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Medlemsmøde den 8. december 2022, Julemøde 
Rundvisning på Københavns Museum samt juleplatte på 
restaurant 1733 
 

Årets julemøde med ledsager bestod af en rundvisning på det nye Københavns Museum og derefter en 
juleplatte på restaurant 1733 i Nybrogade, nogle få minutters gang fra museet. 25 deltagere satte hinanden 
stævne kl. 17.00 i museets café.  Museets rundviser Oscar læser til kandidat som arkæolog på KU. Inden 
selve rundvisningen på museet fortalte han om museets grundlæggelse og om museets nye placering. 

En central figur i museets tidlige historie var rådhusforvalter Ernst Nyrop-Larsen, der på eget initiativ 
opbyggede en stor samling af fotos, kunst og bygningsdele på rådhusloftet. Han ville bevare noget af den 
historie, der hastigt forsvandt. Museet blev stiftet i 1901 under navnet Rådhusmuseet. Museet første leder, 
blev embedsmanden Peter Købke, der ikke mindst samlede historiske malerier, som blev hængt op på 
rådhusets kontorer. Museets leder fra 1915-52, Christian Axel Jensen, hørte også til ”samlerne” og kaldte sit 
museum for ”et velordnet pulterkammer”.  

En plan om i 1917 at overflytte samlingen til Nikolaj kirkebygning blev opgivet, men navneændringen fra 
samme år til Københavns Bymuseum blev fastholdt. Nyrop-Larsens samling blev en del af museets samling, 
og Bymuseet kunne i 1925 åbne en fast udstilling på Rådhusets loft. I 1956 kunne museet flytte til Det 
Kongelige kjøbenhavnske Skydeselskabs fornemme palæ fra 1787, nuværende Vesterbrogade 59. Indvielsen 
den 15. september 1956 blev markeret som en københavnerbegivenhed med hornmusik og et optog fra den 
gamle adresse på Rådhuset.  

Museet åbnede 5. februar 2020 i Stormgade 18, den nuværende bygning, og fik nu navnet Københavns 
Museum. Huset er bygget til Overformynderiet i 1894, som havde bygningen frem til 1938. Herefter 
anvendte Københavns kommune bygningen til bl.a. boligforvaltning frem til 1990. Før museet flyttede ind, 
blev huset restaureret fra kælder til kvist. De gamle farver i lokaler og trappeopgange er kommet frem i 
samarbejde med en konservator, og patina er tilsat malingen. De oprindelige farver er aldrig blevet 
overmalet. De fire etager er blevet restaureret efter alle kunstens regler, så man virkelig kan fornemme det 
oprindelige hus. Bygningen, der er fredet, er en attraktion i sig selv. 

Overformynderiet forvaltede formuerne for enker eller forældreløse børn. Kvinder var ikke myndige før en 
vis alder, eller før de blev gift. I garderoben i bygningens kælder kan man stadig se pengeskabet, hvor 
formuerne blev opbevaret. 14 milliarder i nutidskroner. 

Efter denne introduktion viste Oscar os rundt i museet, begyndende med istiden og tiden før Absalon. 
Herefter op gennem tiden, hvor man fulgte byens udvikling inden for volden, hvor der kun var adgang til 
byen gennem 4 byporte. Oscar kom også ind på sygdomme gennem tiden, som gjorde sit præg på 
befolkningen og reformer i sundhedsvæsen. Der blev fortalt om Frederiksstadens tilblivelse og byportenes 
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fald. Der kunne nu bygges på demarkationsarealet rundt om byen. Herfra op mod vor tid til byggeriet af 
Tingbjerg. Vi endte slutteligt ved en stor model af København inden for søerne. Modellen er opbygget som 
et puslespil således, at man hele tide kan skifte små brikker, når noget forandrer sig. Modellen er bygget af 
gips iblandet et sporstof, således at man med en lacer kan pege på specifikke bygninger, der derved lyser op. 
Den del er dog pt. ude af drift. Hele modellen vejer ca. 10 tons. Den gamle bymodel, der stod udendørs foran 
det gamle Bymuseum er sat i depot, da tidens tand har gjort den uaktuel.  

Efter rundvisningen blev Oscar af Henning Lippert takket for en fin rundvisning med mange interessante 
oplysninger. Alle gik herefter til restauration 1733, hvor den stod på juleplatte, øl og snaps. Mellem de 
enkelte serveringer oplyste formanden om årets jubilarer, og den fremmødte jubilar fik af formanden 
overrakt en vingave. Der var herefter almindeligt opbrud, og man ønskede hinanden god Jul og et godt 
Nytår. 

Peter Andersen 


