40 Fattighus på Frederiksberg - Frederiksberg Hospital

HISTORISKE STEDER
Vores, de farlige klassers, historie; oprør mod undertrykkelse knapt nok en hørlig
mumlen nu til dags – dog er den endnu ikke forsvunden. Underrangsspøgelserne
og de besejrede hvisker en afbrudt minde- og konflikttradition til os, og bringer
således brandstoffet hen, hvor oprørsilden er.

Mellem Åboulevarden, Rosenørns Allé, Worsaavej og Jakob Dannefærds vej, 1970
1620’erne-1920
Efter i begyndelsen at have været en kongelig gård, blev det en total-institution i København i århundreder:
Krigs- og pesthospital indtil 1768, psykiatrisk hospital indtil 1816, indtil det blev overflyttet til dets nuværende
beliggenhed udenfor Roskilde, og bagefter fattiggård - en tvungen arbejdslejr, der diciplinerede de nye
by-arbejdere bosat i bro-kvarterene, indtil en ny institution gjorde fattiggden overflødig: Fængslet..

30 Vestindisk-guineisk Kompagni

Strandgade 4, 1401
1728-1912
Sådan ca. hvor Nordeas hovedkvarter ligger i dag, lå VI-G Kompagnis hovedkvarter, pakhus, samt sukkerograffianderi. BI-G styrede den transatlantiske slavehandel indtil 1755, hvilket – alene gennem danske skibe ødelagde 110.000 afrikaneres liv. Danmark var den syvendestørste slavehandelsnation i verden.

31 Odd Fellow-palæet

Fælledparken
1872

I 1872 skete den første massive konfrontation med den tidlige socialistiske bevægelse i København med politi og
soldater. Den fandt sted i den nordlige del af parken den 5. maj efter en demonstration i solidaritet med de
strejkende murere – altsammen i kølvandet på Pariserkommunen og på en stigende organiseret lokal arbejderbevægelse. Den danske gren af den Første Internationale nåede 5000 medlemmer blandt de forarmede byarbejdere, som blev stuvet sammen i de nybyggede brokvarterer.

42 Statskontrollerede bordeller
Eskildgade, 1657
1874-1901

I en periode på omkring 30 år tog staten kontrol over bordellerne – især på Vesterbros sidegader. De prostituerede
kvinder blev kaldt “offentlige skøger”, og var genstand for politiets skarpe overvågning og kontrol.

43 Menneske-zoo i Tivoli
Vesterbrogade 3, 1620
1878-1909 (1902)

Bredgade 28, 1260
1755

I 1762 købte Schimmelmann-familien dette rokoko-palæ for at gøre det til centrum for et farverigt, kulturelt liv. Det
hele var finansieret gennem deres plantager på de Vestindiske Øer, et sukkerraffinaderi i København, samt deres
våben som blev byttet for slaver – hele den atlantiske trekantsslavehandel.

Gennem mere end 30 år udstillede 40 forskellige folkekaravaner mennesker, der blev opfattet som eksotiske, i
Tivoli. Kinesere, inuitter, Amerikas indfødte befolkning, afrikanere osv. blev indhegnet og udstillet i bizarre dioramaer
for at more og “oplyse” publikum. Det blev en kampplads for de udstillede, som nogle gange organiserede sig godt
nok til at strejke for bedre forhold, som det skete for den kinesiske udstilling i 1902.

01 Arbejdersmuseet

32 Det gule Palæ - Slavesocietetet

Rømersgade 22, 1362
1879 (1982)

Amaliegade 18, 1260
1756

Dette palads blev bygget af Frederik Bargum i 1756, og husede hans slavehandelsselskab og Slavesocietetet,
som han grundlagde for at forsvare retten til slaveri ved domstolene. Paladset lægger stadig hus til kongefamiliens
administration.

33 Vestindisk Pakhus

Det nuværende arbejdermuseum åbnede som den første arbejderforeningsbygning i Nordvesteuropa. I dag huser
det et museum om arbejderklassens historie.

44 Vognmagergades ghetto

Vognmagergadekvarter, 1124
1881-1914

Toldbodgade 40, 1253
1781

Fra 1781. Varehus for importerede produkter fra Vestindiens slaveplantager – mest kaffe og sukker, som København var Europas handelscenter for. Fra denne bygning blev skandinavernes bemærkelsesværdige tilbøjelighed for
kaffe og slik grundlagt.

34 Den Kongelige Grønlandske Handel
Strandgade 91, 1401
1782-1950

Fra dette hus dominerede det statsejede Den Kongelige Grønlandske Handel kolonierne i Grønland, som blev
styret med en kombination af handelsmonopol og institutionaliseret racisme.

35 Tømrerstrejken

Ca. 3000 jøder, der flygtede fra forfølgelse og fattigdom i Østeuropa, bosatte sig i byen– især i dette kvarter. De følte
sig stærkt pressede til at stoppe brugen af deres jiddische sprog og kultur – især fra de lokale, velhavende jøder.

45 Attentatforsøg på Estrup
Esplanaden, 1263
1885

Den 21. oktober 1885 forsøgte den unge typograf, Julius Rasmussen, at myrde den upopulære danske statsminister, J.B.S. Estrup. Skuddet ramte angiveligt en knap på Estrups frakke, og endte derfor med ikke at såre ham. Julius
blev fanget, og sad i fængsel, hvor han blev fundet hængt nogle år senere.

46 Arbejdernes Fællesbageri - Rutana
Nannasgade 5, 2200
1886-1980, 1981, 1983

Adelgade 27, 1304
1794 (1871)

Den første større strejke i København blev startet af en gruppe tømrere mod en tyrannisk tømrermester. De fik
støtte af andre håndværkere, som samlede sig på gaderne. 123 svende blev arresteret, og udvist fra Danmark. I
det samme snedkeri blev landets første internationale fagforening grundlagt i 1871.

36 Jødefejden

Den første føderation af de 41 kooperative bagerier startet af snedkernes fagforening. Fabrikken i Nannasgade
havde sin egen mølle – en 40 meter høj silo og 295 kooperativ-arbejdere. To timers besættelse af Rutana i 1981
var én af de første besatte bygninger i København. Den blev besat igen i 1983. “Rutana Radio” - en piratradiostation, voksede frem af silotårnet.

47 Vestre Fængsel

Strøget
1819-20

Jødeforfølgelser fandt sted i København fra september til januar – forretningsstormen på Strøget, fysiske angreb på
jøder og jøders huse, intimidering og chikane fandt sted.

37 P. Wulffs Cigarfabrik

Vigerslev Alle 1D, 2450
1895

Den fire etager høje panoptikon-bygning huser det største danske fængsel med over 400 indsatte. Igennem
årenes løb har det været samlingssted for oprør og kamp for mange – inklusiv nogle vellykkede fangeflugte – fra
bankrøver-flugt i 1999 og en anden i 2018, som var den sidste flugt indtil videre – blot for at nævne to.

48 Proletaren – Anarkistisk organ for Skandinavien

Nordre Fasanvej 115, 2000
1841-1898

Én af de mange tobaksfabrikker som voksede frem i 1800-tallets København i kølvandet på lokal fattigdom og
varer fra kolonierne. Tobaksindustrien udgjorde halvdelen af børnearbejdskraften i byen – 10% af den samlede
industrielle arbejdskraft dengang.

38 Blegdamsvej Fængsel

Hedebygade 11, 1754
1896

Her lå det første redaktionskontor for den første anarkistiske – og også første ikke-socialdemokratiske - arbejderbevægelseavis på dansk.

49 Mælkeriet Enigheden

Blegdamsvej 6, 2200
1848

Fængsler begyndte at dukke op lige efter nye fattige tilflyttere kom fra landet. Det ældste danske fængsel, der stadig
huser omkring 90 indsatte, er også kendt for at have bevidnet adskillige succesfulde fangeflugter: Tre indsatte
flygtede i 1993, fire på én af de bedste dage i 1994, og den sidste indtil videre i 2012. Held og lykke!

39 Amerikakaj

Lygten 39-41, 2400
1897-1996

Kooperativt mejeri startet af Københavns Mejeriassociations arbejdere, da firmaet forbød dem at organisere sig.
Det blev det længstvarende og mest vellykkede madarbejder-kooperativ i byen.

27 Ungdomshuset

Jagtvej 69, 2200 - Dortheavej 61, 2400
1897-1960, 1982-2007

Amerikakaj, 2100
1850-1920

Mange af de 350.000 danskere der emigrerede til Amerika - inklusiv de 31.000 politiske og sociale såkaldte
“kriminelle” - som blev deporteret af politi og autoriteter, forlod denne kaj sammen med deres kære, minder og
projekter for at fortsætte kampen for deres liv langt væk.

Bygget som Folkets Hus i det 19. århundrede af arbejderbevægelsen. Husede den – for blot at nævne blandt
tusind andre ting – den Anden Internationales Internationale Kvindekonference i 1910, hvor det 8. marts blev
foreslået at være Kvindernes Internationale Kampdag. Bygningen stod tom fra 1960 for senere at blive besat, og
blive til Ungdomshuset – et autonomt og meget aktivt politisk punk-kulturcentrum. Politiets rydning af huset 1. marts
2007 blev besvaret med optøjer i København i månedsvis. Den gamle bygning blev ødelagt, og Ungdomshuset
flyttede til dets nuværende adresse i Nordvest.

50 Københavns Tjenestepigeforening
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Fattighuse var institutioner, der var skabt til at afhjælpe fattigdom gennem ydmygende og hårdt arbejde. Det gik ud
over gamle,syge, svage, handicappede og fremfor alt fattige; der var over 1000 indsatte i 1900 i København alene.
Alle som blev anset for værdigt trængende kunne finde husly og mad mod, at man arbejdede, mens man på
samme tid mistede borgerrettigheder – f.eks. retten til at gifte sig. Dette udviklede sig siden til Frederiksberg Hospital,
som i 1960’erne udførte de berømte og berygtede eksperimenter med LSD på psykisk syge.

41 Slaget på Fælleden

29 Ladegården-fattighuset
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Howitzvej 20, 2000
1863-1933, 1960’erne

Gothersgade 49, 1123
1899
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I 1. th. blev Københavns Tjenestepigeforening oprettet i en by, der talte 150.000 tjenestefolk – hvoraf 2/3 af dem var
kvinder i næsten slavelignende forhold; de var ikke tilladt fri bevægelighed, ejerskab, stemmeret, eller noget som
helst forsvar mod deres herremesters afstraffelse. Fagforeningen hjalp til med at forbedre tjenestepigers forhold
radikalt. Der blev udgivet aviser, rejst plejehjem og skoler.

51 Den underjordiske
Amagertorv, 1160
1901

Før de offentlige og private toiletters fremkomst pga. hygiejne forsørgede folk deres nødtørft på gaderne. Derfor var
disse sikre offentlige undergrundstoiletter for mænd og kvinder et vigtigt skridt for sidstnævnte for at kunne gå på
byens gader, og færdes udendørs.

52 Stjernen

Dronning Olgas Vej 70, 2000
1902-64

Hvor man i dag finder bebyggelsen ”Stjernen” mellem Dronning Olgas Vej og Nordre Fasanvej lå Stjernen -

Arbejdernes Kooperative Bryggeri. Ja, det er dem med ”Vi vil hel’re, vi vil hel’re, vi vil meget meget hel’re ha’
en Star”. Før 2. verdenskrig var det landets tredjestørste producent af øl.

Enghavevej 40, 1674
1956

Endnu eksisterende musiksal. Det blev åbnet som arbejderklassebevægelsens hus i 50’erne – ikke kun for
sammenslutninger og politiske møder, men også som et sted for opbyggelsen af arbejderkultur og socialisering.

53 Sophus Rasmussens Trykkeri
Kingosgade 5
1905

Herfra skrev og trykte den ofte betitlede “første danske anarkist” Skorpionen en af de første anarkistiske
aviser på dansk.

68 Maos Lyst

Svanemøllevej 88, 2900
1968

Ét af de ældste og mest ikoniske kollektiver i Danmark beboet gennem årene af mennesker, der på forskellige
måder afviger fra det borgerlige samfunds normer.

54 Sophus Rasmussen forældres hus
Husumgade 12, 2200
1907

Efter at være blevet dømt til fængsel for sine anarkistiske aktiviteter gik Sophus Rasmussen under jorden.
Ikke desto mindre besøgte han en gang imellem sin families lejlighed på Nørrebro, hvor to politimænd
satte en fælde for ham den 13. november. Han valgte at dræbe én af dem, før han dræbte sig selv fremfor
at blive fængslet igen.

55 Stormen på Børsen
Borsgade, 1217
1918

69 Fremmedarbejderklubber
Sønder Blvd. 120, 1720
1970‘erne

Fremmedarbejderklubber var steder, hvor gæstearbejdere fra f.eks. Tyrkiet, Jugoslavien eller Pakistan mødtes for at
tale deres eget sprog, spise hjemlig mad, slappe af og socialisere. Enghave Kirke lagde hus til en stor tyrkisk
fremmedarbejderklub i 70’erne.

70 PAN club

Nybrogade 28, 1203
1970-2007

Stormen på Københavns børs 11. februar fandt ated efter en stor demonstration, som startede fra Jagtvej
69 og det nuværende Arbejdermuseet. Gerningsmændene, der var bevæbnet med køller, gik ind på
Børsen og slog børsmæglerne. Senere angreb de politiet med mursten fra Christiansborgs byggegrund.

56 Slaget på Grønttorvet
Israel Plads, 1361
1918

Konfrontationer mellem politiet og en menneskemængde på “48.000 arbejdsløse som sulter og fryser”,
som det stod på én af deres bannere, startede efter en mangfoldig demonstration den 13. november, og
varede i nogle dage. Det var kulminationen på adskillige måneders uro og konflikt mellem revolutionære
socialister og den danske stat, som allerede på det tidspunkt blev støttet af Socialdemokraterne.

Første – og i årevis eneste - klub i København orienteret mod miljøet for bøsser og lesbiske. Den blev åbnet af
Forbundet af 1948, og drevet af frivillige.

08 Christiania
1407
1971

Besat militærområde og selvudråbt autonomt, anarkistisk område på ca. 850-1000 indbyggere fordelt på 34 hektar.

07 Bøssehuset

Mælkevejen 69D, 1440
1972

57 Universitetets Institut for human Arvebiologi og Eugenik
Tagensvej 14, 2200
1929-1969

Danmark blev det første land i verden til at vedtage en lov om sterilisation og kastration. Den var målrettet
forebyggelsen af “åndelige undermålere” (synske, alkoholikere, vagabonder, epileptikere, sindssygdømte,
osv. ). Den kunne også anvendes på onani, homoseksualitet, transvestisme og andre “seksuelle
perversioner”. Omkring 11.000 danskere blev steriliseret - 2/3 kvinder – inkl. 1.012 homoseksuelle.

Queerkulturcentrum oprettet i Christiania omkring Bøssernes Befrielsesfront som et centrum for bøsseaktivisme,
fester og teater af dén del af bøssemiljøet, der ikke ønskede at blive normaliseret.

71 Blekingegadebanden
Blekingegade 2, 2300
1972-1989

Gruppe af kommunistiske, politiske aktivister, som foretog en lang række røverier mod danske banker og posthuse,
hvorpå de sendte pengene til PFLP. Et stort skjult våbenlager blev fundet på deres hemmelige gemmested på
Amager ved gruppemedlemmernes anholdelse.

58 Mindesmærke for Spaniensfrivillige
Churchillparken, 1263
1936-1939 (1986)

72 Julemandshæren

Kongens Nytorv 13, 1905
1974

Mindesmærke rejst for de 220 danske frivillige, som døde i Den Spanske Borgerkrig. Omkring 550 danske
antifascistiske arbejdere tog til Spanien for at kæmpe.

En politiske teatergruppe med tilknytning til Christiania, Solvognen, gennemførte i julen otte dage med aktioner og
optog med 100 mennesker i julemandskostume, inkl. et besøg til Magasin, hvor de uddelte butikkens varer ud
gratis. Det resulterede i børn der blev skrækslagne ved synet af klodsede politimænd, der bankede julemanden.

59 Emdrup Skrammellegeplads
Keldsøvej 5, 2100
1943

Første skrammellegeplads (også kaldet byggelegeplads) i verden, grundlagt af pædagog John Bertelsen
og landskabsarkitekt C. T. Sørensen for at børn kunne lege frit i fraværet af voksenstyrede eller rigide
lege-strukturer mhp. at bygge og skabe et miljø i overenstemmelse med deres egne kreative visioner.

73 Ild i Stengade 20

Stengade 20, 2200
1975

Dette var én af de mange bygninger i dårlig stand med trange, sørgelige baggårde, dårlig hygiejne og brandfarlige
korridorlejligheder i den såkaldte Sorte Firkant eller Rabarberlandet på Nørrebro – én af de fattigste og mest
rebelske kvarterer i København. Da den brændte, blev ni indbyggere fanget i ilden, og mistede livet.

25 Stjerne Radio

Istedgade, 31, 1650
1943-45

Gammel radioforretning, hvor modstandsgruppen Holger Danske blev grundlagt i 1943. Efter et par uger
at have spillet britiske og amerikanske sange med højttalere for at irritere nazisterne i vinteren 1944-45,
sprængte Schalburgkorpset – den danske frivilliggren af det tyske SS – forretningen i luften. Nu er det et
modstandsmuseum.

74 Slaget om Byggeren
Blågårds Plads, 2200
1980

I foråret 1980 kæmpede indbyggere på Nørrebro sammen med den revolutionære venstrefløj en hård kamp for at
bevare “vores allesammens byggegrund” mellem Stengade og Blågårds Plads – Byggeren. Kampen blev tabt,
men kick-startede den lokale bz-bevægelse.

60 Riffelsyndikatets ødelægelse
Århusgade, 2150
1944

Den største sabotage-aktion udført af partisanergruppen BOPA. Den betød ødelæggelsen af en
krigsmaterielfabrik ejet af den kendte millionær A.P. Møller. Den 22. juni detonerede den bevæbnede
gruppe - i samarbejde med tre medarbejdere – 400 kg sprængstof for at sprænge fabrikken i luften. Det
stoppede våbenproduktionen på stedet for altid, og bidrog til optrapningen af det folkelige oprør med
folkestrejken ca. en uge senere.

75 Abel Cathrines Stiftelse

Abel Cathrines Gade 13, 1645
1981-82

Første længerevarende besatte hus i byen, som varede næsten fire måneder, indtil det blev ryddet frivilligt.

76 Allotria-huset

Korsgade 45, 2200
1982-83

61 Folkestrejken

Istedgade, 1650
1944

Gadekampe mod nazier startede på Vesterbro den 29. juni for at sprede sig til andre kvarterer, og udvikle
sig til en 4 dages generalstrejke. Den kostede 51 liv, og drev det danske Schalburgkorps ud af byen.

Besat hus og punk-spillested, der som det første blev ryddet, og lukket af politiet. 35 bz’ere flygtede fra omkring 1000
politimænd gennem en tunnel under gaden, til en lastbil som ventede på dem. Huset blev revet ned samme dag.

77 Sorte Hest

Platanvej 31, 1810
1984-90

62 Mobning af tyskerpiger
Nytorv, 1450
1945

Den 5. maj fandt én af de mange gruppe-hævnaktioner sted mod de kvinder, som skulle ha’ gået i seng
med tyske soldater under nazi-besættelsen af Danmark. De blev udstillet kronragede og nøgne, og
tvunget til at bære plakater med teksten “tyskerluder” eller “feltmadras”, hvorefter de blev spyttet på og
tilsvinet af menneskemængden.

Én af de ældste bygninger på Vesterbro – tidligere kro fra 1600-tallet. Bzat efter rydningen af Ryesgade. Husede én
af de største, længstvarende og senest ryddede bz’tte bygninger i byen.

78 Kapaw

Viborgsgade 41, 2100
1985-90

Husejerne lod bz’erne blive boende da de bz’tte det. Det var den sidste besatte bygning, der blev ryddet i København i oktober 1990. Bygningen blev revet ned i 1993.

63 Christianshavn henrettelseslejr
Norddyssen 60, 2300
1946-50

79 Slaget om Ryesgade
Ryesgade 58, 2100
1986

Betonmindesmærke for det sidste udførselssted af dødsstraf i Danmark. De sidste af de 29 nazister blev
henrettet her, og landets sidste dødsstraf var Ib Birkedal Hansen – en hadet Gestapo-afhører og brutal
torturbøddel.

Da stedet stod overfor rydning, barikaderede bz’erne gaderne omkring deres bygning så effektivt, at det blev en
politi-fri zone i ni dage med enorme mængder politi, som forsøgte at fjerne dem uden held. Efter at have sendt et
manifest ud gennem medierne, forlod de til sidst huset, og brød op uden at blive fanget.

64 Blushøjlejren

Blushøjvej, 2450
1948-1962

Lejre bestående af omkring 80 vogne og 300-400 mennesker – mest familier af Schleswig-Holsteisk
noprindelse. Typisk sæsonarbejdere som cirkusartister og musikere. Fristaden udviklede sig til noget, der
lignende Københavns sidste slum. Den blev lukket i 60’erne, og de rejsende blev genhuset andetsteds,
mange af dem imod deres vilje. De mente, at de mistede deres frihed og tætte familieliv.

65 Forbundet af 1948

80 Palæstinenseres besættelse af Blågårdskirken
Blågårds Plads 6A, 2200
1991

En gruppe palæstinensiske asylansøgere søget ly i Blågårdskirken i over fem måneder for at blive tilkendt asyl i DK.
De fik støtte fra både præsterne og bz-bevægelsen. Til sidst opnåede de retten til at blive i landet.

81 Bomben i Søllerødgade
Søllerødgade 33, 2200
1992

Ølandsgade 1, 2300
1950s

En bombe eksploderede den 16. marts på Internationale Socialisters kontor på Nørrebro, hvilket ødelagde
bygningen og dræbte 29-årige Henrik Christensen. På trods af at en ny-nazistisk gruppe tog ansvar for det, forbliver
sagen officielt uopklaret.

Forbundet af 1948 – første danske forening og diskotek for LGBT-folk. Det udgav muligvis det første
LGBT-blad i verden, Panbladet, fra 1954.

66 Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100
1952

Verdens første vellykkede kønsskifteoperation blev, med rigtig god pressedækning, foretaget på
Rigshospitalet på 26-årige Christine Jørgensen – tidligere amerikansk soldat.

67 Vega

82

Børnehuset

Sankt Peders Stræde 17, 1453
1993-2003

Huset husede Københavns børnemagtbevægelse som et “alternativt sted for kreative kræfter i København”. Ejeren
af huset lod de unge autonome slå sig ned, men efter han døde efterlod den nye ejer børnemagtbevægelsen
hjemløst.

