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Kære medlemmer. 

Turen i marts måned går til Københavns Rådhus. 
Vi ved godt, at vi har været der før (16 sept. 2010), 

men mener, at det er så spændende et sted, at  det 
var passende igen med en tur. Desuden er der 

kommet mange nye siden da. 
Vi får en rundtur på ca. 2 timer inklusive et glas 

mousserende vin og en rådhuspandekage. 

RÅDHUSETS HISTORIE 
Omkring 1872 begyndte man at drøfte et nyt og tidssvarende rådhus, som skulle blive Københavns sjette rådhus.  

Indbyggertallet i København voksede fra midten af 1800-tallet til århundredeskiftet fra cirka 100.000 til cirka 

300.000. Altså en tredobling af indbyggertallet. 

FORHISTORIE, 1849-1864 

Enevælden endte i 1849 og stærke politiske idéer fra Europa talte borgerskabets og borgernes sag. Kravene var en 

tredeling af magten, demokrati og frihedsrettigheder. Det var med andre ord en tid med store forandringer for Dan-

mark og måske især for borgerne i landets hovedstad. 

Københavns borgerskab kunne med vægt argumentere for borgernes betydelige rolle i byens udvikling og historie, 

fx under svenskernes belejring og stormen på København 1658-59. Da kongen overdrog ledelsen af landet til fol-

ket i 1849 og afsluttede enevælden, var det borgernes tur til at gribe magten og fejre deres hævd og vundne presti-

ge. 

Industrialiseringen tog fart, rigdomme blev akkumuleret og mennesker fra alle samfundslag blandede sig i den 

politiske kamp om fordelingen og magten. I 1864 stod slaget ved Dybbøl, og man havde efterfølgende behov for at 

sunde sig ovenpå nederlaget - både som borger, som by og som land. 

KOMMISIONER 1883-1884 

I 1883 nedsatte justitsministeriet en kommission, der indstillede, at domhuset 

på Nytorv i fremtiden kun skulle bruges som domhus, hvilket satte skub i 

planerne om et nyt Rådhus til Københavns Kommune. 

Omkring 1884 blev der nedsat en kommission, der skulle behandle sagen om 

et nyt rådhus. Et udvalg i kommunalbestyrelsen vedtog, at det nye rådhus 

skulle placeres på voldterrænet syd for Vesterport. Vesterport var blev sløjfet 

i 1857, og resterne af Vestervold var blevet fjernet omkring 1880. 



ARKITEKTKONKURRENCE, 1889 

 I 1889 udskrev Kommunen en arkitektkonkurrence for Københavns nye rådhus. Martin Nyrops projekt vandt, 

blandt andet fordi han året før havde vist sit værd med en udstillingsbygning til "Nordisk Industri- og landbrugsud-

stilling" i København og Malmø. I 1888 fik Nyrop nemlig opført en stor udstillingsbygning med pavilloner i for-

længelse af Tivoli. Altså på det samme sted som Rådhuset står i dag. 

Der blev i flere omgange rejst kritik fra konkurrenter og fra bestemte byrådsmedlemmer, men Martin Nyrop fik 

med støtte fra borgmester Borup sat sit projekt igennem. 

KONSTRUKTION, 1892-1905 

Tre år senere i 1892 lå tegningerne klar. Udgravningerne blev påbegyndt den 10. december samme år, og den 28. 

juli 1894 blev grundstenen lagt. Den den 9. juli 1898 blev der holdt rejsegilde for at fejre, at Rådhustårnet stod 

færdigt. Det var på det tidspunkt Danmarks højeste bygning med sine 105,6 meter. 

Rådhusforvalteren blev ansat i 1899. Han boede på Rådhuset sammen med sin familie i parterregangen ud til H.C. 

Andersens Boulevard. 

Rådhusklokkerne ringede for første gang nytåret ind ved århundredeskiftet 1899-1900. 

I 1901 blev der afholdt en stor udstilling med dansk kunst, og det var københavnernes første mulighed for at se 

deres nye rådhus indefra. Udstillingen, hvor der blev serveret kaffe og kage i Rådhushallen under glastag og pal-

metræer, blev meget populær. Den indbragte penge nok til at betale for Dragespringvandet på Rådhuspladsen. 

DEMOKRATIET FLYTTER IND, 1903-1905 

I 1903 flyttede Borgerrepræsentationen fra det gamle rådhus på gammeltorv og ind i Rådhuset. Det første møde i 

borgerrepræsentationen blev afholdt i Rådhushallen. 

Den officielle indvielse af Københavns sjette rådhus fandt sted den 12. september 1905. 

OMKOSTNINGER 

Den samlede pris for at opføre Rådhuset løb op i 4.674.561,18 kroner. Det var cirka 1, 5 millioner kroner mere end 

projekteret. Dertil skal lægges udgifter til anlæg og inventar. Så den samlede sum løb op i cirka 6,5 millioner kro-

ner. 

Københavns Rådhus er noget ganske særligt. 

Hver en udskæring, symbol og dekoration for-

tæller sin egen historie om borgerne i Køben-

havn.  

I den tid Rådhuset blev bygget, fra 1892-1905, satte borgerstyret alle kræfter ind på at rejse Danmarks højeste byg-

ning, der hylder byens borgere, og som kan stå mål med Danmarks slotte. 

Rådhuset er tegnet af Martin Nyrop, og blev indviet i 1905. Det var en topmoderne kontorbygning med elektrisk 

lys, der kunne huse hele kommunens administration. 



Festsalen på Københavns Rådhus bliver brugt til officielle modtagelser, større arrangementer og forelæsninger. 

Beskrivelse af Festsalen 

På Rådhuset har borgerne deres egen festsal, lige som kongehuset har deres. Udsmykningen kredser 

om købstæderne, hvor borgerne først opnåede borgerrettigheder, samt om samhandelen med blandt andet Island og 

Grønland. 

På væggene hænger købstædernes skjolde. Overfor Danmarkstæppet og baldakinen med ærespladserne til den kon-

gelige familie hænger skjolde for de danske kolonier Island, Grønland, Færøerne og De Vestindiske Øer. 

Oprindelig var der to flag på hver side af baldakinen. På den ene side hang kommunens flag fra 1849. Kommune 

betyder jo "fælles", og det var med dette flag, man fejrede ændringerne, der førte til grundloven. På den anden side 

hang bomuldsvævernes laugsflag som en hyldest til borgernes viden og flid. Det var dem, der havde skabt Dan-

markstæppet. Stolene som de kongelige sidder på, er desuden "almindelige" stole, magen til de andre i festsalen. 

Det samlede billede er, at borgerne her markerer deres storhed. Den danske revolution og demokratiet er deres 

fortjeneste. 

I forbindelse med genforeningen i 1920 kom der fire købstæder til, som har fået en særplads på festsa-

lens endevægge. 

  Jens Olsens ur er verdenskendt for at være jordens mest præcise mekaniske urværk. 

Uret består af ca. 14.000 dele og beregninger viser, at det kun vil afvige 0,4 sekunder på 300 år. I den ene ende har 

uret et tandhjul, der bruger ti sekunder på at dreje en omgang - i den anden, et tandhjul der drejer en omgang på 

25.000 år! 

Uret bliver ikke stillet til sommertid. 

Historien om uret 

Da Jens Olsen var en lille dreng, læste hans forældre op fra et eventyr i bogen "En Polsk familie" af C. Hauch. I 

bogen er der en beskrivelse af et helt enestående ur, som er gået i stykker. Tilsyneladende er der ikke nogen urma-

ger, der kan reparere det. 

Historien fik Jens Olsen til at tænke, at hvis der engang havde levet en urmager, der havde lavet uret, så måtte der 

også findes en, der kunne reparere det igen. Det var begyndelsen til Jens Olsens interesse for ure og Jens Olsens 

Verdensur. 

Se uret 

Uret står indenfor hovedindgangen - overfor Rådhusoplysningen - og der er åbent hverdage fra 8.30 til 16.00 og 

lørdage fra 10.00 til 13.00. 

Ud over adgang indenfor åbningstiderne kan Rådhusservice tilbyde Verdensuret som del af en rundvisning på Råd-

huset 

Rådhuspladsen er 29.300 m2. 

Området opstod først som en 

tom plads efter, at volden blev 

fjernet. I første omgang kald-

tes pladsen bare Halmtorvet 

efter pladsen, som lå ved siden 

af. Den blev først rigtigt til 

Rådhuspladsen, da Rådhu-

set blev bygget. 



  

Rådhuspladsens udvikling 

Rådhuspladsen har ændret udseende mange gange. På godt og ondt. Den mest markante ændring har været 

den voksende trafik. En gang kunne man spadsere over pladsen mellem de cyklende, heste, sporvogne og enkelte 

biler. 

Der har været utallige forslag til hvordan, der kan skabes en mere sammenhængende plads. Arkitekt Martin Nyrop 

der rejste Rådhuset havde også planer for omgivelserne. Med inspiration fra rådhuspladsen i Siena i Italien bygge-

de han ”Muslingeskallen,” men løsningen blev aldrig særlig populær – i folkemunde blev den til 

”Æbleskivepanden”. Under 2. verdenskrig blev der nedgravet beskyttelsesrum foran Rådhuset. Muslingeskallen 

blev ødelagt. 

Samlingspunkt 

Rådhuspladsen er og har siden starten været et af byens centrale samlingspunkter, en plads hvor festivaler og ar-

rangementer bliver afholdt og politiske standpunkter luftes. Sådan var det for eksempel da Danmark fik sin første 

socialdemokratiske borgmester 1903. Når store ting sker, som på dagen for Danmarks befrielse eller EM i fodbold 

1992 samles københavnerne på Rådhuspladsen. Utallige demonstrationer har lagt vejen forbi og efterlader aftryk i 

historiebøgerne. Alt imens står Rådhuset fortsat, som det står. 

I hverdagen er pladsen en af Københavns livligste steder at færdes. Folk strømmer over pladsen mellem pølsebo-

der, duer og cykler. Turisterne standser op for at se, hvor de er på kortet og en hel del finder vej ind på Rådhuset - 

borgernes slot. 

Rådhushallen bruges til officielle arrangementer, udstillinger, koncerter, valglokale m.m. Der er plads til 1000 sid-

dende gæster. Hallen måler ca. 44 meter i længden, 24 meter i bredden og 19 meter fra gulvet til glasloftet. Glas-

loftet bliver renoveret 2011. 

Fra Rådhushallen er der indgang til Stadsarkivet og Bryllupssalen ad den lille dør på højre side af midtbygningen. 

Der er kun adgang til Bryllupssalen ved bryllupper. 

Beskrivelse af Rådhushallen 

Langs tre vægge kan man læse Københavns historie, om biskop Absalons grundlæggelse af byen i 1167 og frem til 

Rådhusets indvielse i 1905. 

Bag den fjerde væg finder du Stadsarkivet, Bryllupssalen og Borgerrepræsentationens mødesal. Oprindelig var lå 

Københavns Bymuseum i det, der i dag er Bryllupssalen. I Stadsarkivet opbevares blandt mange andre spændende 

ting og dokumenter den oprindelige udgave af Københavns Privilegier, som man kan få at se på Kulturnatten. 

Du kan opleve Rådhushallen på egen hånd eller tage med på en af vores rundvisninger på Rådhuset 

Tid og sted: Onsdag den 14. marts k. 10.50. Hovedindgangen på Rådhus-

pladsen. 
Tilmelding: Til kredskontoret senest torsdag den 8. marts kl.12. Tlf. 

43444818 eller 010@dlf.org. 
Pris: Kr. 150.00. 

Evt. framelding: Til Jens på 
40481899. 

Spisning: Rio Bravo kl. 13.15. 
Næste tur: Fredag den 13. april. 

 
                   Venligst Britta, Jan og Jens. 

https://www.kk.dk/node/17885

