, og satte derfor Ussing ind i, hvad han mente »der 

skulle gøres gældende: Det har været meningen, at billedet skulle være i det værelse, 

hvortil vi har ladet det male, fordi medlemmerne samles i det (foruden i spisestuen) 

efter møderne, og det giver hygge og stemning der«. Han understregede bl.a., at 

vægfarven var blevet »fastsat, så at sige efter Krøyers ordre, han ville have farven så 

kold som mulig«. Om dagen kommer desuden »lyset fra den af kunstneren beregne

de side«. 

I denne omgang blev billedet på den plads, hvortil det var beregnet, og hvor dets 

funktion var optimal. Som dekoration i bygningen hører det hjemme i dette lokale, 

også ved sit budskab om Videnskabernes Selskabs nærmeste fortid. 

I 1951 mente den daglige leder afVidenskabernes Selskabs kontor, Asger Lomholt, 

imidlertid, at det ville gøre sig bedre i mødesalen. H an blev støttet af et udvalg, som 

var nedsat for at se på sagen. Også ydre omstændigheder har virket stimulerende. Sel

skabet havde netop festet for Lornholt i anledning af 25året for hans ansættelse, 23. 

juli var det Krøyers 100års dag, og den 25 . september fyldte Carlsbergfondet 75 år. 

Man havde konstateret, at afstanden mellem et par afbagvæggens pilastre svarede til 

billedets længde (17 fod) og lod sig rive med af denne opdagelse, der ikke udsagde 

noget om billedplacering, men udtrykte den arkitektoniske sammenhæng i bygnin

gen. To pilastre måtte tages bort, hvorefter Krøyers billede fik sin nuværende plads. 

Under møderne retter deltagerne blikket mod foredragsholderen ved pulten i rum-
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Vilh. Petersen: Loftet i "en af gravene uden for Porta S. Giovanni, Roma«. 1:40. Opmåling 1865. KA. 

mets modsatte side. Mest indgribende blev dog, at man et års tid efter fjernede beg

ge mødesalens kaminarrangementer og felterne over de to døre; desuden fik vægge

ne ny farve. 



Arkitekten 

Efter direktionens beslutning i 1893 om at opføre en bygning for Videnskabernes Sel

skab og Carlsbergfondet var Edvard Holms valg af arkitekt til opgaven næsten givet 

med de ønsker til formsproget, som han gav til kende over for direktionens øvrige 

medlemmer og navnlig i det citerede brev til Ussing. I hvert fald set i tilbageblik var 

der blandt de arkitekter, som på den ene eller anden måde hørte til kredsen af aner

kendte, næppe andre end Petersen, der i sine arbejder så utvetydigt bekendte sig til 

klassicismen og dens grundholdning. 

Fagets toneangivende udøvere med Ferdinand Meldahl i spidsen udtrykte sig som 

oftest i fransk inspirerede former med betydelig dramatisk kraft. Andre tog deres 

kunstneriske udgangspunkt i en dekorativ murstensrenæssance af italiensk herkomst, 

og nogle foretrak at hente deres forbilleder i ældre, hjemlig arkitektur. Ikke mindst 

den talentfulde Vilhelm Dahlerup formåede at udfolde sig overbevisende og effekt

fuldt inden for et omfattende register af forskellige udtryk. 

Bygningens arkitekt og Fondets formand. Vilhelm Petersen (1830-1913) fotograferet omkring 1890. 
Edvard Holm (1833- 1915). Mary Steen fot . omkring 1890. KB 
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V 

Vilhelm Petersen med håndsrækning fra studiekammeraten H ans J. Holm: Palazzo Pollini i Sierra, faca
de 1:200. Opmåling fra Italiensrejsen, september 1864. KA. 

For Holm var der øjensynlig for meget stuk og retorik i disse folk. Med sin henvis

ning til Harsdorff udtrykte han et ønske om at opnå en sjældent forekommende for

ening af poesi og regularitet, af kunstnerisk spænding og enkelhed. Nogle af disse 

kvaliteter havde Petersen frembragt i sine store komplekser, hvis opførelse havde fun

det sted i 1880erne: Vestre (senere Rudolph Berghs) Hospital ved nuværende Tiet

gensgade, Almindelig Hospital (senere De gamles By) ved Nørre Alle samt Sindssy

gehospitalet i Middelfart. I disse omfattende, aksiale anlæg står bygningerne i blank 

mur af gule sten (Vestre og Middelfart hospitaler) eller røde (Almindelig Hospital) . 

Det er meget nøgternt byggeri. Få accenter og dekorationer er hentet i den antikke 

bygningskunst, men såvel de enkelte bygninger i disposition og proportioner som i 

indbyrdes samspil og i helheden opviser dyb fortrolighed med klassisk arkitektur. 

En tankevækkende og kongenial fremstilling af Almindelig Hospital gav Vilhelm 

Hammershøi nogle år senere i sit store vægprospekt i det, der dengang hed fattig

borgmesterens arbejdsværelse i bagbygningen på Københavns netop fuldførte rådhus. 
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Her har det store anlæg faet en umiskendelig lighed med malede skildringer af ide

albyer fra den italienske renæssance. 
19 

Sindssygehospitalets hovedbygning indeholder fortrinlige forsamlingssale. Forhal og 

trapperum hævder sig som et af periodens mest vellykkede interiører, en fest i anti

kiserende iscenesættelse. 

Det må være sådanne omstændigheder, der i leksikonbiografierne danner grundlag 

for karakteristikken af Petersen som en trofast elev af G.F. Hetsch (1788-1864).
20 

I 

virkeligheden var han klassicist i sind og tanke og repræsenterer en levende tradition 

frem til Carl Petersens museum i Fåborg.
21 

De skitser og opmålinger, han udførte på 

den lange studierejse i Italien i 1860erne, demonstrerer i hvilken retning, han vend

te sin opmærksomhed. For Petersen må det have været en stor tilfredsstillelse at fa en 

opgave som Fondets bygning. Her kunne han betjene sig af det klassiske formsprog, 

Endeparti af en af sidebygningerne i det store kompleks som udgør Sindssygehospitalet i Middelfart. 
Opført efter Vilhelm Petersens tegninger i 1880erne. KL fot . 1998. 
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Vilhelm Petersen: Loggiaen ved Mercato Nuovo i Firenze, enkeltheder 1:20. Opmåling 1865. KA. 

hvis krævende syntaks han mestrede til fuldkommenhed. Han anfører selv Sansovino 

som en af sine inspirationskilder under projekteringen, og i hans ånd berigede han 

bygningen med enkelte, såkaldte manieristiske raffinementer. 

Vilhelm Petersen gjorde sig bemærket på sin italiensrejse ved 1862 at deltage i kon

kurrence om facade til domkirken i Firenze. Han var faktisk meget tæt på at vinde i 

en anden omgang, og i sin biografiske meddelelse til første udgave af Weilbachs 

Kunstnerleksikon gør han forståeligt nok en del ud af sagen. 
22 

Dog skrev han i et rej

sebrev23 til broderen »Jeg [ ... ] ved ej, hvoraf det kommer, at det i reglen keder mig at 

skrive om mig selv«. I denne holdning findes nok en begrundelse for, at han tilintet

gjorde sit tegnestuearkiv. 

Efter hjemkomsten fra rejsen 1865 gik han i gang med opførelsen af skibsreder H . 

P Priors atelierbygning i Bredgade,
24 

og samtidig anerkendtes hans faglige indsats og 
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dygtighed med udnævnelser og udmærkelser: Medlem af Akademiet fra 1866, byg

ningsinspektør i Københavns kommune 1869-73, titulær professor 1884, medlem af 

Akademirådet 1887. I 1892 overtog han J. D. Herholdts embede som kgl. bygnings

inspektør. 
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Vilhelm Petersen: Palazzo della Cancelleria i Rom, facadeudsnit 1:50. Opmåling 1865. K.A. 
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For Edvard Holm kan det have spillet en rolle, at han og Petersen var praktisk taget 

jævnaldrende. Da samarbejdet indledtes, var de begge modne mænd i begyndelsen af 

60erne. 

Det er ovenfor nævnt, at Vilhelm Petersen i forbindelse med den fornyede diskus

sion om loftsmaleriet i Videnskabernes Selskabs mødesal i et brev af 3. oktober 1899 

til Carlsbergfondets direktion gjorde rede for de tanker, der lå bag udformningen af 

rummet, »og som jeg også har gennemført i hele bygningen«. Den er »holdt i ren 

streng renæssancestil fra slutningen af det femtende århundrede (Sansovino og Rafa

el)«. Han understregede, at denne »skønne moderate periode i kunsten er gjort gæl

dende i hele bygningen«. Svarende hertil skriver han selv i første udgave afWeilbachs 

Kunstnerleksikon (1897), at huset bygges i »italiensk paladsstil«.
25 



Vestre Boulevard set mod havnen. Stenders forlag fot. 1907. KB. 

Bygningen 

Boulevarden er ikke, som den var. Engang kunne det grønne bånd fra Rådhushaven 

til havnen i diset morgenlys løfte sig op fra den jordnære betegnelse som byens vestre 

grænse til mulighedernes fortryllede eventyr. Efter sidste verdenskrig blev det hele 

lavet om. 2. april 1955 lagde H. C. Andersen navn til gaden, der siden er blevet en af 

byens mest trafikerede færdselsårer. Men Fondets bygning står der, tilsyneladende 

upåvirket. Fortsat lever den op til grundlæggernes forventning om at ville hævde sig 

og berige gadebilledet. 

Blokkens overskuelighed eller »klumpens klarhed«, som det hedder i fagkredse, og 

facadens natursten bidrager til indtrykket af stabilitet. Kun fa kongelige eller adelige 

hovedbygninger i 1700tallet tillod sig at drage en klædning af tilhuggede bjergarter 

over de murede teglstensflader. Omkring år 1900 betjente enkelte, velfunderede firma

hovedsæder sig af dette soliditetssignalerende antræk. 

Facadens enkeltheder blev gennemtegnet i stor målestok. Petersens signatur på net

op disse ark må borge for, at han personlig har sikret sig, at gesimser, vinduesindfat-
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ninger, slutsten og portalens søjler, profiler og bjælkeværk fik den rigtige form. Sum

men af disse træk afgør helheden. Den søjlebårne balkon hører hustypen til og giver 

pondus. 

Fra begyndelsen stod det klart, at facaderne skulle være af sandsten. Der kunne ej hel

ler være tvivl om, at hoveddøren skulle sidde i midten. Arkitekten ordnede bygnin

gen symmetrisk og på enkleste m åde: Fondet i stuen, Selskabet ovenpå. Efter første 

trappeløb, der overvinder den flerfunktionelle kælderetage, sad der til højre en dør til 

formandens bolig, til venstre en til Fondets kontorer. Midtfor åbnede sig den store 

arkade, der ledte ind til trapperummet og dermed op til piano nobile, hvor Videnska

bernes Selskab havde sine forsamlingsværelser. Øverst befandt sig kontorer og lager

rum. 

Gulvenes og dørenes ædle træsorter, væggenes beklædning med marmor og andre 

brogede stenarter udmærkede vestibulen og trapperummet og nåede et koloristisk 

klimaks i mødesalen. Også lofternes bevarede artikulering med kassetter og malet 

dekoration gør trods nye vægfarver passagen fra gaden til forsamlingsrummet til en 

glansfuld fest. 

Store kassetter over trappeløbet fra hoveddøren til stueetagen er diagonalstillede 

ligesom gulvfliserne, hvorved opstigningens adstadighed blandes med forventning. 

Trappehuset er en udbygning i gården, i det ydre strengt profan i gule mursten som 

hele husets bagside. I det indre frembringer dobbelte pilastre derimod atmosfære af 

en åben loggia. Om dagen er der pragtfuldt lys ovenfra og fra rundingens tre store 

vinduer. Reposens marmorgulv med sorte og hvide tavl i utallige cirkelslag fører den 

ankommende videre. 

Som for de andre interiører i sekvensen gælder det, at det hele skal fungere opti

malt ved kunstlys om aftenen, når Selskabet holder sine møder. Den oprindelige situ

ation kan ikke længere opleves. Trapperummets store kandelaber, hvis lodrette stolpe 

oven på mægleren angav cylinderens centerlinie, er fjernet, og væggene har faet andre 

farver. Førstesalens gule søjle, der peger tilbage på den af romerne elskede giallo anti

co, står dog fortsat som en herold og forkynder ankomsten til hovedetagen. 

Som ovenfor noteret var det arkitektens tanke, at medlemmerne i retning med 

solen skulle bevæge sig til mødesalen via søndre klasseværelse. Her er loftet særligt 

levende i et mønster af større, ottekantede og mindre, kvadratiske kassetter. I møde

salen, hvis længde svarer til facadens midtparti, er loftshøjden større end andre steder. 

V æggene opdeles med joniske, kannelerede pilastre, der på langsiderne i midten stod 

to og to og accentuerede en tværgående akse, hvor det store bord havde plads. Det 
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Fondets bygning. JH fot. 1900. Københavns Bymuseum. 

er ikke længere muligt at fa ordentligt begreb om rummets oprindelige karakter efter 

adskillige, ikke uvæsentlige ændringer, også hvad møblering angår. Hauerslevs foto

grafi, der er optaget umiddelbart efter færdiggørelsen, giver et indtryk og lader selv i 

sin sort-hvide tone ane en koloristisk og stoflig rigdom, der blev fordoblet i spejle

nes glas. Pilasterskafternes gule marmor er der endnu, men de mellemstående felters 

brokade er væk. 

Nordre klasseværelse, der stødte op til »thestuen«, har haft stemning af højtidelig 

intimitet. Som nævnt indtog medlemmerne her et stykke smørrebrød efter møder

ne. Når de med Krøyers store billede for øje samlede sig under det rolige, rosetdeko

rerede kassetteloft, er der omkring bordet med Julius Thomsens kandelabre let op

stået den hygge, som kendtes fra den gamle mødesal i Prinsens Palæ og omtales så 

ofte i samtiden. 

Talforholdene i plan og opstalter er enkle og begrunder det velvære, bygningen 

fremkalder. Kortsiderne har tre vinduesakser, gadefacaden fem. Så enkelt er systemet 

dog heller ikke. Fronten angiver en midte på tre fag og to sidepartier hver på et, men 

dobbeltpilastrene forrykker den helt skematiske indlæggelse af kvadratnet på grund

planen. Også tværmurene giver anledning til justeringer. Det træder imidlertid frem, 
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Vilhelm Petersen: Planer af stueetage og kælder 1 :300, dateret 1900. CF. 
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at rumstørrelserne domineres af forholdet 2 til 3, hvis enkelhed ville have glædet en 

gammel græker. I mødesalen indgår højden desuden i denne proportion, idet rum

mets bredde er 13112, højden 9 alen. (Det kan bemærkes, at også festsalens grundplan 

i Københavns Universitet har proportionen 2 til 3). Klasseværelserne har væglæng

der, der forholder sig som 3 til 4. Relationen mellem underfacadens højde og over

facadens er 2 til 3. 

Husets konstruktive soliditet og den omhu, hvormed håndværkerne arbejdede, har 

der adskillige gange været lejlighed til at overtyde sig om. Navnlig ved ombygningen 

1975-76 brød man igennem etageadskillelser eller fjernede mure. Alle steder afsløre

des den bedste kvalitet. Opstillingen af tunge kompaktreoler over mødesalen var kun 

mulig, fordi dækket over det store rum var dimensioneret med superkrav til bæreev

ne. Med kun 5/4 alens afstand ligger der 36 cm høje I-jern. 

Fondets bygning regnes for Vilhelm Petersens hovedværk. Måske med rette. På et 

sort-hvidt fotografi uden omgivelser har palæet på H. C. Andersens Boulevard en 

slående lighed med et norditaliensk palazzo. Havde vinduerne haft skodder, ville illu

sionen have været fuldkommen. Harsdorff ville selvfølgelig have bygget anderledes, 

ligesom Haydn ikke har komponeret som Prokofjev, der kaldte sin symfoni klassisk. 

Huset hævder sig overbevisende i kvarteret, hvor mange ejendomme hører til den 

gruppe, der lidt flot benævnes snedkerarkitektur. Kun skade, at dets hovedrum, den 

store mødesal, har mistet sin identitet med den holdning og sluttethed, som de arti

kulerede endevægge afgørende bidrog til. 
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1924-29. Loftsmaleri og direktionssal 
Som markering af Fondets 50års jubilæum den 25. september 1926 besluttede direk

tionen 9. april 1924 at lade »opsætte et billede« i det fortsat tomme felt i midten af 

loftet i Videnskabernes Selskabs mødesal. På dette tidspunkt var der forløbet 25 år, 

siden huset var taget i brug. Bygningen var stadig intakt, og ingen ytrede behov for 

større ændringer. Derimod var erindringen om de strandede Tuxenprojekter leven

de, og mødesalens færdiggørelse ville være en nærliggende gestus, så meget mere som 

salen skulle danne ramme omjubilæumsfestligheden. En månedstid senere forelå Sel

skabets accept af direktionens forslag og tilbud. 

Med henblik på sagens gennemførelse udpegede direktionen fem sagkyndige, nem

lig direktøren for Kunstmuseet Karl Madsen, kunsthistorikeren Francis Beckett, der 

var medlem af Selskabet, akademiprofessorerne Aksel Jørgensen og Joakim Skovgaard 

samt Fondets tilsynsførende arkitekt, Martin Borch. 

Det var på tale at overdrage opgaven til]. F. Willumsen, men denne undskyldte sig 

i brev af 11. oktober 1924 med, at han var ophængt med det afsluttende arbejde på 

det store keramikrelief. Dernæst blev udskrevet en skitsekonkurrence blandt otte 

udpegede malere, som selv skulle vælge et motiv med relation til Videnskabernes Sel

skabs formål og fremsende et billede, der harmonerede med salens karakter og farve

holdning. De otte kunstnere blev N.V Dorph, Niels Hansen, Kræsten Iversen, Niels 

Larsen Stevns,Arne Lofthus, Ejnar Nielsen,William Scharff og Harald Giersing. Sidst

nævnte var indtrådt i stedet for Niels Skovgaard, der først var udpeget. Niels Hansen 

meldte afbud på grund af sygdom. 

Kræsten Iversen: Forslag 1926 til dekoration af vægfelter i Gamle mødesal. VS. 
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N .V Dorph: Forslag 1925 i konkurrence om plafondmaleri til Gamle mødesal. VS. 

Da skitserne forelå, fungerede de sagkyndige som dommerkommite, og et flertal valg

te Kræsten lversens forslag, mens Borch foretrak Dorphs. Selskabet tilsluttede sig 

direktionens og flertallets beslutning, resultatet offentliggjordes i Berlingske Tidende 

2. maj 1925, og opgaven blev overdraget Iversen. Han havde valgt Prometheusfor

tællingen som genstand for sit billede, fordi han »i denne myte fandt det stærkeste 

symbol på al videnskabelig søgen«. Loftsmaleriet var færdigt til jubilæumsdagen. 

Oprindelig var det indfattet i en forgyldt ramme, som ved salens renovering i 197 6 

blev malet hvid. 

Martin Borch havde i sin bedømmelse gjort gældende, at Dorphs (lille) skitse var at 

foretrække, fordi dens farver stemte så fint overens med rummets. Kræsten Iversen 

forsøgte at gå den modsatte vej . Da arbejdet med loftsbilledet nærmede sig sin afslut

ning, fremsendte han et udkast til malede dekorationer i mødesalens vægfelter. For

slaget blev stillet i bero. 
26 

Af betydning for huset blev det formandsskifte, der uventet indtraf i jubilæumsåret. 

Kristian Erslev trak sig tilbage pr. 30. marts 1926, og som hans afløser valgtes den klas

siske filolog Anders Bjørn Drachmann, der var elev af J. L. Ussing og havde siddet i 

direktionen siden 1913. 

Samtidig med formandsskiftet drøftede man anskaffelse af nye møbler, i første 

omgang til sekretærværelset og til en mødesal, der skulle indrettes i kvæsturlokalet. 

Allerede 19. maj godkendte direktionen et sæt tegninger, der var leveret af Kaj Gott-
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Kaj Gottlob og Christen Borch: Direktionens mødesal. Udsnit af tegning med vægpanelernes profiler 
og andre enkeltheder 1:4, dateret i august 1928. KA. 

lob (1887-1976) og yderligere omfattede bord og stol til formanden. Gottlob var et 

par år før udnævnt til professor ved Kunstakademiet, og havde stået for møblerne til 

Foreningen for Kunsthaandværks rum i den danske pavillon på verdensudstillingen i 

Paris 1925. Han var således fuldt kvalificeret til opgaven. Hertil kom, at han var gift 

med en datter af Drachmann. 

Efter jubilæumsfestligheden udviklede møbelsagen sig og blev til en fuldstændig 

nydisposition af Fondets kontorareal, d.v.s. lokalerne i stueetagen i bygningens nordre 

halvdel. Det vedtoges den 13. oktober på formanden initiativ »at fremkalde et forslag 

til en ændret ophængning og opstilling af kunstværkerne i direktionens og kvæsturens 

lokaler, eventuelt ved samvirkning mellem« Gottlob og Borch. 

Christen Borch (1883-1972), der var søn af ovennævnte Martin Borch, betegnes i 

perioden som Fondets arkitekt og forestod i denne egenskab forefaldende arbejder 
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K. Gottlob og C. Borch: Udkast til indretning af direktionens mødesal, oktober 1927. Langvægge 1:100. KA. 

foruden det daglige tilsyn med bygningen. Nogle år senere projekterede og ledede 

han opførelsen af Carlsbergfondets biologiske Institut på Tagensvej . 

Borch og Gottlob gik i gang med overvejelser om rummenes indretning og kunne 

30. april 1927 fremsende et forslag med beskrivelse og tegninger.Ved sagens behand

ling i direktionen den 18. maj var arkitekterne til stede og under rundgang i lokaler

ne »omtaltes en ny mulighed«. Det fremgår senere, at den gik ud på at gå mere radi

kalt til værks og navnlig opnå et mere værdigt møderum ved at slå kvæsturkontoret 

sammen med kvæstors værelse. De to arkitekters forslag »til omordning af Fondets kon

torlokaler og indretning af et stort direktionsværelse« er dateret 24 . oktober og blev 

på møde den 16. november tiltrådt af direktionen. 

Ifølge projektbeskrivelsen skulle direktionsværelsets vægge »paneleres og inddeles 

i felter til udfyldning med malede portrætter af størrelse som de, der findes af Fon-
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K. Gottlob og C. Borch: Projekt til indretning af direktionens mødesal,juli 1928. Loft og langvæg 1: 100. KA. 

dets formænd. Der er plads til 28 billeder, som kan indsættes efterhånden, idet felter

ne, indtil maleriet indsættes, er udfyldt med en træfylding, svarende til panelet. På 

midten af vindueslangvæggen stilles bronzebusten af Fondets stifter J. C. Jacobsen på 

en sort marmorsokkel. Midt på gulvet stilles mødebordet, der her kan blive væsent

lig større end det nuværende«. Senere i beskrivelsen læses, at der i væggen skulle 

udføres en halvrund niche for at give stifterens buste den mest virkningsfulde ram

me. Denne tidstypiske niche, der i begyndelsen var lys, fik sin nuværende blå farve 

ved jubilæet 1976. 

Ombygningsarbejdet gik i gang i begyndelsen af maj 1928 og fulgte i store træk 

projektet. Dog principgodkendte direktionen allerede den 18. et ændringsforslag fra 
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Direktionens mødesal som indrettet i 1920rne. Foto oktober 1942. CF. 

arkitekterne, som ønskede at øge direktionsværelsets bredde ved bl.a. at inddrage et 

lille rum, der lå ved den tværgående hovedskillevæg og indeholdt en vindeltrappe til 

kælderen. I årene herefter betegnes møderummet oftest som direktionssalen. 

Den største post på budgettet angik bygningssnedkerarbejdet, hvortil hørte møde

rummets nøddetræsbeklædte vægge med markante 1920-klassicistiske profileringer. 

Også mødesalens og kontorernes fælles forstuegang indgik i entreprisen. I de samme 

år udførtes yderligere en del møbler og inventar til Videnskabernes Selskab. Man 

bemærker, at tegningerne vedrørende lokalernes indretning ikke er underskrevet, 

mens de, der angår møblerne, er signeret af Gottlob.
27 

1. maj 1929 samledes direktionen for første gang i salen, efter at der forud var 

»afholdt en lille højtidelighed til indvielse af de nye lokaler«. Blandt de fa gæster ude

fra nævnes Povl Jerndorff, der af direktionen havde faet i opdrag at kopiere et male

ri af C. T. Barfoed til serien af formandsportrætter. Ved ændringerne i salen i forbin

delse med Fondets 1 OOårs jubilæum blev alle malerierne placeret i det nedre bånd og 

i kronologisk rækkefølge. 
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Direktionens mødesal som indrettet ved Fondets 100års jubilæum. Keld H elmer-Petersen fot. 1976. 

Som fremgået stod ombygningsarbejdet på et års tid, hvilket var relativt belastende i 

betragtning af, at det drejede sig om de lokaler, der husede Fondets daglige admini

stration. Imidlertid havde en helt ny omstændighed betydet, at den praktiske ulempe 

blev reduceret mærkbart. 

Kun fa måneder efter sin tiltrædelse som formand havde Drachmann i et brev (28 . 

august) til direktionens øvrige medlemmer skrevet, at han »i nogen tid har været 

opmærksom på den mislighed, der ligger i, at Fondets ejendom er for lille til sine to 

formål, og at der ikke kan foretages udvidelser på den grund, der hører til ejendom

men. For et par dage siden bad jeg derfor kvæstor om at skaffe oplysninger om de to 

naboejendomme, henholdsvis i Ny Vestergade [nuværende Dantes Plads] og i Ny 

Kongensgade [ ... ]. Det vil være det rette at søge at erhverve begge ejendomme, både 

af hensyn til grundens symmetri og for at være fuldt sikret for fremtiden«. Den øvri

ge direktion kunne ikke dele formandens samtidig udtrykte betænkelighed ved, at 

Fondet »måske over flere år [ ... ] stod som ejer af et eller to almindelige lejehuse«. 
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Direktionens mødesal med nye lamper. HW fot . 1997. 

I en intern orientering efter direktionsmøde den 12. oktober samme år (1926) kun

ne Drachmann tilføje, at købet af huset mod nuværende Dantes Plads var gået i orden 

med overtagelse 15. november. I en yderligere tilføjelse oplyste han, at også ejen

dommen i Ny Kongensgade efter supplerende forhandling var erhvervet med øje

blikkelig virkning. 

Disse nyvundne muligheder kom straks ind i overvejelserne, da direktionen i sep

tember 1927 drøftede lokaleforholdene. Skønt Borch og Gottlobs andet forslag end

nu ikke var forelagt, stod det klart, at kvæstor ville komme til at savne et separat kon

tor. Det var da nærliggende i overvejelserne at inddrage Frederiksborgmuseets værel

ser, der optog det inderste rum i bygningens nordside foruden den tilstødende side

fløj. I denne situation kunne den semitiske filolog Johannes Pedersen, der for nylig 

var indvalgt i Fondets direktion og samtidig var dennes repræsentant i Frederiksborg

museets bestyrelse, den 7. september meddele, at museet »gerne ville modtage et til

bud om at fa overladt en lejlighed i en af naboejendommene«. Dermed var et stort 
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problem ryddet af vejen, og Fondet står fortsat som ejer af de »to almindelige lejehu-

se«. 

1963-66. Formandsboligen nedlægges 
Filologen Esbern Spang-Hanssen blev 1914 tilknyttet Fondet på deltid som direkti

onens sekretær, hvilken disposition kan betegne begyndelsen til en administrativ 

funktion ved siden af kvæsturen. 1 931 fik han titel af kontorchef. Virksomheden på 

Fondets traditionelle felter var med tiden ikke blevet mindre, og navnlig gjorde 

forøgelsen af Fondets formue og dertil forbundne forretninger det samtidig nødven

digt at ansætte medhjælp til regnskabsføring. Alligevel var det først i efterkrigsårene, 

at en udvidelse af kontorarealet for alvor kom på tale. Huset var født med store loka

ler og indeholdt vækstmuligheder i kælderen og i den nordre sidefløj, som Fondet fra 

første færd havde forbeholdt sig. En direkte anledning til omdannelsen var retshisto

rikeren Stig Iuuls valg til formand (17. maj 1963), idet han foretrak at blive boende i 

sin lejlighed på toppen af Carlsbergfondets biologiske Institut på Tagensvej. 

Omstændighederne førte i direktionen til en beslutning om i forbindelse med kon

torlokalernes indretning at forny centralvarmeanlægget, at ændre elektricitetsforsy

ningen til vekselstrøm samt at forbedre elevatoren, der fra gården førte op til Viden

skabernes Selskab. Samtidig havde Selskabet vedtaget en nymøblering af mødesalen 

og de tilstødende »spisestuer«. Alt i alt blev der tale om en betydelig omdannelse, som 

fra forberedelser i efteråret 1963 strakte sig frem til det tidlige forår 1966, da Fondets 

formandskontor i det tidligere sekretærværelse stod klart. Arbejdet blev forestået af 

Hans Axel Danholt Hansen (1914-83), der siden 1937 havde været ansat på brygge

riets tegnestue, fra 1960 som leder med titel af bygningsinspektør. 

I stuen installeredes sekretariatet mod boulevarden i de store lokaler, der på Vilhelm 

Petersens tegninger angives som herreværelse og dagligstue; kvæsturen fik plads i spi

sestuen i husets bagside. Imellem lå lejlighedens »kabinet«, der med en stor åbning 

stod i forbindelse med dagligstuen. Med en ny skillevæg etableredes her et kontor for 

kvæstor. For at skaffe direkte adgang til hvert rum blev lejlighedens entre forlænget 

ved udvidelse af en eksisterende døråbning. I sidefløjen fjernedes et skillerum, hvor

ved soveværelset var omdannet til en stor, lys frokoststue. 

I kælderen blev portnerlejligheden i husets nordre halvdel inddraget, mens den 

nedlagte formandsboligs kælderlokaler i sydsiden blev istandsat for at kunne fungere 

i tilknytning til kontorerne ovenpå. Navnlig udnyttedes muligheden for her at samle 

det voksende arkiv, og der blev plads til et stort, brandsikkert boksrum. Som forbin-
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delse mellem stuen og kælderen etableredes ved kvæsturkontorets bagvæg en ganske 

magelig trappe som afløsning for en oprindelig vindeltrappe ved entreen. 

Måske er kontorfolk mere krævende end lejlighedsbeboere. I hvert fald blev den 

høje brandmur mod nabohusene nymalet for at lyse op i de rum, der vendte mod 

gården. Også en bøg ved sydgavlen måtte lade livet, da den skyggede på skrivebor

dene. 

Den daglige adgang til Videnskabernes Selskabs administration foregik ad trappen i 

porten i nordre sidefløj. Sammenlignet med hovedtrappen i husets midte har denne 

adgang unægtelig karakter af bagtrappe, og den føltes efterhånden som et problem. 

Nogle foreslog, at hovedtrappen ikke blot skulle bruges ved møderne, men også som 

almindelig adgangsvej. Det ville bl.a. fordre fjernelse af gitteret i stueetagen mellem 

vestibulen og trappen, men til et sådant skridt var tiden endnu ikke moden. Efter en 

del diskussion blev resultatet, at der gennemførtes en forbedring af den personeleva

tor i husets bagside, som Christen Borch havde indrettet i midten af 1920rne. Den 

har indgang i gården og fører hele vejen op til loftsetagen. Fra begyndelsen havde her 

været en lille varehejs til bogtransport. 

Som det hidtil seneste bygningsarbejde i huset er stolen i denne elevator i vinteren 

1997-98 blevet udvidet efter behugning af skaktens murværk, hvorved det har været 

muligt at bevare husets facade intakt. 

1975-76. Foredragssal i loftsetagen 
Efterkrigstidens opbrud i samfundet, som tog fart i de såkaldt glade 60ere, måtte 

uundgåeligt berøre Videnskabernes Selskab. Desuden havde Aarhus Universitet for 

alvor meldt sig på scenen. Her og i København øgedes kandidatproduktionen år for 

år. Faglige aktiviteter og forbindelser mellem landene udbyggedes og opfattedes i en 

ældre institution som Videnskabernes Selskab snart som konkurrence, snart som 

opfordring til samarbejde. Undertiden optrådte nydannelser i hidtil ukendte, institu

tionaliserede former. 

Et tidligt udtryk for nogle af de udfordringer og strukturelle spørgsmål, der rørte 

sig, var fysiologen, nobelpristageren August Kroghs åbne brev til Videnskabernes Sel

skab i 1948, ledsaget af hans udmeldelse. Med sin overlagte demonstration ønskede 

Krogh at påkalde offentlighedens opmærksomhed på en række reformforslag, han 

havde fremført og følte påkrævet i efterkrigstidens videnskabelige verden. 19 51 holdt 

Niels Bohr som Selskabets præsident tale i radioen om forskningens vilkår og frem

tid. Nogle år før havde undervisningsministeren nedsat en videnskabskommission og 

hermed taget første skridt på vejen over fonde og råd, hvormed staten organisatorisk 
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Forslag til udvidelse af Carlsbergfondets bygning, skitse af Steen Eiler Rasmussen 1967. CE 

og økonomisk på- og tiltager sig en større og større rolle som styrer af forskning. Dis

se tendenser førte i Videnskabernes Selskab til tilbagevendende diskussioner angåen

de antallet af medlemmer og om en eventuel aldersgrænse og hermed forbundne 

overvejelser om former for samspil med det omgivende samfund. I 1963 nedsattes et 

udvalg til »drøftelse af den almindelige virksomhed«. 

Den alsidige sprogmand L. L. Hammerich, der som redaktør sad i Selskabets ledel

se, følte dennes passivitet skuffende og henvendte sig til arkitekten, professor Steen 

Eiler Rasmussen for at fa et bud på en relevant ombygning af Carlsbergfondets ejen

dom. Rasmussens skitseforslag fra maj 1967 blev ledsaget af en analyse, der beskrev 

behov og muligheder, som situationen tog sig ud for Hammerich og mange med 

ham. Ønsket om en yderligere forøgelse af antallet af medlemmer, om større aktivi

tet indadtil og udadtil, såvel indenlands som udenlands, fordrede udbygget admini

stration og adskillige faciliteter. Bl.a. var der brug for et stort auditorium samt lejlig

heder og værelser for tilrejsende gæsteforskere og foredragsholdere. 

Steen Eiler Rasmussens skitseprojekt, som han benævnte Niels Bohrs hus, og som 

foreligger i tegninger i Fondets arkiv og i model i Videnskabernes Selskab, visualise

rede situationen og afslørede den omfattende udbygning eller snarere tilbygning til 

det stående hus, som måtte virkeliggøres, såfremt alle ønsker skulle imødekommes. 

For at fa tilstrækkelig plads foreslog Steen Eiler Rasmussen nedrivning af de to tidli

gere omtalte naboejendomme; i stedet skulle rejses en stor bygning, af form som et 

antikt teater, der bagfra sluttede sig til Vilhelm Petersens hovedfløj. 
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Det radikale og ambitiøse forslag nød ikke fremme i Selskabet, men dukkede i revi

deret skikkelse op igen i sommeren 197 4, da Steen Eiler Rasmussen henvendte sig til 

Carlsbergfondet efter, som han skriver, i avisen at have læst, at tanken om at skænke 

et planetarium til byen var skrinlagt. Angående projektes klublokaler pegede han nu 

på den gunstige beliggenhed, som Carlsbergfondets bygning havde mellem det nye 

universitetsområde på Amager og det gamle ved Frue Plads. 

På dette tidspunkt var Carlsbergfondets direktion imidlertid allerede i gang med for

beredelserne til markering af Fondets 100års dag i 1976. Efter overvejelser i flere ret

ninger havde man besluttet sig for at lade begivenheden »stå i Selskabets tegn«. I 

februar 197 4 havde direktionen og andre interesserede gjort en rundtur i Fondets 

bygning for at kigge på muligheder for at huse sekretariatet for organisationen 

European Science Foundation. Herunder havde man bemærket det store loftsrum, 

der blot brugtes som boglager. Med den givne tidsfrist var det ikke muligt her at 

modtage sekretariatet, men ved direktionens møde den 15. februar konstateredes 

enighed om, at »der under alle omstændigheder burde gøres noget ved denne etage«. 

På det efterfølgende møde vedtog direktionen at rådføre sig med arkitekten, profes

sor Jørgen Bo angående »udnyttelsen af loftsetagen og andre lokaler i Fondets byg

ning«. Desuden skulle Selskabet orienteres om direktionens planer. På dette tidspunkt 

Forslag til udvidelse af Fondets bygning, Steen Eiler Rasmussen 1967. Model 1 :200 i VS. HW fot. 1997. 
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Vilhelm Petersen: Plan af tagetagen 1:300, dateret 1900. CF. 

havde Jørgen Bo i et par år virket som arkitekt for Glyptoteket og var herfra velkendt 

af direktionen. 29. marts foretog han sammen med Fondets formand, den klassiske 

filolog Franz Blatt, en gennemgang afVilhelm Petersens bygning. 

Herefter udspillede sig en procedure, der kan minde om forspillet til byggeriet i 

1894: Tre måneder senere havde Jørgen Bo udarbejdet et forslag, som han 28. juni 

forelagde direktionen, der den 1 9. august i princippet tilsluttede sig hans planer. En 

måned efter fandt en fællesdrøftelse sted med ledelsen i Videnskabernes Selskab. Kor

rigerende ønsker og ændringsforslag blev gennemgået og indarbejdedes i et revideret 

projekt, der fremlagdes for begge parter 4. november. I slutningen af samme måned 

afholdtes et møde i Selskabet, hvor historikeren Kristof Glamann på direktionens veg

ne forelagde de endelige planer. Han understregede, at Fondets tankegang var båret af 

»ønsket om via en forbedret bygning at befordre videnskaben i almindelighed og Sel

skabet i særdeleshed« og bemærkede, at allerede Stig Iuul havde givet udtryk for, at de 

store rum var for dyre til boglager. 

Efter en engageret diskussion nedsattes et udvalg til granskning af enkeltheder. 24. 

januar 1975 fandt den afsluttende drøftelse sted på møde i Selskabet, som gav udtryk 

for stor glæde ved at modtage Fondets gave. 
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Tagetagen 1:300 ved Jørgen Bo 1975, ajourført ved Jens Fredslund og Gert Jørgensen 1997. CE 
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På sit møde 5. februar, hvor Jørgen Bo og hans medarbejder, Niels Halby, var til ste

de, konstaterede direktionen, at der nu var klar bane for ombygningen, idet også ju

stitsministeriet som Fondets tilsynsmyndighed havde godkendt dispositionen. 2. maj 

1975 afholdtes licitation, og kort tid efter tog arbejdet sin begyndelse. Tagkonstrukti

onen skulle styrkes med jerndragere, efter hvis anbringelse der allerede i oktober 

holdtes rejsegilde. Det hele var færdigt til Fondets 100års dag 25. september 1976. 

Ombygningens formål var loftsrummets omdannelse til foredragssal. Men denne for 

så vidt overskuelige opgave medførte adskillige ændringer i hele huset, først og frem

mest etablering af adgangsvej via hoveddøren. I praksis betød det indbygning af ele

vator med større kapacitet end den ældre i gården. Den nye blev installeret, hvor der 

i forvejen fandtes en trappe som forbindelse mellem Selskabets møderum på første sal 

og kontorerne på anden. For at skaffe den ønskede adgang fra gaden til den nye fore

dragssal måtte elevatoren føres ned i stueetagen, hvilket afstedkom ikke ubetydelige 

forandringer. Et gårdværelse måtte ofres, det tidligere nævnte gitter ved foden af trap

perummet skulle fjernes, og i stueetagen blev det på begge sider af trappen nødvendigt 

at flytte indgangene til Fondets lokaler for at fremskaffe et forrum til elevatoren. 
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På samme etage i øvrigt iværksattes som en selvstændig entreprise, mens der allige

vel var håndværkere i huset, en let retouche af Fondets direktionslokale, forrummet 

og formandens kontor, bl.a. i form af nye møbler og ændret belysning. Dette arbejde 

var tilendebragt før direktionens første møde efter sommerferien 1975. 

På første sal blev mere vidtgående planer hurtigt lagt på hylden. Den gennemførte 

farveændring og tilhørende nymøblering betød dog en indgribende omdannelse i 

alle rum. Trappen fik en ganske anden karakter, da undervæggen blev malet pompe

jansk rød. Ole Worms og Arild Huitfeldts portrætmedaljoner, der siden nedtagningen 

fra mødesalen havde siddet halvgemte, flyttedes ud i trapperummet, hvor de på en 

vellykket måde spiller sammen med billederne af Ole Rømer og Tyge Brahe. 

De mest mærkbare fornyelser fandt sted i bygningens to øvre etager, hvor der som 

nævnt havde ligget betydelige reservearealer i form af store bogmagasiner. På anden 

sal lykkedes det ved en behændig og begavet bearbejdelse af hidtil uudnyttede mulig

heder at opnå fortrinlige arbejdsrum og herligt belyste kontorer, der grupperer sig 

omkring arkivet med kompaktreoler. Ved nogle fa, hensigtsmæssige skillerum og 

accentuering af eksisterende ganglinier tilvejebragtes på det givne grundlag en møde

og sekretariatskapacitet, der ville være tilstrækkelig de første 50 år, som det udtryk

tes. I denne etage giver den større loftshøjde i mødesalen nedenunder sig til kende 

ved, at gulvniveauet i den centrale del ud til gaden ligger fire trin over resten. Skal 

det kaldes en ulempe, opvejes den af nye glasvægge, der ved begge ender af den indre 

korridor langs hovedskillerummet lader dagslys falde ind og letter orienteringen i 

bygningen. 

Rømmet for sit oplag af Selskabets publikationer afgav loftsrummet ca. 400 m2, 

hvoraf den store sal, der måler 8 x 20,6 m, indtager broderparten. Den nye elevator 

udmunder i et langt forrum, hvortil slutter sig garderobe og toiletter; desuden er der 

en del magasinplads hele vejen rundt. I sin redegørelse i Carlsbergfondets årsskrift 

1977 bemærker Jørgen Bo, at salen kan rumme omkring 200 personer, når den 

benyttes med stoleopstilling på traditionel måde, bl.a. til Selskabets offentlige fore

drag. Når den anvendes med pult langs bagvæggen, rar den en helt anden karakter og 

er særlig egnet til symposier og forelæsninger for et begrænset forum. Et mindre afsnit 

kan ved foldedøre skilles fra og tjene som selvstændigt møderum (8 x 4,3 m) . Et 

anretterkøkken er placeret i husets bagside.Ved Selskabets møder indgår salen og dens 

faciliteter som et supplement til lokalerne på første sal, men er i sig selv et festligt rum 

som ramme om receptioner. 

Som kontrast til mødesalene nede i huset præges hele etagen aflyst træ (ahorn) og 

lyse, varmgrå vægge. Om formiddagen er foredragssalen fyldt af diffust lys, der siver 
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Den nye mødesal i bygningens loftsetage. Keld Helmer-Petersen fot . 1976.VS. 

ned gennem ristene under det store, nye tagvindue. Om eftermiddagen tegner sol

strålerne loftgitterets kvadratmønster på bagvæggen. I mellemrummet mellem tag og 

loft er de elektriske lamper placeret. I smukt samspil med indgangsdøren og som et 

effektfuldt farveindslag i rummet fungerer Richard Mortensens maleri Glæde over sej

ren i Østen. Billedet, der netop var færdiggjort og refererer til Vietnamkrigens afslut

ning, er Ny Carlsbergfondets gave til det jubilerende Fond. 

I hele bygningen blev armaturer og beslag tegnet af Jørgen Bo. Han kaldte lampen 

model C med hentydning til såvel tallet hundrede som Carlsberg. Hans ]. Wegner stod 

for møblerne. Bortset fra brandtrappen på bagsiden er det kun det nævnte ovenlys, 

der i husets ydre røber den indre ombygning. Denne ændring blev en del diskuteret 

i de år. At der samtidig sløjfedes et par skorstene, tænker nok de færreste på. 

Aftenen forud for Fondets 100års dag blev de renoverede og de nyindrettede loka

ler præsenteret og taget i brug ved et møde i Selskabet. Her holdtes festforelæsnin

gen af Kristof Glamann, der havde været en hovedkraft bag ombygningen og fa dage 

senere tiltrådte som Fondets formand. 
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Vilhelm Petersen: Tværsnit set mod nord 1 :200, dateret 1900. CF. 

Forandringer 

Bortset fra håndværkeres besøg med henblik på mindre fornyelser, rutinemæssig ved

ligeholdelse eller lejlighedsvise justeringer, har aktiviteten i de senere år været ret 

beskeden, hvad bygningen angår. Tre indsatser skal anføres, skønt i hvert fald den ene 

er på kanten af, hvad der medtages i denne oversigt. 

I forbindelse med Videnskabernes Selskabs 250års jubilæum i 1992 lagdes med Jens 

Fredslund og Gert Jørgensen som arkitekter nyt gulv i det, der nu kaldes Gamle 

mødesal. I et mønster som det oprindelige parketgulv af egefiner udførtes det nye 

med askestave. Samtidig fjernedes en bænk, der var opsat 1976 og strakte sig langs de 
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Tværsnit set mod nord 1 :200, 1998. Tegnet af KL på grundlag afVilhelm Petersens snit og tegninger 
ved Jørgen Bos og Jens Fredslunds tegnestuer. CF. 

tre indre vægge. Som gave fra Carlsbergfondet blev salen udstyret med et avanceret, 

audiovisuelt anlæg, der bl.a. gør det muligt for tilhørere i nabolokalerne via lyd og 

billedskærme at følge, hvad der foregår i mødesalen. 

Anderledes bemærkelsesværdig for omverdenen var den facaderensning, som fandt 

sted 1982 under tilsyn af Bjørn Vogel fra Carlsbergs ejendomsafdeling. Syreregn og 

trafiksnavs havde eroderet og smudset bygningen, hvor særligt sandstenen var blevet 

medtaget. Sagen startede for så vidt uskyldigt og jordnært med et vandrør, der sprang 

i Ny Kongensgade og sendte en stråle op på huset og vaskede et parti rent. Efter ana-
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Vestibulen set fra receptionsskranken. HW fot. 1997. CF. 
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lyser og forsøg endte det med tør sandblæsning og en efterfølgende imprægnering af 

hele facaden. 28 17 år efter kan det konstateres, at huset stadig virker nyvasket med gul

lig sandsten over den violette granitfod. Samtidig træder naturstenspladernes variati

on måske tydeligere frem end tilsigtet. 

Som afsluttende led i ombygningen og som en konsekvens af husets stærkt øgede 

brug omindrettedes 1992-93 stueetagens gæstegarderobe. Jørgen Bos tegnestue ved 

den mangeårige medarbejder Stig Løcke stod for nydannelsen, der i form og navnlig 

ved den mangeartede funktion er så overbevisende, at det kan være svært at forestil

le sig tidligere praksis. Der blev åbnet til rummet under den store trappes øvre løb, 

og tværs over sattes en skranke med mulighed for adgang til garderobens tøjstativ 

under reposen. Den vagthavende ved bordet bag skranken har overblik over hvem, 

der kommer, og hvem der går samtidig med, at hun eller han passer omstillingsbord, 

vejleder besøgende til Fond og Selskab og ind imellem ordner utallige, store og små 

opgaver. 23. august 1993 kunne nyindretningen tages i brug. 
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Henvisninger og noter 

Fremstillingen bygger i alt væsentligt på materialet i Carlsbergfondets righoldige og velordnede arkiv. 
Hertil slutter sig samlingerne i Videnskabernes Selskab. Nøglen til arkivet er direktionens protokol, hvor 
alle afgørende punkter figurerer. Navnlig for det første årti spiller dog hovedbog, journal og korre
spondance en selvstændig rolle. Der henvises ikke punkt for punkt til arkivet eller protokollen, men ud 
fra sammenhængen og ved de meddelte datoer skulle det være muligt at finde frem til de relevante ste
der. Desuden har Fondets årsberetninger og Selskabets årlige »Oversigter« fungeret som rettesnor. 

Tegninger vedrørende Carlsbergfondets bygning samt møbler og andet inventar hertil, såvel forslag som 
anvendte forlæg, befinder sig navnlig fire steder: 
Carlsbergfondets arkiv. Bl.a. præsentationssæt 1900 samt helheder og detaljer vedr. senere ændringer. 
Videnskabernes Selskabs arkiv. Bl.a. planer af stueetage og første sal 1894,Vilhelm Petersens forslag til mø
desalens loft samt adskillige udkast til møbler. 
Kunstakademiets Bibliotek. 1. I alt 53 blade (inv.nr. 50245 a-az) med helheder og navnlig detaljer. Origi
naltegninger, utvivlsomt benyttet under byggeriet. Nogle signeret Vilh. Petersen, enkelte tillige dateret 
i 1894. Et par stykker forsynet med stenhuggerfirmaet Hans og Jørgen Larsens stempel og dateret i 
november 1897. Samlingen er (uden proveniens) i 1988 tilgået fra Københavns Bymuseum. 
2. I alt 42 blade (inv.nr. 18897 a-an) med lokaler (inkl. opstalter af vægge) samt enkeltheder og møb
ler, foruden mappe med udkast og skitser, udført i forbindelse med indretning af direktionens mødesal 
og kontorer, hidrørende fra Kaj Gottlobs tegnestue, dateringer i perioden 1923-30. 
Københavns Kommune. Bygge- og boligdirektoratets byggesagsafdeling. Adskillige mapper vedrørende 
matr.nr. 223 Vestervold kvarter, siden 1894. 

Udover de i noterne 1-5 anførte generelle (oversigts)værker, henvises til: 

K. Elgstrøm og S. P. Svendsen: På bar bund, 1996. 

Kristian Hvidt: Pynt på gesimsen. Facader på Københavnsk etagebyggeri 1860-1920, 1983. 

Caspar Jørgensen m.fl .: Charles Ambt og gadeplanlægninger i Vestervold kvarter. Historiske 
meddelelser om København 1989, side 85-107. 

Caspar Jørgensen: Vestervold falder. København før og nu - og aldrig IX, 1990. 

H . H . Madsen: Meldahls rædselsprogram. E Meldahl.Arkitekt og politiker 1827-1908, 1983. 

K. Millech: Danske arkitekturstrømninger 1850-1950, 1951. 

Niels Thomsen: Hovedstrømninger 1870-1914. Idelandskabet under dansk kultur, politik og 
hverdagsliv. Odense 1998. 
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I noter og billedtekster er benyttet følgende forkortelser: 

CF Carlsbergfondet 
HW Henrik Wichmann 
JH Johannes Hauerslev 
KA Kunstakademiets Bibliotek 
KB Det kongelige Bibliotek 
KL Kjeld de Fine Licht 
VS Videnskabernes Selskab 

1. Kristof Glamann: Bryggeren. J. C. Jacobsen på Carlsberg, 1990, s. 198. 
2. Oversigt over Carlsbergfondets virksomhed siden dets stiftelse. Udg. af Direktionen for Carlsberg

fondet 1901. Carlsbergfondet 1876-1926. Et Jubilæumsskrift udg. af Carlsbergfondets Direktion 
1930. Johs. Pedersen: Carlsbergfondet, 1942. 

3. Kristof Glamann: Carlsbergfondet 1976. 
4. Asger Lornholt: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-1942. Samlinger til Selska-

bets Historie I-V, 1942-73. Hertil henvises ved bindnummer og sidetal. 
5. Mogens Blegvad: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1942-1992, 1992. 
6. KB.Add. 1013,4°. 
7. J. L. Ussing:Afmit Levned, 1906. 
8. Københavns murerlaugs arkiv. 
9. Vilhelm Petersens siden afdøde søn, Cajus Novi, kunne 1954 til Asger Lornholt (V s.310) oplyse, 

at faderen havde tilintetgjort sit tegningsarkiv, og breve fandtes ikke. En samling af oplysende 
detailtegninger er dog via Bymuseet havnet i Kunstakademiets Bibliotek Gfr. s. 87) 

10. Der var således boliger ved Carlsberg Laboratoriet, jfr. H. Kristenson: Vetenskapens byggnader 
under 1800-tallet, Lund 1990, s. 239-40. 

11. Ædelt fund i Videnskabernes Selskab, i Carlsbergbladet 1975, 4, s. 13. 
12. I Videnskabernes Selskabs arkiv foreligger fra denne periode en serie møbleringsforslag. Valdemar 

Schmidts på s. 45 afbillede tegning fra marts 1898 svarer i store træk til den endelige løsning. 
13. KB. Ny kgl. Saml. 4431,4° 
14. Jfr. Lornholt V, s. 310. 
15. KB. Ny kgl. Saml. 23395,2° (20.jan. 1898). 
16. KB. Ny kgl. Saml. 23395,2° 
17. Lise Svanholm: Laurits Tuxen, 1990, kat.ur. 361. 
18. Asger Lomholt: »Et møde i Videnskabernes Selskab«. P.S. Krøyers maleri og dets tilblivelse, 1954. 
19. ]fr. Poul Vad: Hammershøi, Værk og liv, 1988, s. 235-41. 
20. Hvad angår hans forhold til Hetsch, hos hvem han i flere år virkede som assistent, kan man bemær

ke den unge Petersens hilsen til professorens sølvbryllup 1854. På en scene med bygninger fra alle 
tider og steder træder et antikt tempel frem i farve og i forgrund, hvor en ældre pegende vejleder 
en yngre i den klassiske arkitektur. Afbildet i Jørn Moestrup og Esther Nyholm (red.): Italien og 
Danmark. 100års inspiration, 1989, s. 35. I samme bog, s. 57, er som illustration til mit bidrag Dan
ske arkitekter i Italien gengivet Vilhelm Petersens nedennævnte forslag i konkurrencen om facade 
til domkirken i Firenze. 

21. Et par tilfælde af nyklassicisme i begyndelsen af vort århundrede er Chr. L. Thurens musikkonser
vatorium, skråt over for Fondets bygning, og H.B. Storcks bygning for Den Hirschsprungske Sam
ling. Sidstnævnte er behandlet af Marianne Saabye, i Kjeld de Fine Licht (red.): Forblommet antik. 
Klassicismer i dansk arkitektur og havekunst. Festskrift til Hakon Lund, 1988, s. 206-17. 

22. KB. Ny kgl. Saml. 23082,4° 
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23. KB. Ny kgl. Saml. 4694,4° (28. februar 1865). 
24. Jfr. Eva Buckgaard: Et glemt atelierhus kunne fa kunstnerliv, i Arkitekten LXXXI, 1979, s. 480-83. 
25. I forsommeren 1899, efter byggeriets afslutning, tog Petersen med kone og børn på en to må

neders udflugt til Italien. Ikke overraskende fandt han »meget forandret«, navnlig i Rom, siden 
ungdomsrejsen godt 30 år tidligere. Hilsener til broderen J. C. Petersen, KB. Ny kgl. Saml. 4694,4° 
(30. april og 14. maj). 

26. Jfr. Francis Beckett: Kræsten Iversen. Vor Tids Kunst 3, 1931, s. 5-6 og 9-10. Michael Wivel: Niels 
Larsen Stevns, 1994, s. 205-06. Lennart Gottlieb: Harald Giersing, 1995, s. 267-70. Loftsbilledet var 
Iversens første monumentalopgave. 

27. Skitser og tegninger i KA Qfr. s. 87). Jfr. Kirsten Lading Bidsted, i M . Gelfer-Jørgensen (red.): 
Herculanum på Sjælland, 1988, s. 323-25. 

28. Arkitekten LXXXXVI, 1994, s. A340. 

Kaj Gottlob: Forslag til ur til Gamle mødesal 1:5, januar 1927. KA. 
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