
Invitation til Københavns Automobil Klubs sommerudflugt 2018. 

 

Kære klubkammerater og gæster. 
 
I år holder vi vores sommerarrangement onsdag den 6/6-2017, hvor vi mødes ved Københavns Rådhus 
kl. 16:30. Vi begiver os ud på en guidet rundtur på rådhuset. Turen varer ca.  
1,5 – 2 timer og afsluttes med rådhuspandekager og et glas vin. 
 
Københavns nuværende rådhus er det sjette i byens historie og det blev indviet den  
12. september 1905 efter en planlægnings- og byggeperiode på 22 år. 
 
1883: 17. december. Professor Fenger kommer med et overslag på,  
at det vil koste 1 million kroner at opføre et nyt rådhus. 1885: 11. maj nedsættes et udvalg, der skal  
overveje opførelsen af et nyt rådhus. 1887: I juni vedtages det, at placere rådhuset på voldterrænet  
syd for Vesterbro Passage. 1888:.4. juni henstiller udvalget, at maksimumbeløbet til opførelsen af et  
nyt rådhus er 2,5 million. 1. juli udstedes indbydelsen til danske arkitekter om at deltage i skitse- 
konkurrencen om byggeriet af det nye rådhus. 1890: 31. januar kom der seks forslag af tegninger til  
konkurrencen om rådhuset. Martin Nyrop kåres som vinder af konkurrencen og retten til at opføre byggeriet. 1892: Udgravningen af det nye rådhus starter. 
1893: Fundamentet til rådhuset er færdiglagt. 1894: Grundstenen lægges. 1895: Skitserne til vægterfigurer (senere støbt i bronze) tegnes af Aarsleff. 
Rådhuset skyder i vejret. På enkelte dage i september er der 226 mand på pladsen. 1896: Modellen til Absalon, udført af Vilhelm Bissen, bliver sendt til 
billedhugger Hans Christian Viggo-Hansen, som var tre år om kobber- og rammearbejdet. 1897: Den 4. februar dør blikkenslagersvend O. Petterson ved 
nedstyrtning fra forhusets tag. 1898: 9. juli afholdes rejsegilde for det 105,6 meter høje rådhustårn. Om efteråret leveres rådhusets fem klokker fra Tyskland. 
Efter gennemlytning må den store timeklokke sendes retur, da tonen er forkert. 1899: Byggeriet er over sommeren plaget af lockouter, strejker og store 
arbejdskonflikter. Konflikten hører op med Septemberforliget. Rådhusforvalter Ernst Nyrop-Larsen ansættes. I december placeres Agnes Slott-Møllers relief af 
byens ældste råd på sin plads i hovedindgangen med slagordet: "Saa er By som Borger". 1900: Borgmester Borup ringer med kvarterklokkerne en halv time 
fra midnat af ind i det ny århundrede. Marts indsendes forslag om ekstrabevilling til udsmykning og inventar på 749,879 kroner, som 
Borgerrepræsentationen imødekommer. 1901: Statuen af biskop Absalon afsløres på 700 årsdagen for Absalons død. Statuen hænger på rådhusets facade. 1. 
maj. rådhuset åbnes for publikum med en udstilling af Dansk Kunst. På dette tidspunkt er interiøret, vægpaneler og dekorationerne ikke færdige. Københavns 
Bymuseum stiftes på Martin Nyrops initiativ. 1902: Borgerrepræsentationen holder sit sidste møde på Råd- og Domhuset. Der bliver konstateret svamp i 
baghusets trægulve, som bliver brudt op. Martin Nyrop kontakter Nationalmuseet for at få udleveret to ceremonielle paradesværd fra 1500-tallet, som bliver 
hængt op i Borgersalen. 1903: Borgerrepræsentationen holder højtideligt åbningsmøde. Finansborgmester Borup ”rådhusets fader” dør den 24. januar. 
Rådhushaven vedtages. Det elektriske urværk sættes i gang. 1905: Festsalens talerstol og salonstole leveres fra snedkermester J.P. Mørck. Rådhuset indvies 
den 12. september. Til aftenfesten ankommer 3600 gæster. Ifølge regnskabet lyder regningen for rådhusbyggeriet på 4,194,810 kroner og 18 øre. I den 
reviderede gennemgang fra 1907 hvor alle udgifter er med lyder opgørelsen 6,804,640 kroner og 6 øre. 

 

Efter rundvisningen begiver vi os få skridt videre til Restaurant Rio Bravo, hvor der kl. 19:00 bydes på 
Stegt Flæsk ad libitum  
 

         
Rio Bravo forliget.  
Sent om aftenen d. 22. oktober 1983 ringer Poul Schlüter til Rio Bravo for at komme i kontakt med Helge Dohrmann, Fremskridtspartiets daværende politiske 
leder, der i al magelighed nyder sin aftensmad. Poul Schlüter, som på det tidspunkt var statsminister og leder af firkløverregeringen, var afhængig af 
Fremskridtspartiets tilslutning til den kommende lov om børnechecken på kr. 800,-, hvis ikke både finansloven for 1984 og firkløverregeringen skulle falde til 
jorden med et brag. På forhånd havde han lavet en aftale med det Radikale Venstre, der betød, at han med Helge Dohrmanns tilkendegivelse fortsat kunne 
stå i spidsen for en borgerlig regering. Poul Schlüter og Helge Dohrmann mødtes den kommende formiddag og lavede det foreløbig eneste finanslovsforlig, 
der nogensinde er indgået mellem det Konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet. Forliget er stadig den dag i dag notorisk kendt som Rio Bravo-forliget. 

 

Tilmelding må gerne ske så hurtigt som muligt og senest den 20. maj 2018. Prisen for arrangementet er 
for medlemmer af Københavns Automobil Klub kr.100,- og for gæster kr. 300,-. Diverse drikkevare er 
efter behov og for egen regning.  
Da vi skal betale forud, vil tilmeldingen være bindende, hvorfor I i forbindelse med tilmeldingen, bedes 
indbetale jeres andel til klubbens konto: reg.nr. 2279 kto.nr.7560 605 654. HUSK: at skrive deltagers 
navn på indbetalingen! 
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne 
Formanden. 
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