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THORVALDSEN
OG EN BILLEDHUGGER I DAG.
Af J. GUDMUNDSEN-HOLMGREEN.

horvaldsens enestaaende Position, nutildags alene i
K raft af hans M useum og helt bortset fra hans ab
solute K unstnervæ rd, gør det indlysende, at en ung dansk
Billedhugger kom m er i Berøring med ham .
Hvad kom m er der ud deraf?
Noget Billede af en alm en Indvirkning af T horvald
sens Kunst kan jeg ikke give, m en m aa nøjes med at tale
ud fra egne E rfaringer.
Jeg skal søge at se k lart paa Begivenhederne gennem
ca. 30 Aar uden at lade mig narre af Nimbus og Sugge
stion.
Som B arn elskede jeg Thorvaldsen. Om han allerede
dengang virkelig h a r betydet noget for m in senere Ud
vikling, ved jeg ikke. E t Barn følger jo de Voxne, ogsaa
paa Museum, og tilm ed fortalte m in Bedstem oder om
personlige sm aa elskelige Oplevelser hos Puggaards,
hvor den store og forgudede Mand jo kom, sam m en med
andre af Tidens frem ragende Personligheder, saa baade
hans Arbejde og hans egen Tid naaede mig, saa at sige,
dengang.
Men da jeg som 15— 16 aarig begyndte selv at se, kas
serede jeg ham blankt. Jeg fandt ham kedelig og livløs,
ikke næ r saa m orsom som Afstøbningssam lingen paa

T
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Kunstm useet. Men ogsaa den blev jeg ked af til Slut.
Og det var Thorvaldsens Skyld. Jeg begyndte nemlig paa
det T idspunkt at blive k lar over, at jeg selv vilde gøre
Statuer, og da jeg bildte mig ind at kunne se, at T h o r
valdsen blot havde søgt at kopiere Antiken, svor jeg paa,
at det ikke skulde gaa mig ligesaa. Jeg skulde nok selv
lave m ine Statuer. Helt alene.
Som sekstenaarig er m an jo vældig klog og stæ rk og
kan vælte hele Verden, især alt det, der sm ager af Auto
ritet.
Jeg kom til at nære en sand Afsky for at give mig af
m ed andres Kunst i det hele taget og holdt mig virkelig
nogle Aar helt borte fra at se paa Sculptur.
Jeg m ener nu 27 Aar efter, at jeg dengang rent in tu i
tivt følte og handlede rigtigt.
Jeg tro r saaledes, Thorvaldsen gjorde mig en meget
stor Tjeneste dengang, fordi jeg fik Fred til selv at gaa
og pusle og se paa Naturen.
Den unge begyndende K unstner skal, saa vidt som
overhovedet muligt, ganske overlades til sig selv og Na
turen. H ar han da noget paa Hjærte, fam ler han sig frem
uden skadelige Direktiver. Dette at beskæftige sig med
at iagttage og opleve andres Kunst er et farligt og uhyre
kom pliceret Arbejde, der kræ ver K raft og Personlighed.
Den ganske Unge er som Vox og h ar kun Gavn af de In d 
tryk, der m elder sig spontant; Personligheden er saa alt
overskyggende vigtig for en udøvende, og han løber F are
for at forkvakle den, om han for tidligt kom m er ud af
Svøbet.
Første Gang jeg virkelig igen begyndte at interessere
mig for andet end m it eget, var i Berlin 1913. Hvad der
egentlig skete, ved jeg ikke, jeg tro r ikke, jeg forstod ret
meget, men i hvert Fald følte jeg noget, jeg aldrig før
havde kendt. Det var en archaisk Statue, der gjorde
stæ rkt Indtryk paa mig.
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Jeg kunde ikke glemme den, og før jeg vidste af det,
var jeg hovedkulds paa Jagt efter Oplevelser.
Og langt om længe kom jeg saa ogsaa til Thorvaldsen.
Men da havde jeg i Aarevis søgt Selskab med andre Store
end ham og deriblandt m ed en Række, som T horvald
sen af gode Grunde ikke havde kendt.
Bortset fra m it m eget tidlige Bekendtskab med T h o r
valdsen kan jeg saaledes sige, at jeg først m ødte ham
langt hen i m in Udvikling. Og n aar jeg nu gir mig af med
hans Arbejde, er der visse Sider af det, jeg h a r um iddel
bar Glæde af, m en i det store og hele savner jeg den
Følelse af Sam spil mellem K unstværket og mig selv, som
jeg har, n aar jeg af og til staar overfor den Kunst, jeg
føler mig stæ rkt knyttet til.
Mine Forsøg paa at nyde Thorvaldsens Kunst degra
deres til Betragtning, hvor jeg bøjer mig i Beundring for
visse E genskaber ved hans T alent og konstaterer M ang
len af andre Egenskaber, der for mig er saa vigtige.
Jeg skal prøve at forklare hvorfor.
Den Kunst, som jeg er lykkeligst ved at opleve, m aa
først og sidst være Medleven i Livet selv, om sat i intens
Form . Og intens Form vil for Sculpturens Vedkom
m ende være et R esultat af lykkelig overstaaet Kamp
m ellem N aturens Kød og Blod og Stenen, en Kamp, hvor
Billedhuggeren er den sejrende Feltherre, der præger
Slagets Gang med sin K raft og Aand — og det saa stæ rkt,
at m an m æ rker, det gælder Livet selv. Denne lykkelige
Kamp h ar frem bragt en H arm oni mellem Inspirations
kilden i N aturen og den i Stoffet, en H arm oni, saa Bære
evnerne biir presset til det yderste, til Frem hæ ven af
K arakteren baade af N aturen og Stoffet.
Selve den haandgribelige Form , Billedhuggeren ser i
N aturen og genoplever i sit M ateriale, faar heri helt nye
V irkem idler, han m aa derfor føle for begges U dtryks
form er paa samm e Tid.
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N aar han vil gøre Form en stor, rig og intens, n aar han
det ikke ved at ignorere Detaillerne, m en ved at gennem 
leve disse M yriader og saa indordne dem under den store
rolige Form , ganske som de er det i N aturen.
Vi kan se, hvordan f. Eks. A rchaierne h a r gjort: Over
fladisk betragtet, store udetaillerede Form er, men i Vir
keligheden et Væld af de finest nuancerede Overgange,
hver P rik af Stenens Overflade lyser af Berettigelse af
netop at være der, den er, og ikke blot en kvart Milli
m eter dybere inde eller længere ude — og ingen K onka
viteter.
E thvert levende Væv er konvext, den tilsyneladende
H ulhed viser sig altid ved rigtigt E ftersyn at være sam 
m ensat af en Rigdom af hvælvet Form .
Jeg m aa med et Sidespring lige nævne et Exem pel
paa, hvilken Betydning den konvexe F orm kan have:
Denne Konvexitet er een af Hem m elighederne ved
Skønheden og Styrken ved Parthenon. Dette Tem pel er
i Pagt m ed det levende Liv, kun Søjler — men de lever
og spæ nder paa den Plads, de optager.
Med disse B etragtninger er det m in Mening at danne
en Baggrund for m ine Iagttagelser overfor Thorvaldsens
Stilling til Form behandling og M aterialefornem m else.
Jeg kan ikke faa Øje paa hans Sans for M aterialet.
Hans Statuer egner sig fra Kom positionens Side bedre
for Bronze end for M arm or; disse T ræ stam m er og andre
Støtter, for at Figurerne ikke skal knæ kke i Anklerne,
m inder om rom erske Kopier efter græske B roncer — og
naar jeg tæ nker paa hans Form givning, egner den sig i
Reglen hverken for Bronze eller M arm or, men snarere
for Træ.
Naar jeg for at undersøge hans Form givning ser paa
hans P o rtraitb u ster — naturligvis paa Gipsoriginalerne
— faa r jeg Indtryk af, at han m ere h a r skrabet eller
skaaret Form en frem , end at han h ar m odelleret i Ler.
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Og det var dog i Ler, han arbejdede, men han opnaaede
sjældent den fine indholdsrige Form , som Leret kan
hjælpe en til, om m an behandler det følsomt.
Jeg tror, han skulde have skaaret i Træ.
Man ser i et P ar tidlige U ngdom sarbejder — blandt
andet i det K onkurrencerelief med Drengen hvilende sig
til en Stamme — saa um iskendelige Evner for naturlig
levende Modelleren M enneskeform er. De er meget rigere,
finere og følsom m ere gjort, end han senere forsøgte det.
Den intense Form givning var ikke hans Styrke.
Havde han arbejdet direkte i det M ateriale, han tænkte
sig Arbejdet udført i i dets endelige Skikkelse, kunde han
have faaet udviklet sin Sans for Sculptur. Den Methode,
han anvendte, først selv at modellere i Ler og dernæst lade
M edhjælpere hugge Stentingen efter Gipsen, for saa en
delig selv at lægge sidste H aand paa Værket, kan føre
til ganske ukunstneriske Resultater og berøver under
alle O m stændigheder saare let K unstneren den Chance,
der ligger i under Arbejdet med selve Stenen at lære dens
Krav og Væsen at kende.
Maaske var saa ogsaa hans Relieffer blevet bedre. De
er vidunderligt sm ukt og harm onisk kom ponerede, hvis
m an ser paa dem som Tegninger: flademæssigt. Han
tegner sine Relieffer, m ere end han form er dem i tre
Dim ensioner. Hans Tegninger er pragtfulde.
Mesterlige i Forkortninger er Skikkelserne og L inier
nes Spænding indenfor Ram m erne; alene den selvfølge
lige og skønne Maade, han lader Figurer finde Ligevægt
i en Cirkel, er overordentlig betagende. Men jeg kan ikke
lide den m anglende Forbindelse i Dybden mellem Bag
grund og Figurer, der forsvinder ubehageligt ind i Væg
gen bagved, selv om Frem gangsm aaden er overlegent lo
gisk gennem ført.
Sit M esterskab viser h an i sin Sans for den anatom isk
rigtige Sam menhæng, den organiske Opbygning af det
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harm onisk proportionerede og skønt skabte M enneske
legeme og i sin Evne til at bruge denne Sans uden Brask
og Bram, m en netop saa selvfølgeligt, ät m an ikke faar
Skygge af Anelse om, hvor overordentligt vanskeligt det
er for en alm indelig Dødelig, blot dette at faa en Statue
til at staa ordentligt paa Benene.
Med legende Lethed skaber han sine Skikkelser, i ens
artede Stillinger, men dog tilstræ kkeligt varierede til at
overbevise en om, at h an m agtede enhver naturlig Be
vægelse.
Med hans Kendskab til den m enneskelige Organism e
fulgte i Sporet, saa at sige, hans Blik for M aaden, hvorpaa et M enneske bevæger sig naturligt, hvilket igen sik
kert h ar udviklet hans m edfødte Trang til Balance og
H arm oni. H an kom ponerer flere F igurer sam m en lige
saa selvfølgeligt harm onisk, som den enkelte, aldrig
træ nger nogen D isharm oni sig ind.
Denne V irtuositet gør alle hans Skikkelser saa over
bevisende m enneskeligt organiske.
Men i hans G rupper gør en lignende Egenskab sig gæl
dende som i Reliefferne: De er frontale uden Dybde, den
tredie Dim ension føles ikke stæ rkt nok.
Ogsaa i hans P o rtra ite r m æ rker m an Virtuosen. Hove
det sidder altid rigtigt paa Halsen, og B alancekom po
sitionen er den finest mulige. I Busterne h a r han forøv
rigt næ rm et sig N aturen noget m ere um iddelbart end el
lers, og Resultatet for Form ens Vedkom mende er blevet,
at den virker m ere oplevet og derfor bedre. Men m ange
af hans P o rtraiter bæ rer Præg af at være H astvæ rksar
bejde uden Inderlighed eller indgaaende K arakteristik af
Modellen. Jeg tæ nker stadig paa Gipsgengivelserne, thi
M arm orbusterne er grelle Exem pler paa Thorvaldsens
uheldige Frem gangsm aade. Træ kkene er bogstaveligt u d 
viskede i M arm oret, Form en gjort ringere og banaliseret.
Overalt ser m an M ærker af Fil og Rasp, disse Værktøjer,
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der udsletter den præ gnante levende Form . Fil og Rasp
kan kun anvendes paa ret tidligt Stadium under M arm or
behandling. Den endelig fine og nuancerede og paa sam 
me Tid store rene Form opnaas ved Brug af skarp Mej
sel.
For de øvrige M arm orting gælder noget lignende.
Han havde i sine travleste M anddom saar ca. 40 Med
hjælpere for at klare M assebestillingerne rundt om til
hele E uropa; selvsagt naaede h an ikke at præge alle
disse M arm orarbejder med sin Aand, næppe nok med
sin Haand.
Og L erarbejderne i de store D im ensioner fik han lagt
op efter sine m indre U dkast og arbejdede dem saa selv
færdige. En nødvendig Frem gangsm aade, n aar han vil
de gøre disse Ting; m en de lider ofte af O verfladiskhed,
saa kunstnerisk havde han sikkert staaet sig ved en no
get m indre om fattende Virksom hed.
N aar jeg skal se paa, hvad jeg kan lære af T horvald
sen, m aa det da blive dette: at jeg ikke lader een Side af
Sculpturens Væsen tage O verhaand paa Bekostning af
de andre.
Hans Respekt for den m enneskelige Organism e og
hans m esterlige K endskab til den fordunkler hans andre
Egenskaber.
Hos ham kan jeg ikke lære dette:
Du skal give dit inderste og dyreste, og det, saa stæ rkt
du orker. Du m aa selv finde M aaden at gøre det paa.
Men du m aa kende dine U dtryksm idler til Bunds og der
for kunne din Metier.
Det kan jeg lære af den store Kunst.
Til syvende og sidst afhæ nger et Værks kunstneriske
og m enneskelige Værd først og frem m est af den Over
bevisning, hvorm ed det er gjort, hvad enten M anglerne
ved det er af den ene eller anden Art.
Jeg er ude af Stand til at m æ rke nogen stor og gløden-
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de Overbevisning i Thorvaldsens Kunst; jeg h a r ikke F ø 
lelse af nogen tvingende Nødvendighed ved Tilblivelsen;
hvis jeg havde det, vilde jeg lægge m indre Vægt paa hans
Mangler.
T horvaldsen m isforstod Antiken. For selv om han
kendte den slappe og sidste Del af den, h ar den dog m ere
Nerve end hans.
H an lærte de rent ydre A pparater at kende og saa ikke
det vigtigste hos den og standsedes i sin frie Udfoldelse.
Hans sam tidige Freund, der aldrig naaede at udvikle
sine rige Evner og fine Personlighed tilstræ kkeligt, h ar
m ere Billedhuggersind.
Det kan saaledes ikke nytte at ville give Tiden hele
Skylden. T horvaldsen m aa selv bære sin Del af Ansva
ret. Den Ro, han hentede hos Antiken, blev hos ham til
en Pose af liden Interesse. F or at en behersket Ro kan
faa nogen Mening for mig, m aa jeg føle, at der er noget,
som biir behersket.
Det føler jeg hos Grækerne fra det 6te Aarhundrede.
Deres Ro dæ kker over sydende Lidenskaber, det viser
deres vidunderlige Form givning og hele Hengivelse i Ar
bejdet. Jeg kan m ærke gennem deres Arbejder, at de h ar
elsket denne Form , og hvad der boede bag den, og at de
h ar lidt for den. Deres sjælelige Spænding fulgte med
over i Stenen og gav den evigt Stempel af sam m e Spæn
ding og Nerve. O pfattelsen af N aturen og af Stenen er
gaaet op i en Eenhed, og der er organisk Sam m enhæng
i Stentingen mellem Sten og Em ne, i Stenen selv og i
Skikkelsen, ogsaa anatom isk, dog ikke slavisk, m en saa
det virker overbevisende. De største V irkninger beror
ofte paa Overdrivelse — ogsaa i anatom isk Henseende
— Belastning, m en aldrig Overbelastning.
Nu om Stunder, da vi jo henter Indtryk fra disse
Ting og prim itiv og 100 Aars europæ isk Sculptur, T h o r
valdsen ikke kendte, h a r vi vistnok i længere Tid været
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Thorvaldsens Museum.
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tilbøjelige til, i Iver efter at finde tilbage til — eller frem
til — de virkelige sculpturelle Værdier, da at overvur
dere det genfundne — eller nyfundne — Land.
Vor um aadelige Respekt for M aterialets Betydning og
vor Angst for at fortsæ tte Skønhedsdyrkelse af det m en
neskelige uden reel Rod i og Sam m enhæng m ed Sten el
ler Træ h ar m aaske ført til, at m an lettere nu om Dage
tilgiver m anglende Respekt overfor N aturens O rganis
me og Form end før i Tiden. Jeg tro r nok, at M ateriale
forsyndelser er noget næ r det værste, en Billedhugger i
Ø jeblikket kan gøre sig Skyld i.
Men denne Sam m ensm eltning af N atur og Stof er et
saa afgørende centralt Problem for en Billedhugger, at
hele hans V irksom hed trues, om han ikke er vaagen h e r
overfor.
Jeg m ener, Thorvaldsen i høj Grad er et Tidsfænom en.
Hans mægtige Energi og A rbejdskraft og hans Kæmpe
talent og hans Evne til at falde ind under de givne F o r
hold og dog fæstne sin Personlighed gir ham Geniets
Adelsmærke.
Dette i Forbindelse med hele hans Tids S truktur og
saa endelig den Skæbnens Medbør, h an havde trods tu n 
ge Tider for ham i hans Ungdom, førte ham følgerigtigt
til Verdensberøm m elsen.
Jeg tro r ikke, han nu kunde vinde samm e A nerken
delse, om hans A rbejder sendtes ud i den store Verden.
Men vi kunde herhjem m e gøre vort til, at h an i hvert
Fald fik fair play.
Jeg tæ nker paa Frem førelsen af hans A rbejder i hans
dejlige M useumsbygning.
Som den Nationens store Søn han er, bør vi ære hans
Minde hæ derligt og ærligt og ikke ved at fylde hans Mu
seum op med haandvæ rksgjorte Kopier, ja, heller ikke
med Kopier gjorte af K unstnere.
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E nd ikke, om T horvaldsen selv i sit Testam ente i sin
U forstandighed vilde skænke M arm orgengivelser.
Jeg m ener bestem t, m an vilde gavne baade T horvald
sen og os andre ved en gennem gribende O m ordning af
Museet. Alle hans Gipsting skulde frem i Lyset og det
m este M arm or fjernes.
En virkelig kunstnerisk H ensyntagen til hans A rbej
der vilde gøre det lettere for Frem tidens unge Billedhug
gere — og for den Sags Skyld ogsaa for andre M enne
sker — at kom me i naturlig K ontakt m ed det værdifulde
hos Thorvaldsen.

H. N. CLAUSENS SYN PAA FORHOLDET
MELLEM KUNST OG KRISTENDOM.
MED SÆRLIGT HENBLIK PAA THORVALDSENS
KUNST.
Af SKAT ARILDSEN.

Indledende Bemærkninger.
sin friske og fornøjelige Bog om den i sin Tid lands
kendte grundtvigske Præ st i Kongens Lyngby, Peter
Rørdam, fortæ ller Morten Pontoppidan, at Georg Brandes
i sin Tid satte Sindene herhjem m e i Bevægelse ved at a n 
føre en F ranskm ands Ytring: »Le D anem ark s’efface«,
hvortil en begavet og aandfuld aldrende Kvinde i en p ri
vat Sam tale bem ærkede: »Jeg kan ikke se, at den F ra n sk 
m and h ar Ret — ikke i Almindelighed, m en der er een
Stand herhjem m e, paa hvem jeg nok synes, hans Ytring
kunde passe, nemlig Præsterne«. Pontoppidan kan
ihvertfald paa eet P u n k t sige Ja hertil, nemlig med H en
blik paa sin Samtids Præ sters Holdning overfor Læg
præ dikanterne og Forsam lingsbevægelsen, rejst af dis
se.1) Lad der nu være større eller m indre Sandhed i
F ranskm andens Ord. Eet er vist: et lille Land skal ikke
selv gøre sig m indre, end det er. Men nu Kvindens Me-

I

*) Morten Pontoppidan: En dansk Præst. Studier over Peter Rør
dam. Kbh. 1898, 88—89.
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ning specielt om Præ sterne synes at indeholde en god
Portion Sandhed, m indre i kirkelig end i kulturel og ci
vilisatorisk Henseende, hvad en Sam m enligning mellem
Før og Nu tilfulde stadfæ ster, enten vi betragter Præ ste
standen som Helhed eller de enkelte Præ ster. Tænk blot
paa Præ stestandens betydningsfulde Indsats i Oplys
ningstiden for Skolevæsen, Land- og Havebrug — i 150
Aaret for Stavnsbaandets Løsning bør ikke glemmes
danske Landsby præ sters litteræ re og praktiske F o rtjen e
ster af L andboreform erne og deres Gennem førelse.2)
Tænk paa de grundtvigske Præ sters kirkelige, kulturelle
og politiske Indsats! Eller paa Præ later som Bisperne
J. P. Mynster, H. L. Mortensen og Statsmanden D. G. Mon
rad, Kirkemænd, hvis Ord Offentligheden med fuld Ret
agtede paa og regnede med. I denne Tidsalder og i denne
Sam m enhæ ng‘hø rer H. N. Clausen hjem m e. Han var san
delig ikke en Mand, der effacerede sig. Tværtimod! Den
lille, faste og fint byggede, altid velklædte og gennemsoignerede Clausen med de skarpe og kloge Ansigtstræk
forstod i K raft af sin m yndige O ptræden og forstandsklare Tale at gøre sig gældende. Teologisk og kirkeligt,
kulturelt og politisk h ar han indskrevet sit Navn ikke
blot i Københavns Universitets, m en ogsaa i Staden Kø
benhavns, ja i D anm arks Riges Historie. Hans Levneds
løb var, hvad hans Selvbiografi3) viser, fra først til sidst
»et Arbejdsliv, varm t for Livets højeste Form aal, . . . .
for Kristenlivets Udvikling og Fæ drelandets Vel«.4) Hans
vide Interesser om fattede ogsaa Billedkunsten. Hans for
tjenstfulde Indsats gennem et langt Liv til Frem m e af
2) jvf. P. Severinsen: Landboreformerne og Præstestanden, Præsteforeningens Blad 1938/Nr. 24, 401 flg.
3) H. N. Clausen: Optegnelser om mit Levneds og min Tids Hi
storie (Kbh. 1877). (cit: Opt.).
4) Sønnen, Aarhusbispen, Dr. phil. Johs. Clausens Tillæg til
H. N. Cl.: Opt. 563 flg.
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dansk Kunst h a r tillige sikret ham en hæ derfuld Plads i
Thorvaldsen-K unstens Historie.
K unstsans var en Fam iliearv i den Clausenske, som
det er den Dag idag i den Glausen-Frim odtske Slægt. I
den Henseende slægtede Teologen og Politikeren Henrik
Nicolai Clausen (1793— 1877) ikke blot sin M orfader, den
lollandske Landsbypræ st, Provst Niels Schiern paa, men
ogsaa sin F arfader, den slesvigske Landsbypræ st Claus
Henrik Clausen. Størst Betydning for ham ogsaa paa
dette P unkt fik dog hans Fader, Stiftsprovst over Sjæl
lands, nu Københavns Stift, Henrik Georg Clausen, der
ejede »en levende Følelse for det Skjønne i U dtryk og
Tone«.5) Sansen for B illedkunsten i dens forskellige F o r
m er fik H enrik Nicolai skæ rpet under sin Opvækst væ
sentligst under Faderens Vejledning, dels ved Hjem m ets
Samling af M alerier og Kobberstik, dels ved daglig Ud
sigt til og stadig Fæ rden i Faderens Kirke, den davæ ren
de Vor Frue, som blev ødelagt under Englændernes Bom
bardem ent paa H ovedstaden 1807, endelig ogsaa ved Be
søg paa Den kgl. M alerisamling og to private Samlinger,
Konsul Hans W ests og den M oltkeske.6) Som ung Dr.
phil. fra 1817 gjorde han fra Som m er 1818 til December
1820 en længere Udenlandsrejse, som blev et »Hovedpunkt
i hans aandelige Frigørelses- og Udviklingshistorie«, føl
gelig ogsaa for Udviklingen af hans K unstforstaaelse,
der blev frem m et under Ophold i Berlin, Dresden og
W ien, Rom og Paris.7)
Kort efter H jem kom sten blev H. N. Clausen udnævnt
til Lektor i det teologiske F akultet ved Københavns Uni
versitet (1821), Aaret efter til ekstraordinæ r og 1830 til
5) Skat Arildsen: II. N. Clausen og Kunsten i København, Hist.
Medd. om Kbh. 3. Rk. I Kbh. 1935 (cit.: H. N. Cl. og Kunsten), 450—
51, 454.
6) ib. 452—54.
7) ib. 454.
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ordinæ r Professor. Som saadan virkede han i henved to
M enneskealdre, indtil han 1874 tog sin Afsked. Besjælet
af varm Nationalfølelse og stæ rkt alm ent interesseret
røgtede han Side om Side med sin Em bedsgerning en
meget om fattende og højst forskelligartet, betydnings
fuld offentlig Virksom hed, deriblandt til Kunstens F rem 
me baade i København og i Provinsen.8) »Ja, hvor træ f
fer m an Dem ikke, n aar der tales om Kamp for Sandhed
og Ret, for Frihed og Fæ dreland og for det evigt Skjøn
ne?« skriver en Landsbypræ st m ed fuld Føje til ham i
Anledning af hans 50 Aars Em bedsjubilæ um .9) For Clau
sen stod Arbejdet i Kunstens, i den offentlige F orskøn
nelses Tjeneste paa Linje med alt andet aandeligt godt
og sm ukt, paa hvis Frem m e der arbejdes. H an var fuldt
overbevist om, at dette var et af de sikreste Midler til at
m odarbejde Tidens M aterialism e og Egoism e.10)
T akket være sin Livsstilling kom Clausen allerede i
1830’ernes Midte i næ rm ere Forbindelse med Kunst og
næ rt Samarbejde med Kunstnere. Hans Navn er først og
frem m est knyttet til Opførelsen af Universitetets nuvæ
rende Hovedbygning paa F rue Plads, der blev indviet d.
13. O ktober 1836, og til den kunstneriske Udsm yk
ning af Universitetets Forhal, Gange og Festsal,11) frem 
deles til Opførelsen af Universitetsbiblioteket;12) som a k a 
demisk Værge for Københavns Domkirke (1834— 74) sør
gede han fortjenstfuldt for dens kunstneriske Udsmyk8) ib. 455, 467.
®) Brev 2. April 1871 fra H. Jessen, Taagerup Præstegaard, til
H. N. Clausen, H. N. Cl.’s Privatarkiv, Privateje. — jvf. Skat Arildsen: Bidrag til H. N. Cl.’s Livshistorie, Personalhist. Tidsskr. 10 Rk.
II Kbh. 1935, 175 flg.
10) H. N. Clausen: Fædrelandske Forhold og Anliggender. Kbh.
1880—81 (cit.: Fædrel. Forh.), 652.
11) H. N. Cl. og Kunsten 455—61.
12) ib. 462.
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J. V. Sonne: Brudstykke af den i 1846—50 udførte, udvendige Frise
paa Thorvaldsens Musæum.

ning — Perlen heri er den Thorvaldsenske Skulptur.13)
H an h ar ogsaa bidraget sit til Forskønnelse af F rue
Plads og Dyrkøb, af Set. Annæ Plads og E splanaden.14)
Glemmes m aa ej heller hans Indsats for Kunsten uden
for København: for Forskønnelsen af Universitetets
Landsby kirker, for Genopførelsen af Frederiksborg Slot
og for Opførelsen af Landsoldaten ved Prinsens P ort i
Fredericia og Løve-Monumentet paa Flensborg Kirkegaard.15)
Interessen sam ler sig dog i denne Forbindelse væsent
ligt om Clausens F orhold til Thorvaldsens Musæum og
til Thorvaldsen personligt. Som bekendt er Clausens
Navn nøje knyttet til Thorvaldsen-Musæet, i hvis Opfø
relse og Indretning, Udstyrelse og Bestyrelse h an tog saa
13) ib. 464—65.
14). ib. 464, 467.
15) ib. 467.
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levende Del fra 1837 til 1876.16) Som Kirkeværge for Vor
F rue kom han i et næ rt og kæ rt Sam arbejde med Thor
valdsen personligt. Under sit Rom erophold paa den store
U denlandsrejse 1818— 20 var det ham »en Modgang og
et stort Savn« at m aatte tage tiltakke m ed Thorvaldsens
Atelier — M esteren selv gæstede da København; m en han
deltog i Hovedstadens pom pøse Modtagelse af sin ny
Æ resborger 17. Septem ber 1838. Paa J. V. Sonnes — nu
næsten forvitrede, m ed Hensyn til historisk Trovæ rdig
hed af licentia artifica (kunstnerisk Frihed) uom tviste
ligt prægede — Frise paa Thorvaldsen-M usæets Facade
findes Clausens Skikkelse i Hovedfeltet, altsaa i den
egentlige M odtagelsesscene, hvor en Gruppe festklæ dte
og feststem te celebre københavnske Borgere byder den
hjem vendende Berøm thed Velkommen til hans Fødeby.
Ved Festen for ham paa Hotel d’Angleterre et P ar Uger
efter (7. Oktober) var Clausen blandt Talerne; han h il
ste Hædersgæsten som Skaberen af »den stolte Række
af Skjønhedsvæ rker«, i hvilke vi m øder Kunsten »ren og
kysk, usm ittet af Sm aaligheds, Forfængeligheds, L etfæ r
digheds Aand« og præget af him m elsk Sandhed, ophøjet
Simpelhed og rolig Klarhed — det er i k ort Begreb Clau
sens Syn paa Thorvaldsensk Skulptur. H an væ rdsatte
det fleraarige, nære Sam arbejde, som K irkeværgeposten
bragte ham i til Thorvaldsen, der med særlig Omhu om 
fattede den kunstneriske Udsm ykning af F rue Kirke.
Sam men m ed en lille, trofast V ennekreds stod h an ved
K unstnerens Dødsleje 24. M arts 1844. F ør det saa enestaaende højtidsfulde Sørgetog 6 Dage efter satte sig i
Bevægelse fra K unstnerhjem m et i Charlottenborg til
Vor Frue, holdt Clausen i K unstakadem iets Antiksal en
stem ningsfuld Afskedstale, sart præget af hans person
lige K endskab til den Afdøde. Som Medlem af Bestyrel16) ib. 466.

20

Skat Arildsen

sen for Thorvaldsens Musæum var Clausen med i den
lille udvalgte Skare, som 6. Septem ber 1848 før Solop
gang deltog i Overførelsen af hans Kiste fra F rue Kirke
til Graven i Thorvaldsen-M usæet og -Mausoleet, om m an
vil.17)
Clausens energiske og fortjenstfulde Indsats til Bedste
for den Thorvaldsenske Skulptur baade i Vor F rue og i
Thorvaldsen-M usæet skyldes selvfølgelig først og frem 
m est hans bræ ndende Interesse for Kunsten og K unstne
ren og hans berettigede N ationalstolthed over denne
D anm arks europæ isk berøm te Søn, men h a r næppe væ
ret ganske upaavirket dels af hans personlige Deltagelse
i »opløftende Mærkedage« i Thorvaldsens og Københavns
fælles Historie, dels af hans personlige B ekendtskab og
nære Sam arbejde m ed D anm arks navnkundigste Billed
hugger.
I godt 40 Aar øvede H. N. Clausen saaledes en resul
tatrig Indsats til Frem m e af baade kirkelig og verdslig
Kunst, en Indsats, som han blev hædret for ogsaa af d an 
ske K unstnere baade paa sit Livs store M ærkedage og
efter sin Død.18) Hovedinteressen k nytter sig dog i denne
Forbindelse til den personlige Baggrund for hans ligesaa
fortjenstfulde som betydningsfulde Virke i Forskønnel
sens Tjeneste.
H. N. Clausens Syn paa Forholdet mellem Kunst og
Kristendom.
Paa Baggrund af det ovenfor skitserede vilde det være
naturligt at spørge, om Clausens kunstfrem m ende Be
stræbelser i dansk Kirke- og K ulturliv blot var dikteret
af ren og skær Kunstinteresse, der nødvendigvis m aatte
17) Opt. 89, 202—03, 291—92. — Sigurd Müller: Nordens Billed
kunst u. A. 91 (Fig. 182). — Fædrel. Forh. 755—63 (NB. 757) (H. N.
Cl.’s Festtale til og Mindetale over Thorv.).
18) K. N. Cl. og Kunsten 467—69.
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kræve Udløsning og ogsaa fandt en saadan i hans p ra k 
tiske Arbejde for Kunstens Udbredelse, eller om det var
dybere begrundet. Hvorledes forligede han dette p rin 
cipielt set med sin U niversitetslæ rergerning som teolo
gisk Professor? Det drejer sig her om et principielt
Spørgsm aal: Hvorledes var hans, den evangelisk-luther
ske, system atiske Teologs Syn paa Forholdet mellem
Kunst og Kristendom? Spørgsm aalet lader sig bedst be
svare, n aar vi undersøger hans Opfattelse af K ristendom 
men i Forhold dels til kirkelig, dels til verdslig Kunst.
Til Besvarelse af Spørgsm aalet h ar Clausen ikke givet
nogen sam let Frem stilling, m en derim od i Aarenes Løb
talrige Bidrag, der findes om spredt i hans Forfatterskab.
De i det følgende i Teksten parentetisk anførte Aarstal
angiver T idspunktet for de forskellige Udtalelser, hvis
Kildesteder findes anført i Noterne.
E fter H. N. Clausen viser Religionshistorien, at der
altid og overalt h a r været og er en nær og inderlig F o r
bindelse mellem Religion og Kunst. Kunsten træ der i Re
ligionens Tjeneste som hellig Kunst, den religiøse Idé
ytrer sig som kunstnerisk skabende Princip. Religionen
sæ tter sig saaledes M indesm ærker om sin dannende
Magt, om sin kunstneriske Inspirations- og Skaberevne.
Som Religionen præ ger Kunsten, afspejler denne Reli
gionens Aand og K arakter (1844).19) Hvad der gælder de
hedenske Religioner, gælder ogsaa og i højere Grad
Kristendommen. Sand K ristendom forholder sig ikke
asketisk eller negativt til Kunsten. Det er i Strid med
dens Væsen og Vane »at adskille, hvad Gud og N aturen
forener, at sønderskjæ re Baandet imellem Aand og Le
gem«. Tvæ rtim od adler og indvier den det sanselige ved
at præge det som Skaberens hellige Værk. Kunst og Kri19) H. N. Clauseil: Udvikling af de christelige Hovedlærdomme.
Kbh. 1844, 471—72.
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stendom er naturligt sam hørende og sam arbejdende Mag
ter (1825) .20) Som Evangeliet tager Sigte ikke paa denne
eller hin enkelte Side af M ennesket, men paa det hele og
fuldstændige M enneske, saaledes kom m er det religiøse
Liv da ogsaa i ligelig Grad til at gennem træ nge det m en
neskelige Væsen som Helhed og ytre sig som en h arm o 
nisk Sam virken af baade Følelse, Tæ nkning og Vilje
(1844, 1853).21) Som K ristendom m en er Fuldendelsen
af A abenbaringen og vel at m æ rke af en Aabenbaring,
der om fatter hele Livet, henvises K irken af Aabenbaringsordet til at gøre Brug af enhver Form , hvorunder
det guddom melige h a r aabenbaret sig i Guds rige og
m angfoldige Verden (1853) ,22) Baade den kristelige H i
storie, der om fatter et helt Persongalleri, og den kriste
lige Lære, som udtrykkes i Billeder og Lignelser, opfordrer
ogsaa uvilkaarligt til kunstnerisk Fremstilling (1844) ,23) Det
er altsaa ganske i Aabenbaringens Aand, naar den kriste
lige Kultus tager i sin Tjeneste enhver Form , der tjener
til Frem m e af From bedslivet. Den kristelige Kults H i
storie om fatter da ogsaa saavel Homiliens og Salmedigt
ningens som den kirkelige Billed- og Tonekunsts Histo
rie (1853) .24) Først ved K ristendom m en h a r saavel den
him m elske Skønhed aabenbaret sig i Kunstens uudtøm 
melige Rigdom for M enneskeheden, som den skabende
K unstneraand er hævet til en for Antiken ukendt Højde.
Kilden til Kunstens højeste og reneste Liv m aa sikkert
søges i »Religionens Helligdom« (1825).25)
20) s. F.: Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning,
Lære og Ritus. Kbh. 1825, 789—90.
21) Udvikling af de chr. Hovedlærdomme 473. — s. F.: Christelig
Troeslære. Kbh. 1853, 120.
22) Chr. Troeslære 437.
23) Udvikling 473.
24) Chr. Troeslære 437.
25) Cath. o. Protest. 790, 796.
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Hvad ovenfor er udviklet, gælder ligesaavel katolsk
som protestantisk Kristendom ; i begge Konfessioner er et
positivt Forhold til Kunsten principielt naturligt og nød
vendigt. Hvorledes skulde det være noget væsentlig k a 
rakteristisk for den evangelisk-protestantiske Kultus at
forsm aa det æstetiske, digteriske og kunstneriske Ele
m ent? Hvorfor skulde Kirken som protestantisk fo rk a 
ste Brugen af K unsten i dens forskellige Form er, altsaa
»af de Midler, hvorved Aanden stæ rkt og k lart taler til
Aanden?«. H vorfor skulde K irken som evangelisk stille
Sandheden i M odsætning til Skønheden? I B etragtning
af saavel Evangeliets alt om fattende Sigte paa M enne
sket som af dets talrige T ilknytningspunkter for K un
sten m aa m an tvæ rtim od spørge, om Evangeliet ikke
snarere »lyser F red over alle de Tegn og Skikkelser, i
hvilke Sandheden træ der synlig og indtagende frem for
Mennesket?« (1836) ,26) Principielt set burde Reformatio
nen selvfølgelig ogsaa have ført til en Genfødelse af den
kirkelige Kunst (1844) ,27) Men H istorien artede sig nu
ganske anderledes. De saakaldte »Billedstorme« er vel
forklarlige og paa sine Steder endog undskyldelige, m en
m edførte dog uerstattelige Tab; i den Henseende er det
i højeste Grad beklageligt, at Reform ationen i den
nyere Tids Historie betegner »Ødelæggelsens T idspunkt
for Konstens M indesmærker« (1836) ,28) Det er historisk
set forstaaeligt, at den protestantiske Gudstjeneste paa
G rund af de religiøse Forhold kom til at lægge overdre
ven Vægt paa det belærende Moment og saaledes énsidigt
tilfredsstille Tankens og ikke hele det m enneskelige Væ
sens aandelige Fornødenheder. Præ dikenen fortræ ngte
alle de andre K ultusform er som Symbolik, hellig Toneog Billedkunst; ogsaa andre, økonom iske, F ak to rer spil26) s. F.: Populaire Foredrag over Reformationen. Kbh. 1836, 172.
27) Udvikling 476.
28) Populaire Foredrag 25—26.
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lede dog her ind (1825, 1844, 1851).29) Resultatet er ble
vet, at »en uæsthetisk Eensform ighed« og Ligegyldighed
for kirkelig Kunst og Symbolik præ ger ikke alene den
reform erte, m en ogsaa den lutherske Kultus (1853) .30)
I Protestanternes »nødlidende Kirkebygninger« hersker
i Almindelighed »frastødende Nøgenhed og iisnende Kul
de« (1859, 1878) .31) Men hvorfor skulde den evangelisk
lutherske Kultus ikke kunne hæves til et højere og væ r
digere Trin, naar en alm indeligere udbredt kirkelig
Sans sejrer? (1844) ,32) Som L uther var »ikke blot O r
dets, m en ogsaa Tonens og Billedets V urderer«, saaledes bør den lutherske Kirke da ogsaa bryde m ed gam 
m el Slendrian og arbejde paa en friere, fuldere og v ar
m ere Udfoldelse af K ultusform erne (1851).33) T akket
være L uther er Tanken om en hellig Kunst da ikke frem 
m ed for os evangelisk-lutherske Kristne. Al Tale om en
speciel protestantisk Kunst, altsaa som Modstykke til ka
tolsk Kunst, betragtede Clausen dog i 1825 som vistnok
næ rm est hørende den fjernere F rem tid til, saaledes i
sin Ungdoms teologiske Hovedværk, »Catholicismens og
Protestantism ens K irkeforfatning, Lære og Ritus«. En
M enneskealder senere kunde han i sit Livs sikkert be
tydeligste Arbejde, »Det evangeliske Kirkelivs Nutid og
Frem tid« (1859) konstatere, at T anken om en særlig
evangelisk-luthersk Kunst endnu da kun i ringe Grad
var træ ngt ind i det kirkelige Liv, en Opfattelse, han
ikke fandt Anledning til at ændre, da han i 1875 daterede
20) Gath. o. Protest. 784 flg., NB. 789. — Udvikling 476—77. — s.
F .: Den Augsburgske Confession, oversat og belyst ved historisk dogmatisk Udvikling. Kbh. 1851, 278—79.
30) Chr. Troeslære 445.
31) s. F.: Det evangeliske Kirkelivs Nutid og Fremtid. Kbh. 1859,
422 (2. Udg. Kbh. 1878, 658).
32) Udvikling 477.
33) Den Augsburgske Confession 279—80.
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II. V. Bissens Bronzebuste af H. N. Clausen, afsløret den 14. No
vember 1878 paa Frue Plads foran Universitetet.
Fotograferet med Tilladelse af Universitetets Rektor.
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F orordet til en ny, forøget Udgave af den nævnte Bog,
der udkom tre Aar efter.34)
Vi h ar herm ed optrukket H ovedlinjerne i H. N. Clau
sens Opfattelse af K ristendom m en i Forhold til kirkelig
Kunst. Dermed er det principielle Spørgsm aal, som vi
opkastede ovenfor, dog kun delvis løst. Tilbage staar at
undersøge hans Syn paa Kristendommen i Forhold til
verdslig Kunst.
Det sande og det skønne i Tilværelsen udgør en højere
E nhed (1839) ;35) heraf udspringer da Videnskab og Kunst
som nærbeslægtede Aandsm agter, der er bestem t til gen
sidig Sam arbejde og Understøttelse; vel gaar de hver sine
Veje og benytter hver sine Midler, m en de virker dog
begge i det sam m e aandelige Form aals Tjeneste (1847).36)
Hvor det sande frem træ der i det skønnes Form , faar det
fuld Magt over M enneskesindet, m en m angler ganske
Fylde, Farve og oplivende Kraft, hvor det viser sig i Be
grebets Nøgenhed, afklæ dt det skønnes D ragt (1838) .37)
Hvert Menneske ejer i Sjælens Dyb Billeder af det him 
melske, af en evig Sandhed og en uforgængelig Skønhed,
der m inder M ennesket om Livets Udspring og Maal.
Hvad M ennesket søger tidlig og silde, i Livet udadtil og
i Tankelivet, er netop en Virkelighed, som svarer til Gen
skinnet af det him m elske. Som M ennesker er flest, op
lever de kun, at Billederne af det sande og det skønne i
flygtige Skin farer Øjet forbi eller hviler hem m eligheds
fuldt i T ankernes Dyb uden at kunne fattes, form es og
formuleres. Men Kunstnerne er som Herrens udvalgte og
34) Cath. o. Protest. 791. — Det evangeliske Kirkeliv 1. Udg. 386;
2. Udg. 615—16.
35) H. N. Clausen: Historisk Fremstilling af Kbh.’s Univ.’s Virk
somhed 1837—38. Kbh. 1839, 172.
36) s. F.: Fædrel. Forh. 634—35 (Ang. Fortsættelsen af den kunst
neriske Udsmykning af Universitetets Forhal).
37) ib. 758—59, 756 (Hilsen til Thorvaldsen).
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indviede bestem t til at aabenbare det him m elske for de
res M edmennesker. »Med underfuld Magt gribe og fast
holde de de store Syner, udpræge dem i Materiens Stof,
forvandle den døde Masse til Aandens klareste Billed,
og saaledes frem staa de under den skabende Haand, dis
se Skikkelser, som Sjælen gjenkjender og elsker i sine
bedste Tim er; de bringe Budskab fra en højere Verden,
tolke i veltalende Tavshed dens stille Herlighed, dens
dybe Fred« (1838).38) Hvad D usinm ennesket aner, fatter
og tolker K unstneren for ham . Hvor denne lader sin
Aand virke ikke imod, men m ed Guds Aand, dér lader
Gud Sandheden frem lyse i sin Skønhed for M enneskene
(1838) .39) Hvor K unstneren skaber det store og herlige,
dér vidner Guds Aand med M enneskets Aand (1844).40)
D erfor er sand Kunst hellig (1838) .41) At betragte den som
blot og bar Luxus og Øjenslyst vidner ikke blot om m an 
gelfuld aandelig Udvikling (1847),42) m en m aa sim pelt
hen stem ples som Vanhelligelse af Kunsten (1848) .43) —
Men nu Kunstforstaaelsen! Selvom det kun er de faa gi
vet k lart at tyde Kunstens Billedsprog, »saa lyser den dog
livsalig ind i hver sund, ufordæ rvet og ukunstlet Sj*æl«
(1838) .44) Selvfølgelig er Nydelsen af K unstvæ rker i no
gen Grad betinget af aandelig Dannelse og Kundskab,
men kan dog m indst af alt undvære en »naturlig Sans«,
et m edfødt aabent Øje og m odtageligt Sind for Kunsten,
noget, som kan være nægtet den Dannede, m en givet den
Udannede, der, alle sine aandelige M angler tiltrods, kan
føle sig grebet af Billedværkets Storhed og Skønhed
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

ib.
ib.
ib.
ib.
ib.
ib.
ib.

756.
756—57.
760 (Ved Thorvaldsens Kiste).
758 (Hilsen til Thorv.).
634 (Ang. Forts, af kunstn. Udsmykn. af Univ.’s Forhal).
708 (Ved Thorvaldsens Musæums Aabning).
757 (Hilsen til Thorv.).
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(1837).45) Virkelig Kunstnydelse kan der først være Tale
om, naar m an lader sig paavirke af Aanden, der h ar
skabt Kunstværket, og tilfulde fatter, at Skønheden er
ligesom Sandhed, Retfærdighed og Gudfrygtighed »en hel
lig, en velgjørende, opløftende, forsonende Magt« (1848) .40)
Skønheden er en Magt blandt Livets andre Magter og
h ar som saadan sin fulde Existensberettigelse ikke blot i
det private, m en ogsaa i det offentlige Liv (1841).47) Der
gives saaledes offentlige Bygninger, hvor K unsten ikke
alene finder en naturlig, m en endog en naturnødvendig
Anvendelse. Det gælder selvfølgelig ikke Bygninger som
f. Ex. et A rresthus eller en Kaserne, der tjener til at a f
hjælpe de sim pleste og laveste F ornødenheder i Sam 
fundet, men derim od Bygninger som f. Ex. et
Akademi, Musæum eller Universitet, der staar i
de højere og højeste Livsforholds Tjeneste. Ganske vist
kan saadanne Bygninger benyttes til daglig Brug uden
kunstnerisk Udsm ykning, men først hvor en saadan fin 
des, kan Bygningen siges at være virkelig fuldført
(1844) .48) Dette gælder i særlig Grad U niversitetsbygnin
gen, der bør staa som »M indesmærke om Konstens in 
derlige Sam fund med Videnskaben, om det Sandes og
det Skjønnes høiere Eenhed« (1839).49)
Clausens Kunstinteresse var ikke snævert begrænset til
Billedkunsten i alle dens forskellige Form er som A rki
tektur, Skulptur, Maleri o. s. v., m en om fattede ogsaa
45) ib. 680 (Fornøden Oplysning ang. et saakaldt »farligt Misgreb
af Folkebladets Udgivere« [vedr. Indsaml, t. Opfør, af Thorvaldsens
Musæum]).
46) ib. 708 (Ved Thorv.’s Mus.’s Aabn.).
47) ib. 666 (Om Forskjønnelse af Kjbhvn. og dens nærmeste Om
givelse).
48) ib. 626 (Den kunstneriske Behandling af Universitetsbygnin
gens Indre).
49) Hist. Fremstill. af Kbh.’s Univ.’s Virksomhed . . . . 1837—38,
172.
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Havekunst og By kultur, hvad hans Arbejde for F orskøn
nelsessagen tilfulde viser; det kan i denne Forbindelse
bem ærkes, at han ogsaa her drager Konsekvensen af sin
kunstfilosofiske Betragtning, om end negativt form uleret,
naar han hævder, at F orskønnelsesprojekter ikke tør
henregnes til »forfængeligt Luxusvæsen« (1843).50) I sin
Sans for det skønne i N atur og Kunst er h an ikke ensidig
æstetisk indstillet, m en ejer ligesaavel Pietet overfor hi
storiske M inder som Forstaaelse for det praktiske Livs
Krav. N aar han tager offentligt tilorde for Genopførel
sen af det nedbræ ndte Frederiksborg Slot, er det netop
i B etragtning af dets Skønhed og M inder (1859, I860).51)
Naar han protesterer mod Planerne vedrørende O pførel
sen af Zoologisk Musæum, er det blandt andet dikteret
af Hensyn baade til Konsistoriebygningen, den eneste
Rest af den ældste Universitetsbygning, hvis F rem tids
skæbne han m ente truet, og til Universitetsbiblioteket,
hvis Udvidelsesmulighed syntes ham udelukket (1862).52)
Som den særdeles vigtige Livsmagt Skønheden, K un
sten er, m aa det da ogsaa efter Clausens Mening anses
som et meget væsentligt og betydningsfuldt Frem skridt
i den nyere Tids Kultur, at det offentlige i stedse stigende
Grad gør Brug af B illedkunsten (1847)53) og saaledes bi
drager sit til at højne Nationens aandelige Niveau; thi saalænge en Nation fattes Kunstglæde og Skønhedssans, saalænge m angler den noget m eget væsentligt i sin aande
lige Udvikling (1848).54) Paa dette P unkt stod endog den
50) Fædrel. Forh. 667 (Et Par Ord om Kjbhvn.’s Udskæmmelse).
51) ib. 738 flg.; NB. 740—41, 745, 752 (Forsk. Presseindlæg vedr.
Frederiksborgs Genrejsning).
52) ib. 641 flg.; NB. 643—45 (Votum imod den foreslaaede Belig
genhed for den zoologiske Musæumsbygning. — jvf. H. N. Cl. og
Kunsten 463—64).
53) Fædrel. Forh. 634 (Ang. Forts, af kunstn. Udsmykn. af Univ.’s
Forhal).
54) ib. 708 (Ved Thorv.’s Mus.’s Aabn.).

30

Skat Arildsen

dannede Verden i 1830’ernes D anm ark tilbage; i dens
Interessekreds indtog B illedkunsten kun en underordnet
Plads (1837).55)
Det vil af det hidtil udviklede være klart, at Clausen
ikke var eller kunde være nogen Tilhæ nger af Slagordet
om Kunsten for Kunstens egen Skyld — dertil var hans
Syn paa Kunstens Oprindelse, paa den kunstskabende
Virksom heds Udspring for idealistisk begrundet og hans
Syn paa Kunstens Maal for universelt bestem t. Typisk i
sidstnævnte Henseende er hans Stilling til Thorvaldsens
Kunst og Musæum og til Frederiksborg Slots Genopfø
relse. E fter Clausen m aa den Thorvaldsenske Skulptur
ved sin Skønhed og historiske Betydning tiltale Øje,
T anke og Følelse og paa Grund af M otivernes Rigdom
sætte de m angfoldigste Interesser i Bevægelse (1837).56)
D erfor skal Thorvaldsens M usæum som »en Kunstens
Helligdom i Norden« »grundfæste Skjønhedens Rige
iblandt os« (1838)57) og tjene til Frem m e af Kunsten og
tillige af al højere K ultur (1848, 1837).58) Musæet skal
staa som »Hovedstøtte for et sundt og frit, et ædelt og
skjønt Folkeliv i Norden« (1848).59) Kunstens Betydning
indskræ nker sig altsaa ikke til det æstetiske, hvor betyd
ningsfuldt dette end er, m en tager derigennem et videre,
kulturelt Sigte, og begræ nser sig ikke til den dannede Ver
den, men gælder Nationen som Helhed. Det er ogsaa K un
stens Opgave at vække Begejstring for alt ædelt og stort
(1838),60) altsaa ogsaa for K unstneren. Clausen selv næ55) ib. 692 (Skrifter om det Thorv. Mus.).
56) ib. 679—80 (Fornoden Oplysn. ang.........Misgreb af Folkebla
dets Udgivere).
57) ib. 758 (Hilsen t. Thorv.).
58) ib. 709 (Ved Thorv.’s Mus.’s Aabn.); 693 (Skrifter om det
Thorv. Mus.).
50) ib. 709.
60) ib. 758.
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rede dyb Beundring for Thorvaldsen, »Skaberen af den
nyere B illedhuggerkunsts ypperste Værker«, Datidens
»største K unstner, saa stor, at ikke A arhundreder have
frem bragt hans Lige« (1837).61) Baade Kunst, K unstner
og K unstforetagender h a r ikke m indst Betydning for
Nationalfølelsens Udvikling. I den Henseende er T h o r
valdsens Kunst et enestaaende Middel (1837).°2) Og hvor
forsvindende faa det end er givet at tydeliggøre sig
K unstnerens hele Værd og Betydning, saa føler dog alle
Danske sig forherliget ved den ene Mands, ved T h o r
valdsens aandelig erhvervede Storhed (1838).63) Ja, »hvil
ken dansk Mands Bryst føler sig ikke udvidet« ved T an 
ken om, at Thorvaldsen, »Europas Beundring, er D an
m arks Søn« (1837, 1844) ,64) D erfor stod O pførelsen af
Thorvaldsens M usæum da ogsaa for Clausen som en Na
tionalsag. Det drejede sig her om et nationalt H æ ders
m inde for vor Landsm and! Skulde den patriotiske Følelse
for denne Sag da ikke kunne vækkes hos alle uden
Stands- eller Rangsforskel? (1837).65) Her gjorde han
im idlertid den E rfaring, at det er ulige lettere at vække
D anskernes sociale end deres patriotiske Følelse.60) Godt
en Snes Aar senere tog han offentligt varm t tilorde for
Genopførelsen af Frederiksborg Slot og haabede d er
igennem paa en Vækkelse af Folkets nationale Selvbe
vidsthed, Selvfølelse og Sam virken (1859, I860).67) Hvad
det her skortede paa, var ikke de økonom iske Forhold,
61) ib. 673 (Et Par Ord til Opfordring [ang. Thorv.’s Mus.’s Op
førelse]).
62) ib. 693 (Skr. om Thorv.’s Mus.).
63) ib. 757 (Hilsen t. Thorv.).
64) ib. 674 (Et Par Ord t. Opfordr.); 762 (Ved Thorv.’s Kiste).
65) ib. 672 flg. (Et Par Ord t. Opfordr.).
68) Opt. 194—95, jvf. 551.
67) Fædrel. Forh. 738 flg. (Forsk. Presseindlæg vedr. Frederiksborgs Genrejsning).
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m en derim od, som Clausen saa sm ukt og træ ffende si
ger, »det kraftige, selvtillidsfulde Sving i den nationale
Stemning, der vinder Styrke ved ethvert Foretagende,
der fører ud over de snævre egoistiske Interesser til et
højere liggende Fælles-Form aal« (I860).08)
Karakteristik og Kritik
af
H. N. Clausens Syn paa Forholdet mellem Kunst og
Kristendom.
Vi ser altsaa, at H. N. Clausens praktiske Indsats til
Kunstens Frem m e bundede i et teoretisk Syn paa Kun
sten. Saaledes som hans Kunstsyn foreligger, er det
klart, at der ikke kan tales om nogen Kunstfilosofi eller
Billedkunstens Æ stetik. H an giver intet System, kun
Aforismer, i deres Form dels Spekulationer indenfor Omraadet Kristendom og Kunst, dels R æ sonnem enter over
Kunsten i national, pædagogisk og psykologisk H en
seende. H an var paa Kunstens O m raade Lægmanden,
der, hvis vi tør tage ham paa Ordet, søgte at underordne
sig den Sagkyndige, K unstneren, hvor denne alene var
beføjet til at dømme. Hvor han udtaler sig om Kunst, rø 
ber han den samm e sunde D øm m ekraft, som vi kender
fra hans øvrige, vidtforgrenede V irksom hed i Tale og
Skrift. Hans Domme er som Regel klare i F o rm ulerin
gen og træ ffende i Indhold; reelt ligger deres Styrke i
Bredden, deres Mangel i Dybden og ofte tillige i B egrun
delsen. Hans Syn paa F orholdet mellem Kristendom og
Kunst h ar vel ingen Værdi teologisk set, m en derim od
nogen Værdi i psykologisk-biografisk Henseende. Det vi
ser nemlig, hvorfor h an som protestantisk Kristen og
Teolog kunde og vilde ofre Kunsten saa megen Tid og
68) ib. 753—54.
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K raft af sit Liv, som han gjorde, hvad den historiske
Oversigt over hans kunstfrem m ende Indsats tilstræ kke
lig tydeligt h ar vist. Vel var hans Kunstsans det primære
og hans Kunstsyn det sekundæ re genetisk set; m en givet
er det aabenbart, at saavel hans Hovedgerning i Teolo
giens og Kirkens Tjeneste som hans Bivirksom hed til
Kunstens Frem m e begge var rationelt begrundet og ind
byrdes forbundet. Det er altsaa ikke nok m ed C. E. Schar
ling at tale om hans Kærlighed til Kunsten eller med P.
Madsen at nævne hans Fæ drelandskæ rlighed som det
eneste og dybest bevægende i denne hans Bivirksomhed.60)
Skønt Clausen ikke h a r givet nogen sam m enhængende,
endsige udtøm m ende Frem stilling af Forholdet mellem
Kristendom og Kunst, m en kun h a r m eddelt om spredte
Bidrag hertil, saa er det dog klart, at hans Opfattelse af
de to F ak to rer bestaar af idealistisk-filosofiske og kristelig-systematiske Tanker, altsaa af T anker, der, indbyrdes
højst uensartede af O prindelse og grundforskellige i.Væ
sen, skulde synes at forbyde enhver Sam m ensm eltning,
som til syvende og sidst kun bliver en ren og skær Sam 
menblanding af det uforligelige, hvor betagende det m aaske end tager sig ud stilistisk og overfladisk set. Ganske
vist er det m etafysiske Grundlag for kirkelig og verdslig
Kunst form uleret i henholdsvis teologisk og filosofisk
Sprogbrug; men det er i V irkeligheden kun en Forskel
i det form elle; reelt set er Religion, Kristendom Kilden
til sand Kunst. At tale om kirkelig og verdslig Kunst
synes da efter Clausens Tankegang ikke at m aatte fo r
staas om to Kunstarter af forskellig Væsen og Oprindelse,
m en kun om to forskellige O m raader for Kunstens An
vendelse. Sand Kunst er hellig, altsaa kristelig Kunst,
69) Theologisk Tidskrift. Aarg. 1871. (Kbh.) 245 (C. E. Scharlings
Tale ved »Prof. Clausens halvhundredeaars Jubilæum«). — Ved . . . .
H. N. Clausen’s Jordefærd. Kbh. 1877, 13 (P. Madsens Gravtale).
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der finder Anvendelse baade i og udenfor Kirken, saavel i det kirkelige som i det verdslige Liv. N aar vi i den
ovenfor givne Oversigt over Clausens Syn paa K risten
dom og Kunst skelner mellem kirkelig og verdslig Kunst,
h a r det vel ikke sin Berettigelse reelt set, altsaa i hans
Syn paa de to F aktorer, m en derim od form elt set, nem 
lig af Hensyn til Oversigtens Overskuelighed og Kilde
m aterialets naturligt givne Gruppering, p. d. e. S. hans
teologiske F orfatterskab, p. d. a. S. hans m indre Arbej
der om »Fæ drelandske Forhold og Anliggender«.
Nu ligger det nær at spørge, om der ikke lader sig p a a 
vise en Udvikling i Clausens kristelige Kunstsyn. Som be
kendt gennemgik han en betydningsfuld personlig k ri
stelig Livsudvikling, der vitterligt ogsaa satte sig Spor i
hans teologiske Forfatterskab. Mon der da ikke ogsaa i
hans K unstopfattelse lader sig spore en saadan Udvik
ling? Det er desværre ugørligt at paavise en saadan paa
Grundlag af det foreliggende Kildem ateriale. Der kan
ikke gives andet Svar paa Spørgsm aalet end dette: Han
synes Livet igennem at have hyldet et i det væsentlige,
fra de unge og yngre Aar, principielt uforandret Syn paa
Kunst og Kristendom. Paa den anden Side skulde det
dog være højst m ærkværdigt, om ikke hans personlige
Modning gennem Aarene ogsaa h a r indvirket paa hans
Kunstopfattelse, uddybende, afklarende, inderliggørende
paa dette eller hint Punkt. Men dette lader sig som sagt
desværre ikke paavise, kun form ode.
En første O rientering i Clausens Syn paa Kristendom
og Kunst virker opløftende, m en en næ rm ere U ndersø
gelse nedslaaende. En saadan afslører nemlig, at den
førnæ vnte Sam m enblanding af idealistisk-filosofiske og
kristelig-system atiske T anker h ar været til Skade for
hans kristelige Kunstsyn, hvor det iøvrigt ogsaa skorter
paa Analyse, D efinition og Konsekvens. Et typisk Exem 
pel herpaa er direkte og indirekte Clausens Opfattelse af
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Thorvaldsen. Af S. Schack. 1844.

Thorvaldsen. E fter Clausen virker, som nævnt, Guds
Aand i og ved M enneskets Aand, vel at m ærke saaledes,
at M ennesket kan virke med eller imod den (1838). Hvor
det store og herlige frem staar som M enneskers Værk, er
det Guds Aand, som virker med M enneskets Aand
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(1844) .70) Som sand Kunst er hellig, kristelig Kunst, er
den sande K unstner den gudbenaadede K unstner. P rin 
cipielt set hævder Clausen altsaa M enneskets, og det vil
i denne Forbindelse sige K unstnerens frie Selvbestem 
melse overfor Gud. Den gudbenaadede K unstner m aa
følgelig være en saadan, der røgter sit af Skaberen givne
K unstnerkald, vel at m æ rke som personlig Kristen. En
saadan Slutning holder dog næppe Stik. E fter den Clausenske O pfattelse af Selvbestemm elsen synes tværtim od
K unstnerens skabende V irksom hed at være det afgø
rende, hans personlige Stilling til K ristendom m en det
underordnede. Clausens to Taler, der h a r Thorvaldsen
til Genstand, tyder stæ rkt herpaa. Ved Festen i Hotel
d ’Angleterre for den hjem vendte europæ iske Berøm thed
(7. O ktober 1838) hilser han i V irkeligheden T horvald
sen som kristelig K unstner. Andet Indtryk kunde Tilhø
rerne dengang ligesaalidt faa som Læserne nu. Var Clau
sen da uvidende om, at T horvaldsen var religiøst indiffe
rent? E ller stikker Fejlen i hans principielle Syn paa
Forholdet m ellem K ristendom og Kunst, Gud og K unst
ner? I begge H enseender var der da M ulighed for, at
Clausen i Aarenes Løb skiftede Opfattelse, udviklede sig.
Intet tyder dog herpaa. Ganske vist skulde det være
m ærkeligt, om Clausen ikke kom paa det rene m ed T h o r
valdsens religiøse Stilling under deres flereaarige, nære
Sam arbejde paa F rue Kirkes kunstneriske Udsmykning.
Ihvertfald holdt han (30. Marts 1844) en M indetale over
Thorvaldsen i K unstakadem iets Antiksal, hvor hans Syn
paa den hensovede K unstner er det samm e som i 1838.
Selvofm Clausen ikke holdt en Gravtale i Kirken, m en en
M indetale i Antiksalen, saa var det dog ikke blot den
kunstbegejstrede Lægm and, m en ogsaa den Kristne og
Teologen, der talte. Og nu som dengang m aatte Thor70) jvf. nærv. Afh. S. 27.
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valdsen efter Clausens Frem stilling opfattes som den
kristne K unstner, der naturligt hørte K irken til.
H er er selvfølgelig ikke Tale om at give den tyske
Præ st og Kirkearkæolog Heinrich Otte Ret, n aar han
principielt hævder, at »en vantro Kunstners Indbildnings
k raft aldrig kan frem bringe et kristeligt Kunstværk«.
E fter hans O pfattelse er den kristelige Aand K ildesprin
get for det kristelige K unstværk; dette bliver saaledes en
af Aandens Y tringsform er. Følgelig kan kun den K unst
ner, som er personlig Kristen, skabe et kristeligt K unst
værk. H an og ingen anden. — Med fuld Føje proteste
rer da ogsaa den norske K unsthistoriker L. Dietrichson
mod en saadan Betragtning, der i lige Grad modsiges af
Psykologi som af Historie. H an skelner bestem t mellem
K unstnerens personlige Livsanskuelse og den k u n stn eri
ske Fantasi. Det karakteristiske for K unstnerfantasien
er netop at kunne inspireres af de store Livsværdier, og
saa de religiøse. Den absolut nødvendige Betingelse for
at kunne skabe et kristeligt K unstværk er altsaa ikke,
at K unstneren er personlig, overbevist Kristen, m en der
imod, at Kristendom m ens Livsværdier ihvertfald h a r en
relativ Betydning for ham , da de ellers ikke vilde kunne
befrugte hans F antasi.71)
Nej, Spørgsm aalet drejer sig ikke her om T horvald
sens kristelige Kunstværk — det er som saadant hævet
over al Tvivl — , m en om Clausens Ret til at betragte
ham som kristelig Kunstner, som personlig Kristen. E f
ter Clausens principielle Syn paa K ristendom og Kunst
og hans T horvaldsen-Taler vil det være naturligt at d ra 
ge den Slutning: hvor der er Tale om Gud og K unstne
ren, er det væsentlige, at K unstneren skaber, inspireret
71) Heinr. Otte: Handbuch d. kirchlich. Kunst-Archäologie d.
deutsch. Mittelalters. 3. Aufl. Lpz. 1854, 1. — L. Dietrichson: Om
rids af den kirkelige Kunstarkæologi. Kria. 1902, 5—6.
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af Gud; m en m indre væsentligt, hvorledes han person
ligt forholder sig til Gud. Hvad K unstneren skaber ud
af Gud, er værdifuldere, end hvad han m ener om Gud.
Det vitterligt højst omtvistelige i den Clausenske O pfat
telse skyldes ikke hans Begejstring og Beundring for
Thorvaldsen, men beror sim pelthen paa det m angelfulde
og fejlfulde, der præ ger selve hans principielle T æ nk
ning, dens anerkendelsesværdige Sider ufortalt. Paa
det P unkt stod Clausen im idlertid ikke ene, men delte
Skæbne med saa m ange andre danske Teologer fra det
19. A arhundredes første Halvdel.

KASTELLETS VAGTMESTERLØJTNANTER
OG STILLINGENS UDVIKLING TIL
KASERNEKOMMANDANT SAMMESTEDS
FRA 1664 TIL 1914.
Af VICTOR KROHN.

en 1. April 1854 blev Kastellet Frederikshavns Ka
sernekom m andantskab etableret om trent i sin n u 
værende Skikkelse; m en det er sikkert kun de færreste,
der aner noget om, at m an er i Stand til at følge denne
Stillings Tilblivelse og F orhistorie helt tilbage til den
Dag, den 28. O ktober 1664, da Kastellet m odtog sin fø r
ste Indkvartering.
Man vil kunne finde de første Spor gennem den Stil
ling, der betegnedes som V agtm esterløjtnant; thi allerede
paa det anførte T idspunkt hedder det, at Kom m an
danten i Kastellet skulde have en saadan til sin Assi
stance. V agtm esterløjtnantsstillingens F orhold til Kom
m andanten kunde vel næ rm est sam m enlignes m ed en
A djutants til sin Chef, kun m ed en langt m ere alsidig
Virksom hed, en Art K om bination af Nutidens K aserne
kom m andanter og den ved Københavns K om m andant
ansatte K aptajn. Stillingen betegnedes ogsaa ofte som
K aptajnvagtm ester, uden at denne Betegnelse dog influ 
erede paa Lønningsforholdet, m en snarere kunde skyl-
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des den paagældende Fæ stnings større Betydning eller
være en særlig Udm ærkelse for lang og god Tjeneste.
Begge Stillinger beklædtes snart af tjenestegørende,
snart af afskedigede Officerer, i sidste Tilfælde som en
Retrætepost. Stillingens Betydning var, som det vil frem gaa af det følgende, noget udflydende, meget varierende
og ret underordnet. Indehaverne havde bl. a. Tilsynet
med og Ansvaret for Statsfangerne og Slaverne, og sæ r
lig den første Kategori forvoldte dem m eget Bryderi,
ikke m indst efter 1764, da de personlig skulde være til
Stede ved Op- og Aflukningen af A rrestdørene for de
Fanger, hvem det var tilladt at m odtage Besøg, idet m an
h a r Eksem pler paa, at disse m ed Villie lagde deres Be
søgstider saaledes, at de faldt sam m en med V agtm ester
løjtnantens Spisetider, saa at han ofte i Timevis m aatte
gaa frem og tilbage i den lange og smalle Arrestgang
for at afvente, at det behagede A rrestanterne at afslutte
deres Besøg.1) Han var K om m andantens Skriver, skulde
personlig uddele Brændsel og Olie til Vagterne og havde
i de ældste Tider det efter Nutidsbegreber ret un d er
ordnede Hverv at være den, der skulde aabne og lukke
Kastellets Porte, hvilket foregik efter et om stændeligt
Ceremoniel, hvorom senere. Alt dette vekslede selvfølge
lig efter Tidernes forskellige Krav, og kun ganske lang
somt hævedes Stillingen Skridt for Skridt gennem
Aarene.
Selv om Stillingen eksisterede allerede fra O ktober
1664, om tales den første V agtm esterløjtnant ikke før d.
16. Maj 1667; han hed Friederich Nicolaj og havde fo rin 
den været D rabant. H an havde faaet sig en Avindsmand i
en L øjtnant Kellers, der engang havde overfaldet ham
paa Gaden, i hvilken Anledning Kellers ved Krigsrets*) Victor Krohn: »Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gen
nem 250 Aar«.
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dom havde m istet sin Charge, og da Tilfældet vilde, at de
to senere m ødtes paa Vejen til Kastellet, og Nicolaj, efter
hvad han anfører i sin Melding, ikke kunde kende Kel
lers »form edelst F orandring paa hans Klæder«, för
denne ind paa ham m ed de Ord: »Ser Du, Din H undsf ot2)
o. s. v., faar jeg her fat i Dig«, hvortil Nicolaj svarede
med det traditionelle: »Det kan Du selv være«, hvad der
straks gav Kellers Anledning til at drage sin K aarde og,
fortsæ tter Nicolaj, »slog mig derm ed om Ørerne, hvorfor
jeg, som hos mig havde Hs. kgl. M ajestæts Parol, ikke
søgte nogen Revanche, m en gik min Gang lige fort«. Kel
lers blev arresteret, m en da G eneralløjtnant Fr. Ahlefeldt
var af den Mening, at Nicolaj havde taget lovlig m eget
Hensyn til Kongens Parol, fik h an d. 18. Juli 1671 sin
Afsked, hvad der for saa vidt blev til hans Held, som vi
d. 9. Ja n u a r 1672 finder ham som Indehaver af hele to
af Kastellets fire M arketenderier.3)
Han blev efterfulgt af Ludvig Casper Koch, der som
K aptajn ved Kongens Livregim ent til Fods (Livg.) ved
Dom var blevet degraderet d. 19. Juni 1671; ikke desto
m indre blev han M aanedsdagen derefter udnæ vnt til
V agtm esterløjtnant i Kastellet, hvad der giver et m æ rke
ligt Ind try k af Datidens Æ resbegreber. Det er Koch,
der d. 10. Juni 1676 m aatte nedskrive de Ønsker, som
Griffenfeld havde udtalt over for K om m andanten med
Hensyn til sit Ophold i Fængslet, og som senere blev
indsendt til Kongen.4) Det menes, at Koch afgik ved
2) Med Hensyn til Ordets Betydning henvises til »Ordbog over det
danske Sprog«, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Bd.
VIII.
3) Hovedparten af de personelle Oplysninger indtil 1814 skyldes
Oblt. Hirschs Samlinger; her desuden Meidell: »Militarismen i Dan
mark« 50, Brammer: »Livgarden« 46 og Hist. Medd. om Køb. 2.
Rk. I 449.
4) Giessing: »Griffenfeld« 175.
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Døden 1677, og Sandsynligheden taler for, at det er rig
tigt; thi selv om det synes, at E fterm anden først fik sin
Udnævnelse i 1781, h a r han dog boet i Kastellet som
L øjtnant og A djutant ved 3. jyske nationale Infanteri
Regiment, og det m aa derfor antages, at han har fu n 
geret i de mellem liggende Aar. Hans Navn var Herman
Gerlach, og foruden at være V agtm esterløjtnant var han
tillige K aptajn og Konduktør. Det hedder, at han i 1690
blev fritaget for Stillingen som V agtm esterløjtnant; men
da hans E fterm and, Johan Christoff Funch (Funck), først
nævnes i Stillingen fra d. 28. April 1698, opstaar der her
en Lakune paa 8 Aar, hvis da ikke ogsaa han, der boede
i Kastellet som A djutant fra 1684, h ar fungeret som
V agtm esterløjtnant fra 1690 til 1698. F unch afgik ved
Døden d. 15. December 1705.
Den 22. December 1705 blev han efterfulgt af P rem ier
løjtnant ved Prinsen af Hessens Regiment, Johan Gröper
(Gräper).5) H an afgik ved Døden d. 6. April 1709, efter
G eneralløjtnant Corm aillons Erklæ ring, fordi han havde
drukket sig ihjel i Brændevin.
Den 4. Juli 1709 tiltraadte P rem ierløjtnant ved Prins
Christians Regiment (2. BatL), Christoff (Hans Christian)
Krassow Stillingen. Man erfarer d. 20. Ja n u ar 1713, at
han er reglem enteret m ed 2 Favne Brænde sam t Lys og
T ran. Han blev afskediget d. 2. Maj 1721 paa Grund af
Sygdom og med 4. Rdl. (!) i m aanedlig Pension af det
danske Krigshospitals M idler.0)
Samme Dag, som Krassow afgik, blev den med K ap
tajn sk a ra k te r hidtil paa Kronborg værende V agtm ester
løjtnant Johan (Jean) Baumann udnævnt til samme Stil
ling i Kastellet med en m aanedlig Gage af 12 Rdl.7)
5) Kgl. Res. og Koil. Br. (NB. Overalt, hvor intet andet anføres,
er Kilden: Kastellets Kommandantskabs Arkiv.)
6) Kgl. Res. og Koil. Br.
7) Her findes cn Uoverensstemmelse med Oblt. Hirsch.
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Baum ann var født 1654 og var E nkem and, da han flyt
tede ind i Kastellet. Han beklagede sig d. 14. Maj 1721
over den ham tildelte B arakkes slette Tilstand, og Kla
gen sendte han direkte til Kongen, fra hvem den omgaaende blev sendt tilbage til K om m andanten med den
Besked, at Hr. O bersten vilde »af indlagde originale
Skrivelse behage at fornem m e, og som m an ikke
Hs. M aj’s Kasse med nogen Udgift dertil kan besvære,
helst de vedkom m ende, som samm e B arakker sidst h ar
beboet, er skyldig til at levere Værelser udi god og be
boelig Stand igen fra sig, saa ville højstæ rede Hr.
Obersten behage at erkyndige sig, hvorledes fornæ vnte
B arakker er blevet saa meget spolerede, og hvem dem
sidst beboet haver, item hvad dem alt fattes, hvorom
vi hans skriftlige Svar ere forventende«.8) Det viste sig,
at Udgiften beløb sig til 81 Rdl. 57 Sk., m en det var for
meget for den kgl. Kasse, og da K om m andanten, Oberst
J. C. Klenow, hørte dette, blev han betænkelig baade paa
egne og hele Kastellets Vegne og ønskede, at der m aatte
blive nedsat en Kommission til Besigtigelse af samtlige
B arakker; m en Svaret af 27. s. M. var, at »dertil understaa vi os ikke at foranstalte«.9)
I en Instruks af 2. Maj 1727 Pkt. 4210) hedder det:
»Ved Portenes Aabning vil der være følgende at be
m ærke: Saasnart som K aptajnvagtm esteren kom m er
med 1 U nderofficer og 8 M and m edførende Nøglen,
træ der Vagten ud og præ senterer Gevær, og saasnart
han aabner den første Port, følger den ved P orten vagt
havende U nderofficer med 8 M and af sin Vagt m ed ud
til den første Bro, hvor den lille Bro bliver nedladt, saa
at K aptajnvagtm esteren med sit M andskab kan passere,
8) Kgl. Res. og Koli. Br.
9) Kgl. Res. og Koli. Br.
10) Milit. Reskrs.
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og naar han h ar nedladt Ravelinshroen, ligesom ogsaa
aabnet for B arrieren, først da bliver Hovedbroen nedladt,
og saa gaar enhver Vagt igen til sin Post«. Til denne i
og for sig ubetydelige Handling, der i senere Tider alene
udførtes af en Underofficer, den saakaldte »Portslutter«,
udkrævedes der altsaa 1 Officer, 2 U nderofficerer og 16
Mand. »Den lille Bro« var en smal Bro, der uafhæ ngig
af den store Broklap kunde benyttes særlig om Natten
som Overgang for Afløsninger og Patrouiller. Baum ann
afgik ved Døden d. 30. August 1730.
Den næste i Rækken var L øjtnant ved Jyske hvervede
Infanteriregim ent (12. Batl.), Christian Henrik Jäger, der
blev udnæ vnt d. 20. November 1730, sam tidig med at
han blev karak teriseret K aptajn.11) Medens han sad i
Em bedet, blev det d. 25. November 1730 gennem ført,
at A rrestanter ikke m aatte modtages, med m indre der
blev tilstillet V agtm esterløjtnanten en Kopi af Delin
kventens Dom og Kongens K onfirm ation af samme, lige
som det d. 11. Septem ber 1733 blev paalagt ham at rekvi
rere det fornødne Tøj til Slaverne, der før den Tid var
m ødt m ed saa lidet Tøj paa, at de ikke kunde holde
V arm en;12) Afdelingen saa nemlig saaledes paa Sagen,
at da M anden nu ikke m ere var Soldat, m en Slave, blev
den i hans Sted nyhvervede M and forsynet m ed hans
Klæder.
Det ser næsten ud til, at V agtm esterløjtnanten hidtil
personlig h a r m aattet foretage Fordelingen af Brændsel
m. m. til Vagterne; thi først d. 19. F eb ru ar 1736 blev der
tilstaaet ham en Slave til Hjælp herved. — Jäger m aa
enten have været velhavende eller meget sparsom m elig;
thi i M odsætning til saa m ange andre af D atidens O ffi
cerer ejede han saa meget, at han i 1740 kunde oprette
“ ) Kgl. Res. og Koli. Br.
12) Kgl. Res. og Koil. Br.
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en Fundats, ved hvilken han skænkede 380 Rdl. til K ir
ken, de fattige, de fattiges Skole, Præ sten og K ateketen
i Kastellet, sam t hensatte frem deles 250 Rdl. til sin egen
Begravelse, hvortil han knyttede det Ønske at kom m e
til at staa i en aaben Grav i Kirken; m en uagtet denne
hans sidste Villie blev attesteret af K om m andanten og
Præsten, findes der dog ingen saadan aaben Grav i K ir
ken.13) Jäger afgik ved Døden d. 1. Ja n u ar 1741.
Den 9. Ja n u ar 1741 blev virkelig P rem ierløjtnant ved
Eickstedts Infanteriregim ent, Johan Henrik Rickers ud
nævnt til K aptajnvagtm ester. — Den 20. Septem ber s. A.
fik han det sikkert ærefulde Hverv at forrette Tjeneste
som General-Adjutant-Løjtnant (Sekretær) ved In fa n teri
reglem entskom m issionen. U nder denne hans B ort
kom m ando om tales der hele fire Stedfortræ dere, nemlig
Johan (Jørgen) W iegand(t), K aptajnløjtnant I. L. W.
Perglas, en ved G arnisonsregim entet staaende Johan
W ilhelm Buckholtz og K aptajn G. B erbandt.14) Rickers,
der atter overtog sin Post d. 6. April 1744, tog sin Afsked
d. 10. Ja n u ar 1759 og afgik ved Døden s. A. før d. 4.
April.
Den 10. Ja n u ar 1759 blev overtallig K aptajn i G arni
sonsregimentet, Frantz Henrik Hesselberg ansat som Kaptajnvagtm ester. Hans aarlige Lønning blev d. 24. Decem
ber 1763 fastsat til 170 Rdl.;15) m en d. 23. Maj 1764 blev
han Stadsm ajor i Rendsborg, hvor han d. 4. November
1783 afgik ved Døden.
Ved Hesselbergs Afgang blev det d. 23. Maj 1764 be
stemt, at Stillingen skulde ophæves, og at A djutanten
ved det til enhver Tid i Kastellet indkvarterede Regiment
13) Hofman: Fundatssig. IX, 440.
14) Kapt. G. V. J. Smith: »Kommandantskabs- og Garnisonsfor
hold i København i det 17. Aarhundrede«. (Haandskrift paa Køben
havns Kommandantskabs Kontor.)
15) Ingk. Ark. Nr. 51.
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skulde udføre de paagældende T jenesteforretninger;
samtidig bestemtes det, at Lønningen skulde være som for
Premierløjtnanter af Infanteriet + 5 Rdl. D. C. pr. Maaned, hvorved Lønningen steg til 165 Rdl. 93 Sk.; men til
Gengæld inddrog m an to Aar senere Brændselsdeputaterne med den M otivering, at Stillingen var bortfaldet,
som om den, der nu udfyldte den, ikke havde Brændsel
behov. Pladsen stod en kort Tid vakant, m en blev saa
ad interim besat med en L øjtnant Theodor Ernst Reusch,
der ikke desto m indre ogsaa blev betegnet som K aptajn
vagtm ester, idet Betegnelsen var saa indgroet i Bevidst
heden, at den vanskelig lod sig udrydde, og, som det vil
ses, indførtes den igen om kring 1770. — I 1764 blev Vag
ten i A rresthuset æ ndret fra en Officers- til en U nder
officersvagt, og det var dette, der gav Anledning til, at den,
der var eller fungerede som V agtm esterløjtnant, efter
den Tid kom til at staa i et m ere direkte Forhold, ofte
endog Afhængighedsforhold, til Statsfangerne. Reusch
m aa antages at være afgaaet d. 22. April 1768.
Dagen efter tilskrev G eneral-Kom m issariatskollegiet
K om m andanten, at der indtil videre ikke m aatte foreslaas nogen V agtm esterløjtnant, idet denne Stilling fore
løbig skulde besættes med k arakteriseret K aptajn
ved Sjællandske Infanteriregim ent (5. Batl. ?), Hans W il
helm Weimann, med Bibeholdelse af hans Pension, fri
Bolig i Kastellet og de sædvanlige 2 Favne B rænde;16)
dette synes baade at være en Gentagelse og en Modsigelse
af det tidligere bestem te. (Oblt. H irsch h ar intet om, at
W eim ann er V agtm esterløjtnant ad interim ; men efter
Arkiverne passer saavel hans Tilgangs- som Afgangs
dato: d. 23. April 1758 og d. 19. Maj 1770); i November
Maaned 1768 blev der bevilget ham en G ratifikation af 6
Rdl. pr. Maaned.
16) Ordrebog Nr. 31.
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F ra W eim anns Afgang findes der en Lakune, som det
ikke h a r vist sig m uligt at faa udfyldt; men efter alt at
dømme h ar Forholdet været dette, at den d. 23. Maj 1764
tagne Bestemmelse om, at R egim entsadjutanten skulde
overtage Stillingen, atter m aa være blevet æ ndret til den
tidligere Ordning. Im idlertid nævnes der i Tidsrum m et
1770— 1784 hverken nogen A djutant eller V agtm ester
løjtnant ved Navn i Arkiverne. Søger m an andre Kilder,
m ener K aptajn G. V. J. Smith, at den næste i Rækken a n 
sættes i 1781, hvad der synes at bekræ ftes ved, at den
paagældende efter Vejviseren bor i Kastellet fra dette
Aar; m en m odsat anfører O berstløjtnant Hirsch, at han
paa det T idspunkt endnu er K aptajn i Norge og først
ansættes som V agtm esterløjtnant i Kastellet d. 17 Marts
1784, hvad der unægtelig finder sin Bekræftelse ved, at
G eneral-K rigskom m issariatet paa denne Dag ansæ tter
K aptajn af 1. Oplandske Infanteriregim ent, Niels Friderich v. Morville som »Lieutenant-Vagtmester« i Kastellet
med en Gage af 168 Rdl., fri Bolig og det fastsatte D epu
tat af Brænde.17)
Udover at Morville er født 1735, er det ikke stort, hvad
der høres om ham eller hans Tid. Den 19. Juni 1784 til
kendegives det en M adam Stoud, at hun m aa forene sig
med V agtm esterløjtnanten angaaende Godtgørelse for
de O m kostninger, som den forrige V agtm esterløjtnant
h ar anvendt paa den ved hans B arakke værende Have.18)
— Den 22. O ktober 1765 hedder det, at Fæ stningsoffice
rerne maa bære Uniform som de i Arméen a la suite staaende Officerer af Infanteriet, hvilket dog ikke gælder for Vagt
mesterløjtnanten, saa længe han endnu fører civil K arak
ter.19) Morville tog sin Afsked d. 18. August 1786 med 120
17) Kgl. Res. og Koli. Br.
18) Kgl. Res. og Koll. Br.
19) Milit. Reskrs.

48

Victor Krohn

Rdl. i aarlig Pension, og han afgik ved Døden i Novem
ber 1798. Gang paa Gang høres det paa hine Tider, at
O fficerer indtil K aptajns Rang afgik ved Døden i saa
stor Armod, at Staten m aatte bekoste Begravelsen, og i
Morville h ar vi netop et Eksem pel herpaa. Gennem en
Skrivelse af 8. December 1798 hører m an, at der efter
afskediget K aptajn Morville, der boede hos en Styrm and
Sømod i Dybensgade Matr. Nr. 210, ikke var Midler til
at faa ham jordet,20) og d. 5. Ja n u a r 1799 meddeles det
fra samm e Kilde, at hans Begravelse h a r kostet 19 Rdl.
Det var i ikke saa faa Tilfælde den triste Reverse paa
den Medaille, der paa Aversen bar U niform ens spraglede
Pragt.
Samme Dag som Morville havde taget sin Afsked, blev
Ritm ester Christian v. Langeland ansat som K aptajnvagt
m ester; han havde d. 11. F ebruar Aaret forinden taget
sin Afsked m ed en aarlig Pension af 150 Rdl. og blev nu
ansat »paa hans havende Pension« + 48 Rdl. Tillæg.
Den 19. M arts 1790 tog han sin Afsked med sin Pension
og afgik ved Døden d. 9. M arts Aaret efter.
Den 19. Marts 1790 tiltraadte V agtm esterløjtnant i
Nyborg, Hans Rødberg Sunde som G arnisonsauditør og
V agtm esterløjtnant m ed K onservation af hans Vartpenge
og de for G arnisonsauditørem bedet reglem enterede 120
Rdl. Da hans Vartpenge beløb sig til 150 Rdl. og hans
Lønning som V agtm esterløjtnant til 156, synes det, at
han h a r været oppe paa en aarlig Gage af 426 Rdl. Sam 
tidig havde han paataget sig det Hverv at føre Kontrol
m ed B rødbagningsentreprenøren, et Hverv, h an dog bad
sig fritaget for d. 6. Maj 1794. Følgen heraf var, at det d. 27.
s. M. blev befalet, at en beskikket K ornm aaler efter Eksercertiden skulde foretage en Opm aaling af Rugbehold
ningen i Bageriet, hvor han skulde være til Stede, da
20) Køb. Kmdtsk. Indk. Skr.
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E fterm anden ikke ønskede at paatage sig Kontrollen, før
en saadan Opm aaling var sket, og endelig bevilgede Kon
gen d. 31. s. M., at den i Kastellet »hidtil standende«
V agtm esterløjtnant og G arnisonsauditør m aatte afgaa
fra disse Charger fra d. 1. Juli s. A. at regne »med Be
hold af de forhen hafte Vartpenge, 150 Rdl. aarlig, saalænge indtil han paa anden Maade employeres«.21) Sunde
afgik ved Døden d. 15. April 1808.
H an afløstes af P rem ierløjtnant ved 2. Aggerhusske
Infanteriregim ent, Marchunel (Mardunel, Macdonal) Gierdrum m ed den sædvanlige Gage, hvortil der dog i 1795
blev føjet et Tillæg af 36 og i 1798 af 24 Rdl., m edens
Auditørposten overgik paa anden H aand. Frem deles
blev der tilstaaet G ierdrum et Beløb af 5 Rdl. pr. Maaned for Tilsynet m ed Statsfangerne.22) I Gierdrum s Tid
indtraf den store Tøm rerstrike, der resulterede i en Ar
restation af 202 Tøm rersvende i Kastellet fra d. 7. til 9.
August 1794, hvorfor Gierdrum d. 21. August m aatte
kvittere for et Beløb af 29 Rdl. 16 Sk., der var m edgaaet
til deres Forplejning. — Af en Instruks af 19. November
1803 ses det, at ogsaa Gierdrum havde paataget sig H ver
vet som K ontrollør ved Bageriet.23) G ierdrum nævnes
sidste Gang i A rkiverne d. 13. Septem ber 1808 og afgik
ved Døden d. 1. M arts 1810.
Den 15. M arts 1810 blev Sekond- og F yrvæ rkerløjt
nant Christian Friederich Bokkenheuser V agtm esterløjt
nant paa den sædvanlige Løn. Det er kun saare lidt, m an
faar at vide om ham ud over, at han var født i Køben
havn 1773, at han blev karak teriseret K aptajnvagtm e
ster, at der d. 15. F eb ru ar 1813 blev tilstaaet ham et Til
læg af 20 Rdl. til Brændsel som en Følge af Dyrtiden, og
at han i 1816 havde en aarlig Løn af 280 Rdl. H an afgik
21) Kgl. Res. og Koil. Br.
22) Kgl. Res. og Koil. Br.
23) Milit. Reskrs. 1801/04, S. 449.
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ved Døden d. 1. Juli 1816 paa Frederiks H ospital efter
et apoplektisk Anfald.
Den 6. Juli 1816 blev den i 1778 fødte K aptajn å la
suite Henrik (Jacob) Linde ansat som V agtm esterløjt
nant. Hans aarlige Lønning var ved Ansættelsen 525 Rdl.,
hvortil kom de 5 Rdl. pr. M aaned for Tilsynet m ed Stats
fangerne. Im od tidligere Tider var denne Lønning jo til
syneladende stor; m en takket være Statsbankerotten var
der in d traad t en Dyrtid, der i den Grad havde forrykket
Pengenes Værdi, at Fortidens Lønninger, der allerede i
Forvejen havde været sm aa nok, ikke længere form aaede at gøre sig gældende. F or Lindes Vedkom mende indtraadte der im idlertid snart efter Forhold, hvorved hans
Lønning yderligere steg, sam tidig med, at rigtignok ogsaa hans V irksom hedsom raade og ikke m indst hans An
svar forøgedes i en ret betydelig Grad. I Juli 1817 havde
nemlig Fangerne i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset paa
C hristianshavn sam m enrottet sig om et fælles Forsøg
paa at bryde ud. Dette Forsøg skænkede kun et ringe
Antal en stakket F rihed; men Bygningen blev ved den
deraf følgende B rand og Beskydning ganske uanvende
lig efter sin Bestemmelse, og det blev da besluttet at ind
rette de to K rudttaarne henholdsvis i Dronningens og
Grevens Bastioner, af hvilke det sidste nu forlængst er
nedrevet, som Fæ ngsler for dem. For Tilsynet med disse
Slaver, »K rudttaarnsslaverne«, fik Linde et aarligt T il
læg af 200 Rdl. D en 22. Oktober 1820 fik Kastellet en ny
Invasion af samm e Slags, idet to L okaler i 1. Etage af
A rrestbygningens nordre Fløj blev indrettet til Fængsel
for ca. 25 Slaver, som ved Opsætsighed, Uforligelighed,
hyppige Undvigelser etc. havde vist sig farlige for den
offentlige Sikkerhed.24) Ogsaa for Tilsynet med disse
blev der tilstaaet Linde 200 Rdl. aarlig.
24) Ingk. Ark. Nr. 217.
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I 1842 inddrog m an Brændselspengene; men da m an
fra alle Sider beklagede sig herover, blev de atter bevil
get d. 6. August s. A.25) Den Godtgørelse af 60 Rdl. aarlig,
der var tilstaaet V agtm esterløjtnanten for Tilsynet med
Statsfangerne, og som hidtil var blevet afholdt af den
m ilitære Fond, skulde fra d. 1. Ja n u ar 1844 udbetales af
Sigt- og Sagefaldskassen; m en sam tidig tilføjede m an,
at det ved indtræ dende Vakance vilde blive taget under
Overvejelse, hvorvidt de om handlede Godtgørelser maatte
kunne bortfalde eller i hvert Fald indskrænkes.
Under 24. Ja n u ar 1819 foreligger der en Skrivelse,
hvoraf det frem gaar, at de større Fæ stninger var regle
m enteret med en K aptajnvagtm ester, de m indre med en
V agtm esterløjtnant, og da der d. 11. April s. A. blev til
lagt Linde Præ dikatet som karak teriseret K aptajnvagt
m ester, m aa m an altsaa have betragtet Kastellet som en
af de større Fæ stninger.
Den 8. Juli 1822 forelaa der en Parolbefaling, der bl. a.
gik ud paa, at K aptajnvagtm estre og V agtm esterløjtnan
ter for Frem tiden ikke m ere som hidtil skulde bære de
»reglementerede paille Pantalons, men i det Sted m ørkeblaa lange Bukser over Støvlerne, og n aar de er klædt en
galla, da en m at Guldtresse paa de ydre Sider af disse
Bukser fra Hoften nedefter«.
Af en Opgørelse af 18. Juli 1825 over Anvendelsen af
de løsgaaende Slaver, erfarer m an, at K aptajnvagtm este
ren havde en saadan til sin Disposition uden Betaling.20)
Ligeledes var der i sin Tid blevet tilstaaet ham det sam 
me Kvantum Lys, som der tilkom en Officersvagt; men
da det havde vist sig, at dette ikke fandt Sted i andre
Fæ stninger, vilde denne Begunstigelse falde bort, naar

25) Indk. Skr.
26) Ingk. Ark. Nr. 217.
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Posten engang blev vakant. — Den 28. O ktober 1828
blev Linde k arak teriseret M ajor.27)
Som et nyt Hverv, m ed hvilket der dog intet Tillæg var
forbundet, blev det d. 17. Marts 1830 paalagt ham jæ vn
lig at indfinde sig i M arketenderierne til ubestemte Tider
for at efterse, at Mad- og D rikkevarer var gode og fo r
svarlige og blev solgt til billige Priser, sam t at der intet
utilladeligt Ophold fandt Sted af U nderofficerer eller
M andskab.28)
Kastellets K om m andant havde andraget om Tilladelse
til at m aatte faa en U nderofficer som Skriver; m en dette
blev nægtet ham m ed den Motivering, at det var Vagt
m esterens Bestilling; dog kunde det lade sig gøre, hvis
den paagældende U nderofficer kunde blive lønnet af
Fattigkassen. Foranlediget h eraf foreligger der fra Kom
m andanten en meget interessant sam let Oversigt over,
hvad der krævedes af en V agtm esterløjtnant. H an skulde
føre Poster over K om m andoture, Tilsyn med Fæ stnings
inventariet og dets Vedligeholdelse, m odtage og uddele
Tørv, Brænde, Lys og T ran, aflægge Regnskab for sam 
me og for alle øvrige Udgifter ved K om m andantskabet,
føre Tilsyn m ed Lygtevæsenet sam t med Tranvæ gterne,
m ed det alm indelige Gadepoliti, de til Gaders og P lad
sers Fejning afgivne Slaver, med Vagtbøgerne, med Vagt
lokalerne og deres Inventar, den daglige V agtparade
tjeneste, føre Parolbefalingen, udføre K om m andantska
bets Befalinger, være Inspektør ved det under Kastellets
Jurisdiktion staaende Slaveri og ved de i K rudttaarnene
hensatte A rrestanter.20) Sandelig, det m aa ikke have væ
ret nogen Sinecure-Post at være K aptajnvagtm ester paa
den Tid, og saa er her endda ikke Tale om Tilsynet med
27) Befb.
28) Indk. Skr.
29) Korresppr. 24. Sept. 1839.
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Statsfangerne og de farlige Slaver bag Kirken eller om
Besøgene i M arketenderierne. Det skal dog i denne Sam 
m enhæng anføres, at »Krudttaarnsfangeme« ikke før d.
31. December 1847, efter 30 Aars Forløb, atter blev ført
tilbage til Straffeanstalten paa Christianshavn, hvorved
en tung Byrde blev taget bort fra alle dem, der havde haft
Ansvaret for disse urolige Hoveder, hvis Forsøg paa Ud
brud næsten hørte til Dagens Orden.
I Aarene 1848— 1854 foregik den gradvise Overgang
fra Fortidens V agtm esterløjtnanter til Nutidens Kasernekom m andanter, selv om de første endnu ikke helt veg
Pladsen før i 1865; den 25. M arts 1848 blev nemlig »General-Komm issariats-Kollegiet« afløst af »Arméens In 
tendantur«, og »Kaserne-Økonomi-Kommissionen« blev
i flere af Københavns K aserner afløst af »Kasernekom 
m andanter«, der tillige skulde fungere som »KaserneØkonom i-D irektører« under »Den bestandige m ilitære
Indkvarteringskom m ission«. Denne O rdning havde dog
endnu ingen Indflydelse paa Forholdene i Kastellet; m en
i en Periode, der stræ kker sig fra 1848 til 1867, er det lidt
vanskeligt at følge de varierende Forhold og Personer,
hvilket, saa vidt m an kan skønne, h ar sin Aarsag dels i
K rigsaarene og dels i, at Linde paa sine gamle Dage sy
nes at have været saa svagelig, at det h a r knebet for ham
til Stadighed at passe den alsidige Stilling. Dét vil derfor
være nødvendigt at følge de officielle Kilder Skridt for
Skridt for derigennem at frem skaffe et Helhedsbillede.
Den 17. F eb ru ar 184930) blev K aptajn paa Vartpenge,
C. R. M einung fungerende K aserneøkonom ibestyrer over
de L okaler i Kastellet, der ikke var tildelt K om m andant
skabet, Ingeniørkorpset og A rtilleriet; m en allerede d.
15. M arts s. A. erfa re r m an, at en L øjtnant E. V. Berg
af 1. Reserve Jæ gerkorps i en Tid h a r fungeret som
30) Indk. Skr.
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V agtm esterløjtnant, m en nu skal afløses af P rem ierløjt
nant ved 4. Reservebataillon Otto Henrik Gerner, der blev
ansat ved 1. lette Infanteri Bataillon for at anvendes ved
dennes D epotkom pagni og sam tidig forrette Tjeneste
som V agtm esterløjtnant;31) Gerner var født i 1812. Den
31. Marts 1849 søgte Meinung sig af H elbredshensyn fri
taget for sin Stilling, og fra d. 1. April s. A.32) overtoges
den af M ajor paa Vartpenge, Peter F rederik Lem pferth,
der i 1842 havde taget sin Afsked. Under en Del af K ri
gen forrettede han dog Tjeneste ved Hæren, hvorfra han
vendte tilbage d. 25. Ja n u a r 1851 og blev betegnet som
Kasernekammandant, hvad han dog ikke kan have været,
eftersom denne Stilling først blev oprettet i 1854 for Ka
stellets Vedkommende. H an af gik ved Døden d. 1. Marts
1853.
Den 16. Maj 1849 ønskede G eneralkom m andoen Op
lysning om, hvor længe M ajor Linde ikke havde kunnet
passe sin Tjeneste paa Grund af Sygdom, hvornaar han
m ente atter at kunne tiltræ de den, eller om han ønskede
sin Afsked paa Grund af Svagelighed.33) Svaret kendes
ikke, m en d. 2. Juni s. A. betegnes Gerner som Vagtme
sterløjtnant, uagtet det først d. 29. s. M.34) hedder, at
Linde vel agter at afgaa, m en at han, da Afleveringen
ikke kan finde Sted, eftersom hans E fterm and endnu
ikke er udnævnt, tilbyder frem deles at forrette Tjeneste,
indtil dette kan ske. Den 21. Juni s. A. blev der dog m ed
delt Linde Afsked i Naade paa G rund af Alder og Svage
lighed og med en aarlig Pension af 560 Rdl. sam t K arak
ter som O berstløjtnant, hvorhos det blev ham tilladt ind
til videre at blive boende i Kastellet, hvilken Tilladelse
31)
32)
33)
34)

Indk. Skr.
Befb.
Indk. Skr.
Korrespb.

Kastellets Vagtmesterløjtnanter

55

gentoges i August s. A. under Form en: »fremdeles at
blive boende«. Den 29. Juni s. A. hedder det udtrykkeligt,
at der ikke findes nogen fast V agtm esterløjtnant. Linde
afgik endeligt d. 4. Juli s. A., og hans Post overtoges nu
af L em pferth; m en d. 12. s. M. blev Pladsen opslaaet
ledig og vilde være at besætte med en P rem ierløjtnant
af Infanteriet, som sattes å la suite. Betingelsen var Gage
og O ppasserpenge efter Graden, frit K varter og 16 Rdl.
aarlig i Møbelpenge. Med Hensyn til Godtgørelserne for
Tilsynet med Slavefængslet og Statsfangerne, henholds
vis 200 og 60 Rdl., var der im idlertid blevet indledet Brev
veksling med Justitsm inisteriet om, hvorvidt disse skulde
nedsættes eller endog helt bortfalde, og den, der blev
ansat, m aatte derfor underkaste sig mulige Indskræ nk
ninger i saa Henseende.
Ved Lindes Afgang manglede der følgende Inventariesager: 2 Sengesteder, 3 Straasække, 1 Træstol, 3 uldne Dække
ner, 2 Lysesakse, 1 M admaal af Kobber, 4 Egespande med
Jernbeslag, 1 Jernkile, 5 Halvpottemaal, 1 Tragt og 1 Urinpotte af Tin; alt dette skulde han svare til, m edens en
Del andre Sager blot udførtes. Selv om disse m ange
M angler vil kunne vække Forbavselse, var de dog for
intet at regne imod, hvad der i de første 150 Aar af Ka
stellets Tilværelse m anglede, for hver Gang der m ed faa
Aars M ellemrum var blevet skiftet Indkvartering; M ang
lerne drejede sig da næsten altid om Sengesteder, Borde
og Bænke, for blot at nævne de større Sager, i Halvhundredevis, og det viste sig da ogsaa, at m an, efter et af
Linde indgivet Andragende, d. 5. Ja n u ar 1850 eftergav
ham Ansvaret for det hele. Linde afgik ved Døden d. 11.
Marts 1853.
Af Fattigkassens Regnskaber for 1850 ses det, at Linde
ogsaa i andre Retninger søgte at forskaffe sig Indtæ gter,
idet der for 1. Halvaar 1849 tilkom ham 25 Rdl. for Skriv
ning og Liniering af Fortegnelser over solgte Adgangs-
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tegn til Fæ stningsvæ rkerne og frem deles 16 Sk. pr. solgt
Tegn, ialt 60 Rdl. 16 Sk.
Det blev den ofte nævnte O. H. Gerner, der i 1849 over
tog Posten efter Linde; Datoangivelserne varierer en Del,
m en efter Kassebogen h a r han d. 1. O ktober d. A. for
første Gang faaet sin Lønning udbetalt. Sandsynligheden
taler da ogsaa for, at h an h ar afventet det endelige Svar
paa den med Justitsm inisteriet indledede Brevveksling,
før han bandt sig under en saa uvis Frem tid. Dette Svar
var indløbet d. 18. August s. A., og O rdningen var blevet
m eddelt Kastellets K om m andantskab som træ dende i
K raft fra d. 1. Oktober. Det hed i Svaret, at der vilde
blive tilstaaet V agtm esterløjtnanten:
1. af Sigt- og Sagefaldskassen 60 Rdl. aarlig for T il
synet med Statsfangerne og
2. af Slavekassen 100 Rdl. aarlig for Tilsynet med
Slavefængslet.
H ertil blev dog knyttet den Bem ærkning, at disse Godt
gørelser selvfølgelig vilde falde bort ved indtræ dende
F orandringer i Straffeanstalternes Indretning, eller saa
snart bemeldte Em bedsm ænds F unktioner ved Fangerne
og Slaverne ikke m ere behøvedes. I øvrigt findes der
under s. D. en sam m entræ ngt Frem stilling af Forholdets
historiske Udvikling siden Statsfængslets Opførelse bag
K irken i 1725. I Forbindelse med K om m andanten u n 
derskrev Gerner d. 17. Maj 1850 for første Gang Kastel
lets Regnskab.
Den 20. O ktober 1853 blev »Den bestandige m ilitære
Indkvarteringskom m ission« ophævet og erstattet med
en K aserne-Ø konom i-D irektør, der fra d. 9. Septem ber
1861 blev benævnt K asernedirektør; han havde saavel
København som Kastellet under sig. Den 28. December
1853 foreligger der en lang Instruks for ham .35)
35) Milit. Reskrs. S. 435.
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Endelig d. 20. M arts 1854 befalede K rigsm inisteriet,
at samtlige K aserneringen og K asernetjenesten i Kastellet
F rederikshavn vedkom m ende Anliggender fra d. 1. April
s. A. og indtil videre skulde overtages af den tjeneste
gørende Major ved 1. Jægerkorps (20. Batl.) som Kaserne
komm andant og K aserneøkonom ibestyrer, i sidstnævnte
Tilfælde dog under K aserneøkonom idirektørens Tilsyn,
sam t at det under 24. Juni 1828 bekendtgjorte K aserne
reglem ent for de i Sølvgades Kaserne indkvarterede
Troppeafdelinger, for saa vidt Forholdene tillod det, ogsaa skulde gælde for bem eldte K asernering, indtil et nyt
K asernereglem ent kunde træ de i Kraft, dog med følgende
Forandringer (delvis kun i U ddrag):
1. K asernekom m andanten haandhæver Kasernepolitiet,
dels um iddelbart i alle Lokaliteter, der tjener til
fælles Afbenyttelse ved K aserneringen, dels m iddel
b art ved Paatale over for de kasernerede T roppeaf
delinger; han h ar stedse u hindret Adgang til disse
Lokaler og h ar i overordentlige Tilfælde Ret til at
haandhæ ve Politiet im od uopholdeligt at anm elde
det passerede til vedkom m ende Afdeling.
2. Der stilles en Inspektionssergent til hans Assistance
sam t de fornødne B randvagter og vagthavende Un
derofficerer.
3. K om m andantboligen, Kirken, A rresthuset, samtlige
Vagtbygninger, K rudttaarnene, M aterialgaarden,
Søndre M agasinbygning og de L okaler i Nordre
M agasinbygning, der er anvist som L azaretdepot, er
ham dog uvedkom m ende.
4. H an fordeler Afbenyttelsen af alle Lokaler og P lad 
ser til fælles Brug, dog med Undtagelse af K astel
lets Torv og E ksercerhuset, med m indre det sidste
anvendes til Indkvartering.
5. og 6. L atrinerne, M arketenderierne og B randvagten
er underlagt ham.
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7. Ved hans E ftersyn af det benyttede Inventar skal
1 Officer og K om m andersergenten af den paagæl
dende Afdeling være til Stede for at give Oplysninger?6)
F orinden Kastellets første K asernekom m andant, Ma
jo r Engelbrecht Ferdinand Michaclsen, d. 1. April 1854
overtog sin Stilling, havde han dog protesteret imod at
føre Tilsyn m ed de i K om m andantboligen, Sjællands
vagten og A rresthuset værende L atriner som sig uved
kom m ende. Det nyoprettede K asernekom m andantskab
fik kort efter sit eget Tjenestesignet, de fornødne P roto
koller, 20 Rdl. aarlig til Skrivem ateriale etc., 24 Rdl. til
Brændsel og Lys i Skrivestuen, 1 T ræ nkusk som L am pe
vægter, 1 Slave til Renholdelse af L atriner etc. og et Ar
kivskab m. m. Den 1. Juli blev Tilsynet m ed Sprøjter
og B randredskaber, Belysningsvæsenet, Gadefejningen,
D agrenovationen og Skorstensfejningen henlagt under
K asernekom m andanten.
M ichaelsen, der var født i 1811, blev d. 12. Juli 1858
O berstløjtnant og Chef for 15. Bataillon, m en afgik alle
rede ved Døden d. 13. April 1861 efter et kort Sygeleje.37)
Stillingen som Vagtmesterløjtnant ophørte dog ikke sam 
tidig med O prettelsen af K asernekom m andantskabet;
der skulde endnu hengaa 11 Aar, før denne saa m ilitæ rt
klingende Grad forsvandt; det var kun Virksom heden,
der var blevet delt, saaledes at K asernekom m andanten
overtog Kasernens indre Orden, medens V agtm esterløjt
nanten bevarede sit tidligere Forhold til Arrestvæsenet.
Den 26. Maj 1858 blev afskediget, karak teriseret M ajor
af Artilleriet, Christopher Budde Lund, der kaldte sig
Budde-Lund, udnævnt som Michaelsens E fterfølger med

:l6) Milit. Reskrs. S. 81.
” ) 15. Batis. Hist. S. 308.
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et H onorar af 33 Rdl. 32 Sk. pr. M aaned, og flyttede
ind i A rtilleristok Nr. I.38)
T raadene i det følgende er noget indfiltrede, m en det
er givet, at M ajor Lund efter længere Tids Sygdom afgik
ved Døden d. 5. O ktober 1861.39) Uagtet den for K aserne
kom m andanten bestem te Em bedsbolig i Generalstok Nr.
1 allerede d. 24. Maj 1861 kunde tages i Besiddelse, høres
der intet om, hvorvidt dette er sket, eller om Lunds Syg
dom allerede da h ar været saa frem skreden, at den h ar
udelukket en Flytning. M ajor Lunds Enke fik d. 28. O k
tober efter Ansøgning tilstaaet et Beløb af 50 Rdl. til
M andens Begravelse.40)
Den 14. Septem ber 1861 blev V agtm esterløjtnant Ger
ner under M ajor Lunds Sygdom ansat som fungerende
K asernekom m andant og fra tra a d te først Stillingen d. 9.
November s. A.,41) fordi Eftermanden først i Begyndelsen
af 1862 kunde flytte ind i Kastellet.
Den 29. O ktober 1861 blev afskediget K aptajn W alde
mar Schøning konstitueret som K asernekom m andant.42)
Schøning, der var Invalid fra den første slesvigske Krig,
havde været ansat ved Stokhuset; men da dette blev ned
lagt d. 1. April 1860, var han afgaaet m ed Vartpenge.
Trods sin Invaliditet m eldte han sig dog atter i 1864,
hvor han forrettede Tjeneste ved 22. Infanteri-R egim ent.
E fter O rdlyden i K asernereglem entet af 28. Juni 1861
paahvilede det K asernekom m andanten at paase, at ingen
af U nderklasserne forlod K varteret m ellem Retræte og
Reveille; Schøning anm odede d. 17. Septem ber 1863 om,
at denne Bestemmelse m aatte falde bort, og 1. General
kom m ando erkendte, »at de lokale Forhold i Kastellet
38)
39)
40)
41)
42)

Kasernekmdtsk. Indk. Skr.
Kopib.
Kasernekmdtsk. Indk. Skr.
Kopib.
Indk. Skr.

60

Victor Krohn

var saaledes, at de vanskelig tillod en bogstavelig Anven
delse af disse Bestem melser«, hvorfor det blev paalagt de
respektive Afdelinger at varetage dette.43) Den 27. Okto
ber 1863 blev Schøning fast ansat i Stillingen.44) Under
sin Krigstjeneste havde han været erstattet dels af Kom 
m andøren for det paa Sølvgades Kaserne oprettede Cen
traldepot, afskediget Oberst Carl Knud Møller, dels af
V agtm esterløjtnant Gerner.
Den 25. Juli 1865 overgik Tilsynet med E ksercerhusets
nederste Etage og Besørgelsen af Bæ lgetræ dertjenesten i
Kirken fra K om m andanten til Kasernekommandanten;45)
det samm e blev d. 1. O ktober s. A. Tilfældet m ed Stats
fængslet, Fæ stningsvæ rkerne og A rresterne over Norgesporten.46)
Schøning, der i 1874 havde erholdt nyt A fskedspatent
som Oberst, havde opnaaet Tilladelse til at anlægge en
480 K vadratalen stor Have m ellem Generalstok og
Svanestok tæ t ud til K irkepladsens nordre Gade; m en da
O pførelsen af det nye Eksercerhus blev paabegyndt i
O ktober 1881, maatte den raseres, og der blev da d. 5. No
vember s. A. bevilget ham Anlægget af et m indre H ave
stykke m ellem Fortunstokkens sydlige Gavl og den til
K om m andantboligen hørende Forhave.47)
Kastellets Fattigkasse henlagdes d. 20. Juni 1887 til
Dels under K asernekom m andanten, og da hans Arbejdsom raade derved forøgedes, blev der tillagt ham en Godt
gørelse af ialt 43 Øre pr. Tegn og 150 Kr. pr. Aar til
skriftlig Assistance, dog skulde det samlede Beløb være
m indst 300 Kr.48)
43)
44)
45)
4G)
47)
48)

Indk. Skr.
Kasernekmdtsk. Indk. Skr.
Love og Best. S. 72.
Listebog.
Kasernekmdtsk. Indk. Skr.
Love og Best. S. 4L
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E fter at Oberst Schøning havde været syg i længere
Tid, i hvilken forskellige P rem ierløjtnanter havde funge
ret i Stillingen, afgik han ved Døden d. 20. Juli 1889.40)
Enken fik dog d. 22. August s. A. Tilladelse til at forblive
boende i Lejligheden indtil O ktober Flyttedag paa Be
tingelse af, at hun afgav de fornødne K ontorlokaler og i
øvrigt kom overens med den Officer, der blev ansat i Stil
lingen. Frem deles blev der tilstaaet hende M andens Ho
norar for August M aaned.50)
Ved Om talen af Oberst Schønings Funktionstid h a r vi,
for ikke at virke splittende, ladet V agtm esterspørgsm aalet træ de i Baggrunden indtil nu, da vi skal følge den
sidste af Kastellets V agtm esterløjtnanter til Vejs Ende.
»Tiderne skifte, og vi m ed dem«, hedder det, og det
saakaldte F rihedsaar 1848 havde jo bidraget sit til, at der
var kom m et nye og m ere hum ane Synspunkter frem .
Slavestraffen var saaledes blevet ophævet d. 1. April
1851, hvilket dog m aa forstaas saaledes, at ingen fra
denne Dag kunde blive ikendt denne Straf; m en det siger
sig selv, at det ikke kunde lade sig gøre pludselig at slippe
i Hundredevis af Slaver løs paa een Gang. E ndnu indtil
1854 sad der Slaver i den nordlige Del af A rresthuset;
m en da Antallet d. 16. August 1854 var blevet nedbragt
til 12, nedlagde K rigsm inisteriet Forestilling om, at disse
skulde henflyttes i Stokhuset, hvilket blev approberet d.
19. s. M. og effektueret d. 29. Septem ber s. A.; men Stok
huset blev først nedlagt som Straffeanstalt d. 1. April
1860.
Paa tilsvarende Maade var det stadig gaaet nedad med
Antallet af Statsfanger, og d. 7. Maj 1869 blev den sid
ste løsladt.
Alt dette m aatte selvfølgelig influere paa Vagtmester40) Kundg. f. Hæren.
50) Kasernekmdtsk. Indk. Skr.
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løjtnantens Stilling og Betydning, særlig efter at Kasernekom m andanten paa det kasernem æssige O m raade var
blevet Arvtager efter Fortidens Vagtmesterløjtnanter. Den
sidste af disse, O. H. Gerner, var i 1861 blevet k a ra k te ri
seret K aptajn. Den 25. December 1863 blev den ham i
hans Forhold til Statsfangerne tilstaaede aarlige Godt
gørelse reduceret paa den Maade, at den frem tidig kun
skulde udbetales, n aar der var saadanne F anger.51) I
H enhold til Lov af 11. F eb ru ar s. A. stod Sigt- og Sagefaldskassen ikke længere i Forbindelse med Politikassen,
m en Godtgørelsen blev dog betalt F in an saaret ud.
F ra Kastellets allerførste Dage h ar vi med enkelte
L akuner været i Stand til at følge dets V agtm esterløjt
nanter paa deres Vej, indtil Forholdene gjorde dem
overflødige. Den 17. Juni 1865 blev Stillingen ophævet,
og d. 20. s. M. blev K aptajn og V agtm esterløjtnant O. H.
Gerner som den sidste i den lange Række afskediget i
Naade og med Pension, idet han dog indtil videre blev
stillet til Disposition for K rigsm inisteriet; men da Kastel
let endnu havde Statsfanger indtil 1869, blev K aserne
kom m andanten beordret til »indtil videre« at overtage
en Del af de V agtm esterløjtnanten hidtil paahvilende
F orretninger, bl. a. ogsaa Kastellets Fattigkasse.52)
E fter at Stillingen som Souskom m andant var blevet
oprettet d. 1. O ktober 1867, blev A rresterne bag Kirken
forbeholdt M ilitæretaten, og d. 19. s. M. blev det bestem t,
at den hos Souskom m andanten (senere Københavns
Kom m andant) ansatte K aptajn (senere Stabschef) skulde
indtage en noget lignende Stilling som den tidligere Vagt
m esterløjtnant.53)
Som K asernekom m andant efterfulgtes Oberst Schøning af Oberst Theodor Herman Alfred Söderberg, under
31) Love og Best. S. 223.
52) Kasernekmdtsk. Indk. Skr.
5:}) Love og Best. S. 199.
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hvem der blev indført noget i Kastellet hidtil saa uhørt
som et Soldaterhjem i en af de gamle store Sam lings
stuer. O bersten afgik ved Døden d. 10. November 1900.54)
Han efterfulgtes d. 13. December s. A. af O berstløjt
nant af Forstæ rkningen, Niels Peter Georg la Cour, der
senere fik Tilladelse til at antage Fam ilienavnet Dornon
ville de la Gour. H an flyttede først ind i Kastellet d. 9.
Marts 1901. K asernekom m andantens H onorar var da 600
Kr. aarligt.
Dornonville de la Cour fra tra a d te Stillingen d. 17. O k
tober 1904, og Dagen efter blev den overtaget af afskedi
get K aptajn Ove Nikolaj Grønning.55) K aptajnen havde
alle sine Dage været knyttet til Kastellet, havde boet der
ude som sit Kompagnis K aserneofficer og havde flere
Gange som P rem ierløjtnant fungeret som K asernekom 
m andant, særlig under Oberst Schønings Sygdom. Hans
Aarsindtægt blev d. 12. December 1908 opgjort til P en
sion: 1970 Kr., H onorar: 672 Kr. og Fribolig 400 Kr. Ialt
3042 Kr.50)
K aptajn Grønning afgik ved Døden d. 12. August 1912;
han var et m inutiøst Pligtm enneske, der aldrig skaanede
sig selv, og der h a r næppe nogen Sinde hersket bedre
Orden i Kastellet end under hans Regime.
Endelig blev afskediget K aptajn og G ym nastiklæ rer
Hans Bondo K asernekom m andant d. 20. August 1912.
Han fra tra a d te Stillingen d. 15. Oktober 1923 og blev
saaledes den sidste K asernekom m andant inden for det
A arem aal — 250 Aar — der i det foregaaende er gjort
til Genstand for Behandling med Hensyn til det forelig
gende Emne.

54) Kundg. f. Hæren S. 55.
55) Kundg. f. Hæren S. 34 og 50.
56) Kasernekmdtsk. Korrespbog.

KØBENHAVN UNDER ERIK AF POMMERN.
Af GUDRUN NISSEN.

1186 skænkede Absalon Roskilde Bispestol Byen og
Borgen Havn m ed alt dens tilliggende Gods, nemlig
Utterslev, Serridslev, Solbjerg, Vanløse, Vigerslev, Valby,
en Gaard i Brønshøj, Em drup, G entoftegaard med dens
Tilliggende, Bagsværd, Virum, H østerkøb, Rødovre,
Burgby (paa Amager) og Nærum?) Senere fik Roskilde
Bispestol hele Amager. 1341 benævnes dette »Bispens
Gods«.2) I godt 200 Aar var Havn m ed enkelte Afbrydel
ser i Roskildebispens Besiddelse. Den kom til at tjene
som U dskibningssted for Roskilde, der ikke alene var
Sjællands kirkelige M idtpunkt, m en ogsaa et vigtigt H an
delscenter.
Københavns Beliggenhed ved det sydlige Indløb til
Ø resund gav den rige Udviklingsm uligheder, navnlig ef
ter at Tyskerne i det 12. og 13. Aarh. brød over Elben.
De fortræ ngte Slaverne, der boede Øst for Elben, og an 
lagde den ene By ved Siden af den anden langs Ø ster
søens Kyst. Herved blev de danske F arvande og da
især Ø resund langt m ere trafikerede end før. Byen laa
desuden i K nudepunktet mellem de to store Handelsveje

1

*) Stadfæstes af Paven d. 21. Oktober 1186. Er dét ældste beva
rede Dokument vedr. København. Københavns Diplomatarium I
Nr. 1.
2) Københavns Diplomatarium I Nr. 58.
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»U m m elandsfarten«1) og Tvæ rvejen Ribe— Skanør, sam t
tæt ved de store Sildefiskerier i Skaane. Det var dog,
som om disse rige M uligheder ikke ret kunde udfolde sig
under Bispestolen.
I 1290 blev Byen befæstet m ed et Palisadevæ rk (der
senere delvis erstattedes af en Mur) og en udenom løben
de Grav. Fæ stningslinien fulgte to Aaløb. Det nordøst
lige var, hvor det nuværende Aabenraa, Vognmagergade
og Gam m elm ønt ligger, og udm undede i Dybet Øst for
St. Nikolaj Kirke. Det sydvestlige Aaløb fulgte Teglgaardsstræ de og m undede ud i K attesundet. Mod Nord
gik Fæ stningslinien langs Nørrevold, og mod Syd afgrænsedes Byen af Kystlinien, der gik næsten helt ind til Læ
derstræ de og Kom pagnistræde. Inden for dette O m raade
udviklede Byen sig, og dens forskellige Bestanddele vok
sede sam m en til en Enhed. Udenfor laa Slotsholmen, der
dengang bestod af 3 Øer. Paa den største laa Borgen
Havn.2)
Byen havde forskellige Anløbssteder. Det vigtigste var
Ladbro, der laa ved det nuværende Magstræde. Desuden
var der Gam melbodehavn m ellem Holm ens Bro og
Boldhusgade, i den nuværende Frederiksholm s Kanal,
og H yskebro for E nden af H yskenstræde.
Gam meltorv var Byens Torv, m en det var langt større,
end det nu er. Det strakte sig fra Ladbro helt op til F rue
Kirke og det nuværende Studiestræde. P aa Torvet op
satte de handlende m idlertidige Træboder. Disse blev efterhaanden faste og afskar Gader, der fik Navn efter de
Ummelandsfarten: Sejlrute langs Jyllands Vestkyst Nord om
Skagen. Englænderne og Hollænderne kaldtes paa Skaanemarkederne ummelandsfarerne, da de, efter at Limfjordens Munding var
sandet til, maatte sejle umme lande: Om Land, d. v. s. Nord om
Skagen.
2) Kort over København i tidl. Middelalder: Carl Bruun: Kjøbenhavn I p. 11.
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handlende, f. Eks. Klædeboderne, Sm edeboderne (Smede
gade) og Skinderboderne.1) Disse førte fra Gam meltorv
mod Nordøst til Kødm angernes, Slagternes, Boder, som
netop i Begyndelsen af det 15. Aarh. flyttede fra Tyskm annegade (Vimmelskaftet) til B jørnebrogade, der saa
fik Navnet Kødm angernes Gade (Købmagergade).
Paa Gammeltorv laa R aadhuset, paa H jørnet af N ørre
gade og Studiestræ de (Raadhusstræde). Byen havde 3
K irker foruden F rue Kirke: St. Petri Kirke, St. Nikolaj
Kirke og en St. Clemenskirke, der laa i den nuværende
Frederiksberggade. Der var kun eet Kloster i Byen: det
i 1238 grundlagte G raabrødrekloster, som laa paa Graabrødretorv. Det i 1296 af Biskop Johannes Krag o pret
tede H elligaandshus (domus Sancti Spiritus) var Fattigog Sygehus.2) Uden for Byen hinsides St. Jørgenssø laa
et St. Jørgenshus, der var H ospital for spedalske. Disse
Bygninger sam t Borgen var af Sten, ellers var Husene
alm indeligvis bygget af Træ. I Jordebogen af 1380 næv
nes kun et P a r borgerlige Stenhuse i Tyskm annegade,
Nørregade og Klædeboderne. De adelige Huse var m u
ligvis af Sten.
Oppe om kring F rue Kirke laa den gamle Landsby.
T erræ net lige inden for Søerne var Bym ark. Uden for
Sortedam ssøen laa Fælleden. Byen ejede ogsaa Vesterfælled, der stødte op til Valby M ark, og St. Jørgens M ark
uden for St. Jørgenssø. Denne M ark begrænsedes af Ladegaardsaaen.

!) Skinderne: Haandværkere, der tilbereder Skind (Garvere), samt
syr i Skind, især til Klæder.
2) 1475 blev Helligaandshuset tillige Kloster for Den Helligaands
Orden (Duebrødrene). 1530 ophævedes Klosteret, men Hospitalet
bestaar den Dag i Dag. I 1606—07 flyttede det til den tidligere
Kro »Vartov« ved Strandvejen, hvorefter Stiftelsen fik Navn. I 1934
flyttedes den til »Gammel Kloster«; jvf. Hist. Meddi. 3. I. 1. f.
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København indlemmes under Kronen 1417.
Som ovenfor om talt var det, som om Byen ikke rigtig
kunde udvikle sig under Bispestolen. Men Kong E rik af
Pom m ern, der havde en bræ ndende Interesse for dansk
Handelsliv, havde Blik for, hvad der laa gemt i Ø resunds
byen. Den gamle, stæ rke Bispeborg kunde desuden være
ham en stor politisk Støtte. D erfor greb han Lejligheden
til at sætte sig i Besiddelse af København, da Biskoppen
i Roskilde Peder Jensen Lodehat døde den 19. O ktober
1416.x) Kongen hævdede, at han havde Ret til Borgen og
Byen, da Biskop Niels af Roskilde efter Kong Valdem ar
Atterdags Død ikke havde h aft København med Rette
efter Landets Lov, m en havde taget den med Vold. Da
han truede med at tage alt, baade rørligt og urørligt
Gods, som tilhørte Roskilde Bispestol og K anniker, blev
disse bange og gav ham Slottet i Forvaring »mod den
kanoniske Ret«. Senere protesterede de, og der begynd
te en lang Retstræ tte om København. Kongens Ret var
meget problem atisk, m en paa dette T idspunkt stod Kon
gem agten langt stæ rkere end Kirken, hvorfor han kunde
føre sit Krav igennem. Den 8. November indgik m an et
Forlig, hvorefter Københavns Slot skulde overgives til
en Biskop, der sad i Rigets Raad, og som skulde holde det
paa begge P arters Vegne, indtil Sagen kunde blive p a a 
døm t af 12 Dommere, nemlig Æ rkebiskoppen og 5 P ræ 
later, udnæ vnt af Biskoppen af Roskilde, sam t af Ridder
Hr. Axel Pedersen og 5 Riddere og Svende af Rigets
Raad, som Kongen skulde udnævne. Denne Overens
kom st skulde stadfæstes af den nye Roskildebisp. Til
dette Em bede udvalgtes den afdøde Biskops Brodersøn,
Odenseprovsten Jens Andersen Lodehat, der var Kon
gens Kansler. Han kunde ikke m odsætte sig, var ogsaa
som tidligere Kansler Kongen venligsindet, hvorfor han
*) Danske Magazin V p. 71 f.
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underskrev Forliget, endnu inden han havde faaet sin
Stadfæstelse af Paven.
Den 3. F eb ru ar 1417 skulde Dommen fældes, m en
Dom m erne vilde ikke afgøre Sagen, rimeligvis fordi de
gejstlige Dom m ere m ente, at de verdslige R igsraader
stod paa Kongens Side. De skød da Afgørelsen over paa
»12 velbaarne, sanddru, aldrende og bofaste Mænd i Sjæl
land«,1) der bedre kunde vide, hvordan det var gaaet til
med Byen efter V aldem ar Atterdags Død. Denne Ken
delse er sikkert ogsaa blevet afsagt, selv om D okum entet
er gaaet tabt, og er gaaet ud paa, at Kongen skulde have
Slottet i sit Værge, indtil Rigets Raad kunde fælde Dom
i Sagen, thi den 19. F eb ru ar 1417 udtaler Kongen i et aabent Brev, at han h ar m odtaget Københavns Slot og Hus
i sit Værge af Biskop Jens Andersen Lodehat, indtil det
bliver ham fradøm t efter Landets Lov af 12 af Rigets
Raad, der skulde kom m e sam m en til Mikkelsdag. I Dom
m en af 3. F eb ru ar staar der intet om de 12 Rigsraader.
Sagen trak dog stadig ud, da Biskop Jens vilde have S tri
den indanket for en gejstlig Domstol. Kongen holdt fast
ved, at Rigsraadet skulde afgøre Sagen. Dette lod han
kom m e frem paa Sjællands Landsting den 26. Ja n u ar
1419, rim eligvis for at give Erhvervelsen et m ere rets
ligt Præg. Her sagde han, at han var villig til at tage den
nye Æ rkebiskop Peder Lykke m ed blandt Dom m erne.
Der faldt ingen endelig Afgørelse i Striden, da Roskilde
bispen holdt fast ved sit, og da Æ rkebiskoppen, der var
Kongens Ven, holdt m ed ham. Resultatet blev, at Kø
benhavn forblev i Kongens Besiddelse. H vordan Byens
Borgere stillede sig til denne F orandring, ved vi intet om.
København bliver Danmarks Hovedstad.
F ra det Øjeblik København kom ind under Kronen,
udviklede den sig m eget hurtigt til at blive det faste
J) Københavns Diplomatarium I Nr. 105.
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M idtpunkt i Landet. I første Række blev Byen kongelig
Residensby. Tidligere var Kongerne rejst ru n d t i L an 
det og havde ikke h a ft noget fast Regeringssæde, m en
E rik af Pom m ern opholdt sig langt oftere i København
end i nogen anden By. Af de trykte Kongebreve er 43
dateret i K øbenhavn og 49 er dateret i forskellige Byer
rundt om i de 3 Unionsriger.
Byen kom ogsaa straks efter Inddragelsen til at spille
en frem træ dende Rolle i D anm arks politiske Historie.
Den blev Sæde for de vigtige Møder og F orhandlinger,
som Kongen førte m ed udenlandske Magter, i første
Række m ed H ansestæ derne.1) Baggrunden for F o rh an d 
lingerne var de urolige Forhold, der herskede i D anm ark,
efter at Kongen i 1416 var begyndt Krig m ed H olstenerne
for at genvinde Slesvig. Kong E rik ønskede at vinde
H ansestæ dernes Hjælp, mens disse forlangte en B ekræ f
telse paa deres Privilegier paa H andlen i D anm ark, navn
lig paa Skaanem arkederne. Disse Privilegier blev stadig
kræ nkede, saa de m aatte betale m ere for Tilladelsen til
at handle og en højere Told, end de gamle Privilegier
bød.
Allerede April-Maj 1416 fandt de første Forhandlinger
Sted i København. Næste Aar blev der her efter et Møde
den 11.— 30. April m ed de vendiske Stæder udfæ rdiget
et Udkast til et F orbund mellem Kong E rik og Stæderne,
som dog ikke blev ratificeret. De urolige F orhold i N or
den hæm m ede i høj Grad H ansestæ dernes Handel. Da
derfor Krigen efter en Stilstand begyndte igen i 1420,
mæglede de Gang paa Gang m ellem de stridende P arter,
og hver Gang blev København Sæde for F orhandlinger
ne. Saaledes kom den 25. Maj 1420 Raadssendebud fra
Stralsund og Rostock til København, og den 17. Septem 
ber 1420 Gesandter fra disse to Byer sam t fra Lübeck.
Hanserecesserne VI, VII, VIII; ed. Karl Koppmann.
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Ogsaa det følgende Aar blev København to Gange Sæde
for saadanne F orhandlinger, som dog ikke førte til noget
Resultat. Men den 23. Maj 1423 indlededes her et Møde,
der førte til Afslutningen af et »til evige Tider venligt,
trofast, stadigt, fast og evigt Forbund«1) m ellem den d an 
ske Konge og Hansestæ derne, hvor begge P a rte r forplig
tigede sig til at yde m ilitæ r Hjælp i Tilfælde af Angreb.
H vert Aar skulde m an mødes i København til U nder
handling om Forbundets Bestaaen. I F orbundsudkastet
af 1417 havde m an lagt disse F orhandlinger til Skanør.
At m an nu 6 Aar senere vælger København til Mødested,
viser tydeligt, at Byen h a r afløst Skaanem arkederne i de
res Egenskab af Mødested mellem frem m ede og danske.
I December 1424 sluttedes i København en M øntkonven
tion mellem D anm ark og Stæderne. Det følgende Aar
fandt ogsaa Forhandlinger Sted her, ligesom Byen i 1436
blev Sæde for et Møde m ed Stæderne.
Ikke alene Hansestæ derne, m en ogsaa andre udenland
ske M agter m aatte i København søge Møde m ed den d a n 
ske Konge. I Juli 1419 kom F orhandlere fra den polske
Konge Vladislaus Jagello og Storfyrst Alexander af L i
tauen,2) i Ja n u a r 1428 russiske Sendebud3) til D anm arks
nye Hovedstad. 1427— 28, 1429 og 1431 sendte den preus
siske H øjm ester4) Gesandter til København, og her slut
tede Englæ nderne,5) H ansestæ dernes K onkurrenter om
H andlen i Norden, i 1432 Forbund med E rik af P om 
m ern, der sikrede dem fri Handel i de tre nordiske Ri
ger. Byen blev dog ikke blot Sæde for Forhandlinger,
hvori D anm ark var P art, men frem m ede M agter satte
x) Hanserecesserne VII Nr. 599—600.
2) Sveriges Traktater med främmade Magter III p. 450, ed. O. S.
Rydberg.
3) Hanserecesserne VIII Nr. 317—19.
4) Hanserecesserne VIII Nr. 316—18. 2. Række I Nr. 64.
5) Diplomatarium Norvegicum VI Nr. 444—45.
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hinanden Stævne her. Saaledes i 1423, da to pom m erske
H ertuger, Otto den 2. og Casimir her sluttede Forbund
med W ratislaw s 9. og B arnim 7., H ertuger af Stettin og
Rügen.1)
Inden for Unionen blev København ogsaa den vigtig
ste By, da den blev Sæde for de tre Rigers Raadsm øder,
saaledes i 1419, 1421 og 1434.2) Til dette sidste Møde
kom kun de norske Raader, og her modtog U nionskon
gen de svenske Rigsraaders Opsigelsesbrev.

Københavns indre Forhold.
Kong E riks Interesse for København indskræ nkede sig
ikke til at forlægge alle vigtige Begivenheder til Byen.
H an gjorde alt, for at den nye Hovedstad skulde vokse
og dens Handel blom stre op. Desuden arbejdede han
paa at skabe en fast og driftig Borgerstand. Dette var
ensbetydende med, at han m aatte knæ kke Hansestædernes 300-aarige Handelsvælde i D anm ark. At sige, at
H ansestæ derne havde været til Skade for D anm ark, vil
de ikke være rigtigt. Selv om de havde bemægtiget sig
Handlen, var Landet til Gengæld kom m et ind i den store
Verdensom sætning. Men der m aatte kom me et T ids
punkt, da de vilde blive en H indring for en selvstændig
dansk Handel. Dette saa E rik af Pom m ern klart. Han
koncentrerede sig om Øresund, som han saa, var Tyng
depunktet i Landet. H an grundlagde L andskrona (1413)
og Helsingør (1426). Han gav Malmø (1415) og Køben
havn (1422) Privilegier. Det var hans Tanke, at Øre
sund, flankeret af disse H andelsbyer, skulde være et
*) Carl G. Styffe: Bidrag till Skandinaviens Historia ur utländiska
Arkiver II p. 208.
2) Sveriges Traktater med främmade Magter III p. 450. — Norges
gamle Love 2. Række I Nr. 55., ed. Absalon Taranger. — Diploma
tarium Norvegicum V Nr. 646.
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dansk Farvand, lukket i Nord af Helsingør, i Syd af Kø
benhavns stæ rke Slot.
Om kring 1422 blev den gamle Stadsret for København
af 1294 oversat fra L atin,1) og der blev foretaget nogle
Æ ndringer, som var nødvendige paa Grund af Byens
Overgang til Kronen. Kongens Navn sattes ind alle Veg
ne i Stedet for Biskoppens. Ellers viser en Sam m enlig
ning mellem den gamle Stadsret og Oversættelsen ikke,
at Byens Forhold er blevet meget ændrede ved O vergan
gen. Den eneste Forandring er, at Borgerne h a r faaet
nogen Indflydelse paa deres Bys Styrelse. E fter den
gamle Stadsret indsattes Raadet af Biskoppen, m en iføl
ge Oversættelsen skulde en R aadm and indsæ ttes af Kon
gen, Borgm estrene og de andre Raadm ænd.
Denne Oversættelse af den gamle Stadsret er aldrig
blevet stadfæ stet og h a r sikkert ikke h aft nogen særlig
Betydning. Det fik derim od den Forordning for de sjæl
landske Købstæder, som E rik af Pom m ern gav den 15.
Februar 1422.2) Den er den første Forordning, der ikke
gælder for en enkelt Købstad, m en er endog rimeligvis
givet for hele Landet. Denne F orordning kom til at faa
den største Betydning saavel for de danske Borgere som
for Københavns Udvikling. Den er underskrevet: »ad
jussum dom ini Erici«3) Jens Pedersen, Kongens Kansler,
og det kunde tænkes, at det til en vis Grad er Kancelliet,
der staar bag ved den. Stødet til, at Privilegierne blev
givet, var Klager, som Borgerne frem førte for Kongen.
De klagede over, at alle andre end Købstadm ændene,
baade Bønder og vornede paa Landet, drev Handel med
Klæde, Humle, Staal, Læ der o. s. v., ligesom der blev dre-

9 Københavns Diplomatarium I Nr. 33.
2) Københavns Diplomatarium I Nr. 112.
3) ad jussum domini Erici: paa Kong Eriks Befaling.
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vet F o rp ra n g 1) paa Landet. De klagede ogsaa over, at
enhver kunde drage til de nye Fiskerlejer i L andet og
gøre Forkøb der, baade paa Sild og paa andre Varer.
Forordningens Betydning ligger først og frem m est i,
at den sæ tter et sk arp t Skel m ellem Land og By: skaber
en virkelig B orgerstand, idet al Handel og H aandvæ rk
blev forbudt uden for Købstæder, Torve og M arkeder.
Ingen m aatte drive F orprang eller Landkøb.2) Herved
forhindredes H ansestæ derne i at handle direkte m ed
Landboerne. Ikke alene blev H andlen koncentreret i By
erne, m en Borgerne begunstigedes ogsaa paa anden
Maade. P aa Torvedagen skulde Købm ændene sætte et
Tegn ud. Da m aatte ingen købe eller sælge, uden de var
bofaste Bym ænd og Borgere. Først efter Kl. 10 blev Teg
net taget ned, og saa m aatte Landboerne handle. Heller
ikke kunde nogen flytte ind til Byen og blive Borger for
en k o rt Tid. Borgm estre og R aadm ænd skulde sørge
for, at de virkelig nedsatte sig og blev bofaste og stadige
Borgere. F or at faa Tilladelse til at flytte til Byen m aatte
m an købe sig et Borgerbrev. Hvis m an vilde nedsætte
sig som H aandvæ rker, skulde m an betale lige saa m eget
som for at blive Borger.
Forordningen skabte ogsaa foruden Skellet mellem
L andboerne og Købstadboerne en Klassedeling mellem
de sidste, nemlig i Købm ænd og H aandvæ rkere, som
igen blev afsondrede i deres forskellige Fag. Paa denne
Maade skabtes en Regulering af de forskellige E rhvervs
virksom heder. Der bestem tes, at enhver H aandvæ rker
skulde ernæ re sig af sit eget H aandvæ rk og intet andet,
*) Forprang: Forkøb, d. v. s. Opkøb af Varer, som Sælgeren el
lers vilde føre til Torvs. Følgen af Forprang blev højere Priser
for Forbrugerne.
2) Landkøb: Salg paa Landet af Varer, som alene maatte sælges
i Købstæderne. Da Landhandel blev forbudt, blev Landkøb = Land
handel.
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saaledes Bagere af Bagning, Skom agere af Skom agerger
ningen, Smedene af deres H aandvæ rk o. s. v. F o r at faa
et saadant H aandvæ rk skulde m an, som ovenfor nævnt,
betale lige saa meget som for at blive Borger.
De, der ikke havde et H aandvæ rk, skulde ernæ re sig
af K øbm andsskab og af intet andet. Købm ændene blev
en højere Klasse inden for Borgerne, da kun disse kunde
blive Borgm estre og Raadm ænd i Byerne. Borgm estrene
og Raadm ændene skulde sam m en m ed Fogeden føre
Kontrol med, at H aandvæ rkerne udøvede deres Haandtering, og at F orordningen ikke kræ nkedes i nogen Ret
ning. Desuden skulde de sørge for, at de, der var blevet
optagne som Borgere, var stadige og bofaste. Kongen
m aa sikkert ogsaa have paalagt en M aksim alpris paa Va
rerne, thi F orordningen byder Borgm estre og Raadm ænd
at paase, at »thet engen tiidh eller køp vpa nogher
stycke dyrkes«, at til ingen Tid m aatte ved noget Køb
nogen Ting blive dyrere. Det passer ogsaa godt ind i den
regulerende Tendens, der gaar gennem Forordningen.
Den nye, danske Borgerstand blev ogsaa gennem F o r
ordningen beskyttet m od frem m ed K onkurrence. F o r
budet mod Landkøb var rettet m od de frem m ede Gæ
ster.1) Desuden bestem tes det, at ingen Gæst m aatte
handle m ed Gæst paa Torvedagen, førend det ovenfor
om talte Tegn var taget ind KL 10.
Hvad angaar Byens Styrelse, fik dens Borgere ikke
Lov til helt at styre sig selv. Kongen fik gennem Fogeden
H aand i H anke med den. Den Kontrol, som Borgm estre
og Raad skulde udøve, skulde foretages sam m en med
Fogeden. Heller ikke havde Borgerne Magt til at afsætte
Borgm estrene. De kunde kun klage til Kongen og hans
Raad, at de ikke røgtede deres Hverv godt.
1)-Gæster kaldtes de fremmede Købmænd, der kom til Byerne
for at handle.
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F oruden denne Forordning, der gjaldt for København
som for alle de sjæ llandske Købstæder, gav E rik af P om 
m ern Byen nogle særlige Privilegier, efter at Københavns
»Borgmestre, R aadm ænd og Menighed« havde klaget
over M anglerne ved de gamle Privilegier, der stod i den
gamle Stadsret. De nye Privilegier er udtrykt i Forord
ningen af 28. Oktober 1 4 2 2 , der ogsaa er underskrevet
»ad jussum dom ini regis« af Kansleren Jens Pedersen.
Igennem dem skulde Københavns Handel yderligere op
hjælpes, ligesom der tages skarpe Forholdsregler mod
de frem m ede Købmænd.
Borgerne i København fik sam m e F riheder og F o r
dele paa M arkederne og F iskerlejerne i Skanør, F a lste r
bo, Malmø og D ragør som de frem m ede Købmænd. De
m aatte have Boder staaende der Vinteren over, blot skul
de de betale den Afgift derfor, som havde været og var
Sædvane. Paa F iskem arkederne skulde de betale Told;
ellers m aatte de rejse til andre Byers M arkeder uden at
betale noget.
Borgm estrenes, Raadm ændenes og Fogedens M yndig
hed over og Opsyn med H aandvæ rkerne blev yderligere
skærpet. De skulde indsæ tte Haandværkerne i deres Stil
linger baade i og om kring Byen, saaledes at de, der solg
te, og de, der købte, kunde faa Mulighed for »syt og like«,
kunde blive draget Omsorg for og nyde Retfærdighed.
Denne Regulering gjaldt Besættelsen af H aandvæ rkerem beder og Priserne. Fogeden og R aadet skulde ogsaa
bestem me, hvor store Stalde de forskellige H erberger
m aatte have. H erbergerne skulde have Mad, 01 og F o 
der til Salg. Her m aatte ogsaa sælges Hø og Korn, som
ellers kun m aatte forhandles hos Høkerne.
Vigtigst var det dog, at Privilegierne samlede den dag
lige H andel paa Borgernes Hænder. Det bestem tes, at
) Københavns Diplomatarium I Nr. 113.
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ingen Gæst eller Købm and, der ikke var bosiddende B or
ger i København, m aatte sælge Klæde eller L æ rred i
Alenvis, m en skulde sælge Klædet i halve eller hele Styk
ker, L æ rredet i hundrede Stykker, 01 i Tønder og ikke i
Kander, Salt i T ønder og ikke i Skæ pper o. s. v. Paa
denne Maade blev Detailsalget forbeholdt de københavn
ske Købmænd. F orbudet mod Landkøb blev igen ind
skæ rpet de frem m ede Købmænd. Privilegierne paabød
endvidere, at Udførslen skulde gaa igennem de køben
havnske Borgeres Hænder. Det blev Gæsterne forbudt at
købe V arer til at udføre af andre end af »vore Borgere«.
Kun hvad de skulde have til det daglige Forbrug, m aatte
de købe paa Torvet. Til Slut tager Kong E rik de Borgere,
der bor i København »og de Købmænd og Gæstere, som
søge dertil m ed deres Gods og K øbm andsskab i god M aa
de«, i sit kongelige F rihed og Værn.
Ved disse Privilegier, ved at give den danske Køb
m andsstand Monopol paa den indenrigske Handel, baade over for L andboer og frem m ede Købmænd, havde
E rik af Pom m ern skaffet København og dens Borgere
Mulighed for en rig Udvikling. D ertil kom, at ogsaa ydre
Forhold støttede Kongen i hans Arbejde for Byen. T id
ligere havde Skaanem arkederne været M idtpunktet i
D anm arks Handel. Her m ødtes de frem m ede Købmænd,
H anseaterne, H ollænderne og Englænderne, med de
danske Købmænd og Fiskere fra hele Landet. Her fandt
en V areudveksling Sted af den danske Sild og de frem 
m ede Landes Varer. Men efter 1384 skete der en afgø
rende F orandring. I dette Aar lukkede H ansestæ derne
deres K onkurrenter Englæ nderne og Hollænderne ude
fra Skaanem arkederne.1) Følgen blev, at disse kastede
sig over Sildefiskeriet i Nordsøen; og den hollandske Sild
blev h urtigt en farlig K onkurrent til den skaanske. Dette
Hanserecesserne II Nr. 276 § 12.
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bevirkede igen, at Skaanem arkederne indskræ nkedes til
at blive rene Fiskem arkeder. De frem m ede Købmænd
sejlede ikke længere dertil for at handle. Dette fik stor
Betydning for de danske Købstæder som Helhed, da
H andlen nu blev spredt ud over Landet og ikke som før
koncentreredes i Skaane; m en størst Betydning fik det
for Byerne ved Øresund. Sundet blev et T ransitfarvand,
da Skibene ikke længere lagde til ved Skaanes Kyst. Sam 
tidig voksede »Um m elandsfarten«, da nu ikke blot H ol
læ nderne og Englænderne, m en ogsaa de østbaltiske
Stæder førte deres Skibe Nord om Skagen. Tidligere
havde de kun ført deres V arer til Skaane, hvor de havde
afsat dem til de frem m ede Købm ænd der.1)
F or København betød det, at Byen kom til at overtage
Skaanem arkedernes F unktioner. De politiske F o rh a n d 
linger blev ført i København i Stedet for i Skanør. De
frem m ede Skibe løb nu ind til den nye Hovedstad og
ikke til de skaanske Havne. Byens dybe, rolige Havn
blev en søgt Ankerplads. Skibene laa da ofte V interen
over i København. I K ristoffer af Bayerns Stadsret for
København af 14432) om tales V interleje som noget gan
ske alm indeligt, m en der staar, at »ingen Skib lægges til
V interleje i for en Mands Dør«. Af Bestem m elserne i
denne Stadsret frem gaar det ogsaa, at Byen havde u d 
viklet sig i Retning af at være Stabelstad.3) Naar frem m e
de Købm ænd kom til Byen og udskibede deres V arer for
at sælge, skulde de blive i Byen m indst en M aaned. F ørst
da m aatte de efter at have betalt Told sejle videre. Byen
blev ogsaa Opmagasineringssted, idet m an kunde føre Va
rer m ed Skibe til København, og losse ud der for at vente
J) Hugo Matthiessen: Middelalderlige Byer p. 133.
2) Københavns Diplomatarium I Nr. 127.
3) Stabelstad: By med Stabelret, d. v. s. Ret til at forlange, at
Varer, der passerer gennem eller føres forbi Byen, skal oplægges
der i kort Tid.
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paa Skibslejlighed til at føre dem videre gennem Sun
det; dog skulde m an betale Told derfor.
At m ange frem m ede Købmænd h ar fundet Vej til Kø
benhavn, er øjensynligt. I Privilegierne af 1422 begyn
der m an at træ ffe Forholdsregler mod dem. I S tadsret
ten af 1443 er disse langt m ere udførlige, hvilket viser,
at stadig flere frem m ede søgte til den opblom strende
Øresundsby. Bestem m elserne i 1443 angaaende det ty 
ske Kom pagni viser det samme. Den danske Regering
griber nu ind over for de frem m ede. Saaledes m aatte
disse ikke vælge deres O lderm ænd uden efter Raad af
Slottets Foged, Borgm estrene og Byraadet. Kom pagniet
har sikkert under E rik af Pom m ern været i en Udvik
ling, der kunde skade de danske Købmænd, thi disse
danner som M odtræk mod Tyske Kom pagni selv et Kom
pagni. Det stam m er sandsynligvis fra Slutningen af
Kong Eriks Regeringstid. I Stadsretten af 1443 om tales
det som eksisterende,1) m edens det ikke er om talt i de
tidligere Forordninger.
Ogsaa de danske Bønder blev lokket af M ulighederne
i den nye Hovedstad. Man ser, at der allerede nu be
gynder en V andring fra Landet til Byen. I 1443 om taler
Stadsretten disse Bønder, der er søgt ind til København.
Under disse Forhold arbejdede den københavnske
Borgerstand sig frem til at faa nogen politisk Betydning.
Medens den ikke spillede nogen Rolle ved de tidligere
F orhandlinger i København, blev Freden, som sluttedes
i Vordingborg den 17. Juli 1435 mellem Kong E rik og
Hansestæ derne, beseglet af Æ rkebiskoppen, de forskel
lige Biskopper, Rigsraadet, nogle Riddere »og vi Borg
m estre og Raadm ænd i København og Malmø«.2) I UniEfter Bestemmelserne om det danske Kompagni staar der:
»Og den samme Ret skal være for alle andre gamle og skellige Gil
der og Samfund, som af Alder har været i København«.
2) Sveriges Traktater med frammade Magter III Nr. 472.
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onsudkastet af 1436 er K øbenhavn ligeledes blandt de 12
Byer, der skal være med ved Kongevalg (paa Sjælland:
Roskilde, København og K alundborg).1) Virkelig aktiv
politisk Rolle kom Borgerne dog først til at spille senere,
nemlig da K ristian I indkaldte 2 Raadm ænd og 2 B or
gere fra hver By til det første danske Stænderm øde i Ka
lundborg i 1468.2)

Hansestædernes Angreb paa København 1428.
Københavns rige Udvikling var meget ubehagelig for
H ansestæderne. Deres H andel led Tab derved, og ta k 
ket være Københavns Slot og Havn kunde E rik af Pom 
m ern beherske Sundet. Dette satte ham i Stand til at
opkræve Ø resundstolden. E fter at de udenlandske Mag
ter, som tidligere nævnt, ikke længere søgte ind til
Skanør og Falsterbo for at handle, og Om sætningen paa
M arkederne følgelig blev m indre, m indskedes den d a n 
ske Konges Indtæ gter af Tolden betydeligt. H ertil kom,
at der i 1420’erne ikke h ar været saa m ange Sild i Sun
det som ellers, muligvis paa Grund af Strøm forhold. E rik
af Pom m ern fik da den geniale Tanke at kræve en Skibs
told, en Nobel,3) af alle Skibe, der sejlede gennem Sun
det. Derved vilde h an faa en glim rende Indtægt, og de
frem m ede Skibe vilde desuden blive tvunget til at lægge
til i D anm ark.
I 1423 frem satte han Planen første Gang, idet han p a a 
tæ nkte at forlange, at Skibene skulde sænke Flag i Ø re
sund og betale en Afgift. Dengang blev det ikke til no
get, m en i E fteraaret 1427 eller i Begyndelsen af 1428
begyndte han at opkræve Ø resundstolden.
*) Aarsberetninger fra Gehcimearkivet II Nr. 10.
2) Mackeprang: »Danske Købstadmøder« i Historisk Tidsskrift
1913. 8. Række IV p. 159.
3) Nobel: engelsk Guldmønt, præget 1343—1550.
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I 1426 havde H ansestæ derne som Holstenernes F o r
bundsfæ ller erklæ ret den danske Konge Krig. I Opsigel
sesbrevene til Kong E rik gav Stæderne som Grund, at
Voldsom hederne mod dem var blevet værre, efter at de
havde sluttet Forbund. Om en ny Told er der ikke Tale.
I Som m eren 1427 sendte de Flaaden op i Øresund, men
det var for at hjælpe de frem m ede H andelsflaader igen
nem. I Urkunden-B uch der Stadt Lübeck 7. Bind staar
der, at det blev Tidem ann Steen befalet »at sejle ind i
Øresund, hvor m an ude fra V esterhavet sejler ind i
Østersøen, og ikke røm m e det, førend den baieske1) og
den preussiske Flaade er sejlet gennem Øresund«. Hel
ler ikke Presbyter Bremensis nævner i Ghronicon Holtzatiæ under 1427, at Tolden skulde være G runden til An
grebet. Kong E rik m ødte H ansestæ derne med sin F laa
de uden for København, og Stæderne m aatte røm m e Sun
det. I 1428 sendte de igen en Flaade mod D anm ark, og
nu fortæ ller P resbyter Bremensis i Om talen af Krigen
1428, at H ansestæ derne »ikke kunde spæ rre Skippernes
Havn foran Københavns Slot eller ødelægge den nye
Borg Helsingør, som blev bygget af Kongen for at op
kræve den nye Told af Skibe, der sejlede igennem fra det
baltiske Hav til Vesterhavet«. I H anserecesserne næv
nes Tolden for første Gang i et Brev af den 17. Maj 1429,
hvori H øjm esteren beder sin Gesandt takke Kong Erik,
for, »das her sie czolfrey bat lassen durcbzihn«.2) Dette
udelukker dog ikke, at Tolden tidligere var blevet opkrævet.
Saaledes blev København i 1428 det naturlige Angrebs
punkt for H ansestæ derne. De ønskede at ødelægge By
ens Slot og Havn, hvorfra den danske Konge beherskede
Sundet, og den 6. April 1428 laa den hanseatiske Flaade
uden for Refshalerenden ved »den kongelige Havn«.
J) fra Bai Syd for Nantes. Flaaden førte Salt, Baisalt, til Skaane,
hvor det anvendtes ved Nedsaltning af Sildene.
2) d. v. s., at han har ladet dem drage toldfri igennem.
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Stæderne havde allerede tidligt paa Aaret 1428 p lan 
lagt Angrebet paa K øbenhavn til F oraaret. De gik im id
lertid paa Skrøm t ind paa at deltage i nogle F red sfo r
handlinger, som de blev ved at træ kke ud, altsam m en
for at vinde Tid, saa de kunde gøre sig færdige til An
grebet. Disse F orhandlinger var foranstaltede af den
tyske Kejser Sigismund, og de skulde finde Sted paa et
Fredsm øde den 14. Marts. Som sin R epræ sentant sendte
ban M agister Nicolaus Stok, Læ rer i gejstlig Ret, til D an
m ark. H ansestæ derne og H olstenerne fik først Mødet
udsat til den 4. A p ril.. Da de igen gjorde Ophævelser,
blev det nødvendigt igen at udsætte det, denne Gang til
den 11. April, m en inden det kom i Stand, var den henseatiske Flaade den 6. April kom m et til København. Den
9. April kunde Kong E rik i Roskilde m odtage M agister
Nicolaus Stok, der var blevet tilbageholdt i Rendsborg
af H ertug Adolf af Slesvig, m ed følgende Ord: »Hvorfor
h a r de [Hansestæderne] tilsagt E der at kom m e til et fre 
deligt Møde? De er kom m et til vort Rige foran Køben
havn sidste Onsdag m ed hele deres Magt og ligger endnu
der og h a r bræ ndt, fanget og slaaet vore ihjæ l«.1) Kongen
indvilligede dog i at kom m e til Mødet og gav frit Lejde
til Stæderne og H olstenerne. M agister Stok rejste den
næste Dag til København og forelagde disse det konge
lige Lejde. De krævede im idlertid et nyt Lejde, idet de
gav som Grund, at Lejdet var falsk. Kort efter sprængte
de Forhandlingerne. De var nu k lar til Angrebet.
Det saa ud til, at København skulde faa Hjælp udefra.
I Sundet laa der 17 svenske Skibe, og fra den engelske
Hanse forlød det, at Englænderne vilde sende 14 Skibe til
D anm ark. Angrebet2) kom dog inden, og D anskerne
m aatte kæm pe alene.
x) Hanserecesserne VIII Nr. 417.
2) Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Lübeck. III p.
298 ff. Den danske Rimkrønike, ed. G. J. Brandt p. 178 f.
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Den hanseatiske Flaade, der laa for København, be
stod af 260 Skibe, »blandt hvilke nogle store«, med 12,000
bevæbnede Mænd. Desuden var der 800 F etaljebrødre,1)
som var paa egne Skibe, og som kæm pede for egen Reg
ning. O veranførslen havde H ertug G erhard den Yngre
af Slesvig. H an kæm pede paa eget Skib sam m en med
100 bevæbnede holstenske Riddere. Hver H ansestad
havde sendt Skibe, med et Medlem af Raadet som Anfø
rer. H an »skulde ophidse dem til Kamp m od Fjenden«.
Den danske Flaade laa i Havnen, da den fje n d t’ige
Flaade kom. Kong E rik lagde Skibene, »han havde baade store og mange«, inden for Refshalerenden og byg
gede nogle Befæstninger, saa han spæ rrede Havnen for
de fjendtlige Skibe. Stæderne og H olstenerne indsaa, at
det vilde være forbundet med stor F are straks at forsøge
at trænge igennem. D erfor lavede de en Flaade, hvorpaa
de anbragte deres Bøsser. Nu udviklede der sig en Ar
tillerikam p, idet der paa een Gang blev skudt fra »200
Bøsser eller mere, dog uden at der anrettedes stor Ska
de«. De Danske skød baade fra Skibene, Slottet og Byen.
E fter en udholdende Kamp lykkedes det dem at hindre
Fjenden i at trænge igennem, hvorfor denne vilde spæ r
re de danske Skibe inde ved at sænke 10 store og sm aa
Skibe i Havnen. Ogsaa dette m islykkedes, da W ism ar
kom til at lægge et Skib paa langs i Stedet for paa tværs.
Herved frem kom der en Aabning, hvorigennem Skibene
kunde kom m e ud og ind. Selv om Stæderne opildnede
deres M andskab ved at love dem lige saa m ange 100
M ark lübsk, som de bræ ndte danske Skibe, lykkedes det
dem ikke at lukke Havnen helt til eller at skade de danFetaljebrødre, Viktualjebrødre: tyske Kapere. Navnet stammer
fra de tyske Kapere, der skulde føre victualia, Levnedsmidler, til
Stockholm i 1389. Fetaljebrødrenes Hovedformaal var dog Plyn
dringer. De gjorde Havet usikkert, og skaanede heller ikke de han
seatiske Skibe.
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ske Skibe. Da endelig Kong E rik lagde et m asteløst
Skib hen foran Aabningen, m aatte den fjendtlige Flaade
opgive Kam pen og træ kke sig tilbage.
Arild H uitfeld fortæ ller i D anm arks Riges Krønike,
at Kong E rik ikke personlig var til Stede i København,
da Angrebet stod paa, m en opholdt sig i Sorø »enten af
Frygt eller af kristelig Andagt«, og at det var hans D ron
ning, Filippa, der ledede Forsvaret. Dette findes dog
ikke i H anserecesserne eller i nogen ældre Beretning.
K ristian Pedersen h ar im idlertid optaget det i »Den d an
ske Krønike«, m en her giver han ogsaa en tredje F o r
klaring paa, at Kong E rik ikke skulde have været til
Stede. H an siger, at Kongen laa i Sorø »mere for Rædsels Skyld end for at gaa i Kirke. Somme m ener, at han
gjorde det, fordi han ikke vilde stride mod sine egne
Landsmænd«.
Men de københavnske Borgeres tapre F orsvar af de
res By fik den allerstørste Betydning. Hvis Stæderne
havde sejret, var det sikkert kom m et til en Gentagelse
af Stralsundfreden 1370, hvor Stæderne havde faaet de
res store, baade politiske og økonom iske Indflydelse i
D anm ark.
At den danske Flaade laa i København saa tidligt paa
Aaret 1428, tyder paa, at E rik af Pom m ern havde gjort
Byen til Rigets Flaadestation. Da han i Som m eren 1429
udbød de svenske Skibe, sejlede de »til Kongen til Kø
benhavn; de fik der Skade og ingen Gavn; de laa der
alle en Som mer«.1) Ligeledes, da Kong E rik i 1434 r u 
stede en Flaade til at drage mod Sverige med, lagde den
ud fra København.

’) Svenska
II p. 15.

Medeltidens

Rim-Krönnikor, ed. G. E. Klemming,
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København bliver M idtpunkt for det kirkelige Liv i
Danmark.
Under Erik af Pommerns Regeringstid er der adskilligt,
der viser, at ogsaa Kirkelivet koncentreredes i den nye
Hovedstad. Saaledes blev København i 1417 Sæde for
Franciskanernes Provincialkapitel.1) Men først og frem 
m est blev det store Kirkem øde, som Æ rkebiskop Peder
Lykke sam m enkaldte i 1425,2) og som blev det sidste
Koncilium inden Reform ationen, afholdt i København
og ikke i Æ rkebispebyen Lund, der ellers var den k irk e 
lige Hovedby.
Dette Koncilium var et Led i den alm indelige refo r
m atoriske Bevægelse, der gik hen over de europæiske
Lande i M iddelalderens Slutning, og som tilsigtede »re
form atio ecclesiae in capite et in m em bris«,3) uden at
m an dog tæ nkte sig at lade Pavedøm m et falde. Disse
Bestræbelser udgik fra Højgejstligheden, som ogsaa i
København gav Møde, m edens der ikke var nogen Re
præ sentanter for den lavere Gejstlighed.
F ørst fornyedes de Artikler, der var blevet vedtaget
i Helsingborg i 1345 og i Malmø i 1383. De gik i Hoved
sagen ud paa at beskytte Kirkens Gods, F riheder og
Rettigheder. Desuden frem hævedes den gejstlige Ju ris
diktion. K irken forsøgte endog at træ nge ind i den verds
lige Domsmyndighed. Dette sidste udform edes næ rm ere
i nogle nye og skærpede Bestemmelser. Saaledes kræ ve
des, at gejstlige ogsaa i verdslige Sager skulde stævnes
for en gejstlig Domstol. K irken krævede endvidere

*) Scriptores Rerum Danicarum medii ævi, ed. J. Langebek. V
p. 519.
2) J. F. Noodt: Beiträge zur Erläuterung der Civil-, Kirchen- und
Gelehrten Historie II p. 67 ff.
3) en Reformation af Kirken i Hoved og Lemmer, d. v. s. af Pa
ven og Gejstligheden, høj som lav.
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Dom sm yndighed i Æ gteskabssager, ligesom den vilde
holde Hævd over Æ gteskabet. Dernæst vedtoges en Del
nye Bestem melser, der efter Tidens T anker skulde puste
nyt Liv i de gamle Form er. De var væsentligt rettet mod
den lavere Gejstlighed. Den skulde reform eres, Sæderne
skulde forbedres og Cølibatet overholdes. Ellers havde
m an m est ren t ydre Ting for Øje, f. Eks. hvordan P ræ 
sterne skulde gaa klædt. B iskopperne paalagdes det at
føre Opsyn med A fladshandlen, og Grænserne m ellem
de forskellige Sogne og Stifter blev tru k k et skarpt op.
K æ rnepunktet i Forordningen m aa dog siges at ligge
i Bestem m elserne om Klostrene og Tiggerm unkene, som
florerede stæ rkt i Begyndelsen af det 15. A arhundrede.
Tidligere havde Paven ved E xem tionsbreve1) søgt at
lægge dem ind under Pavestolen. Nu lagde Æ rkebiskop
Peder Lykke Klostrene og deres Gods sam t H ospitaler
og andre hellige Steder ind under Biskoppen i Stiftet.
Han skulde føre Opsyn med Abbeder og Priorer, og disse
skulde aflægge Regnskab for ham . Endelig indskræ n
kedes Tiggerm unkenes Friheder.
Man kan ogsaa se, at F rue Kirke i København i dette
Tidsrum voksede i Betydning for det kirkelige Liv i hele
Norden. Heri havde Kong E rik sin Del. H an fik nemlig
i 1433 Pave Eugen IV till at bevilge, at de, der fra alle de
nordiske Riger besøgte F rue Kirke, her fik den samm e
Aflad, som de, der besøgte St. Petri ad Vincula i Rom,
dog kun paa Festdagen for Jom fru M arias Fødsel og paa
de 8 Dage, der følger um iddelbart efter denne Festdag.2)
At m an ogsaa i Udlandet regnede med F rue Kirke, ses af,

Exemtion: Personers eller Institutioners Befrielse fra deres or
dinære kirkelige Øvrigheds Jurisdiktion. De kom saaledes til at
staa direkte under Paven.
2) Acta pontificum Danica III, Nr. 1681, ed. A. Krarup og J.
Lindbæk.
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at Kapitlet i Basel i 1434 nedsatte F rue Kirkes Kapitel
til Dom m er i en Arvesag.1)
Saaledes var da D anm ark under E rik af Pom m ern
gaaet over fra den m iddelalderlige til den m oderne Stats
form . Landet havde i København faaet en Hovedstad,
der var M idtpunktet i Centralstyret, Sæde for Regerin
gen, og hvorom det politiske og aandelige Liv drejede sig.

T) Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis III, 6736,
ed. Kr. Erslev.

ISENBERGS GAARD, GAMMELSTRAND 48.
Af CHRISTIAN ELLING.

enne P atriciergaard er uden Tvivl det stateligste kø
benhavnske Kanalhus fra Senbarokkens Tid. Dets
Byggeaar, 1750, er vel bekendt; det findes indhugget i
Portalen. Man vilde gerne kende ogsaa A rkitekten med
Sikkerhed. Jeg h ar tidligere1) givet Grunde for den An
tagelse, at Gaardens Bygm ester var Philip de Lange.
M idtvinduet i Beletagen, um iddelbart over Portalen, er
forsynet m ed en F ordakning af en her hjem m e sjælden
Form , der i Københavns sam tidige A rkitektur kun gen
findes paa to andre M onumenter, — Søetatens forlængst
nedbrudte Hovedm agasin paa Gam melholm og det end
nu staaende, i det ydre ret velbevarede Hus Ved S tran 
den 16, opført 1748 for G eneralkrigskom m issæ r Stephen
Hansen. Men den første af disse Bygninger skyldes do
kum entarisk Lange, den anden kan med absolut Sikker
hed tillægges ham. Naar m an da erindrer, at Købm and
Johan Peter Isenberg, der lod E jendom m en ved Gam
m elstrand opføre, havde været D irektør i Asiatisk Kom
pagni, da Mester P h ilip ’s P rojekt til dettes Palæ i S trand
gade blev antaget, og tillige bem æ rker, at Isenberg var
en stor Leverandør til Søetaten, hvis foretrukne Bygme
ster Lange var i disse Aar, m aatte det synes m otiveret at
tillægge Philip de Lange den her om handlede Gaard ved

D

x) I »Arkitekten«s Maanedshefte, November 1930 (ogsaa udsendt
som Særtryk), Pag. 259.
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Gam m elstrand. Rent arkitektonisk betragtet føjer denne
sig naturligt ind i Rækken af den særprægede A rkitekts
Arbejder.
Alligevel saa m an gerne Theorien arkivalsk bekræ ftet.
Den ønskede Sikkerhed er im idlertid nu tilvejebragt. En
V urderingsforretning i Stadsarkivet, der havde fo rstu k 
ket sig under et fo rk ert M atrikelnum m er, giver fuld
stændig Besvarelse af Spørgsm aalet; tillige oplyser den,
at Gaardens Portal, en af Byens anseligste fra denne
Periode, skyldes den kendte Stenhugger Andreas
Gercken, — en værdifuld Meddelelse, da dekorative
S kulpturarbejder paa borgerlige Bygninger fra svunden
Tid alm indeligvis ikke lader sig henføre til bestem te Bil
ledhuggere.
I Skrivelse af 20. Ja n u a r 1753 anm odede Lange Magi
straten om Udmeldelse af to Stenhuggerm estre, »welche
. . . . die Stein H auer Arbeit bey den Bau des H errn Isenbergs, welcher ich am Alten Strandt Ao 1750 u. 1751 aufgeführet, besichtigen und w ortiren. Da nun der Stein
hauer Meister Sigr. Görcken solche Arbeit verfertiget,
ich aber m it ihm keinen C ontract geschlossen und er zu
seiner völligen Bezahlung noch nicht gelanget, als ist
dieses die Ursache, dass weil er m ich m it seiner Ar
beit in den Bau so aufgehalten, dass demselben nicht
zu der determ inirten Zeit abliefern können, als habe die
übrige Bezahlung bis nach Eydlicher W ortirung beruhen
lassen wollen«.
M estrene Jakob Fortling og Georg W ilhelm Bæseke
blev udpegede; henholdsvis d. 5. F eb ru ar og d. 3. April
afsendte de deres V urderinger til M agistraten2). Gennem
de ret udførlige Beskrivelser af Facadens Stenhuggerar
bejde (Portal, V induesindfatninger, Frontispice etc., —
2) Kbh.s Stadsarkiv. Vurdering Strand Kvt. Matr. No. 9, 10 & 22
B.
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alt af gullandsk Sandsten) kan vi danne os et Billede af
Husets oprindelige Udseende. Over Kælderen rejste det
sig i to fulde Stokværk og en Mezzanin; den trefags
M idtrisalit løb op i en lav Kvist, kronet af en Frontispice, uden Tvivl en Segmentgavl. I denne fandtes en
oval Glug, flankeret af to Sandstens-Fyldinger (»zwey
shrege [o: schräge] erhobene Füllungen«); en tilsvarende
udsm ykket Segm entfronton findes paa den ligeledes af
Lange opførte Gaard M agstræde 63).
Ved en Ombygning i ny Tid blev M ezzaninen forhøjet
til et H elstokværk og den nye Kvist forsynet med en
knæ kket Barokgavl af en Form , der vel h ører Bygge
perioden til, men som savner Sidestykke i Philip de
Lange’s kendte Produktion. —
Joh. P eter Isenberg døde, før H uset var færdigt. Da
Bygningen var grundm uret og Staden til Zir, androg
hans Enke og Børn om 25 Aars Skattefrihed, hvilken
blev bevilget dem d. 4. December 17504).

3) Jfr. ogsaa Wasserfalls Gaard paa Købmagergade (af Lange);
C. Elling, anf. St., Afb. pag. 231.
4) Kbh.’s Stadsarkiv. Kollegiebreve til Magistraten 1750 No. 209.

TILFØ JE LSER TIL ARTIKLEN

»KØBENHAVNS REBSLAGERLAV«,
3. RÆKKE, II BIND, S. 609—91.
Af KNUD KINZI.

orfatteren Carl C. Christensen h ar gjort mig op
m ærksom paa, at der er en Fejl i Listen over Lavets
Olderm ænd (S. 691), idet E. S. M. D encker (1912) staar
som O lderm and »2.den Gang«, m edens den Dencker, der
blev O lderm and 1912, i V irkeligheden var Søn. af den
E. S. M. Dencker, der blev O lderm and 1891.
En anonym Indsender i »Politiken« d. 21. Juli 1938
gør opmærksom paa, at der foruden de to af mig nævnte
B aner findes en Bane ved V iadukten paa Ørnevej. Paa
denne Bane spindes dagligt af Rebslagerm ester W. Stangerup, der dog ikke er i Lavet, hvorfor jeg ikke anede
hans Eksistens, da jeg skrev m in Artikel. H an gav mig
forskellige interessante Oplysninger. Bl. a. forklarede
han mig, hvorfor Rebslagersvendenes V andringer sjæ l
dent gik længere end til Norge, Sverige (Rusland) eller
det nordlige Tyskland (S..619). Syd for H am burg spandt
m an nemlig Reb paa en anden Maade end i Norden, og
Rebslagerne skelnede mellem »Rebslagere« (»Reep
schläger«) og »Seilere« (»Seiler«). Seilerne spinder med
venstre Haand, og et Reb, der er slaaet sam m en af Garn,

F
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spundne med venstre, og Garn, spundne med højre
H aand, bliver ujæ vnt og daarligt, hvorfor Rebslagere og
Seilere ikke kan arbejde paa Bane samm en. Seilerne
faar iøvrigt en bedre Uddannelse, saa de kan flette
smukkere Ting end Rebslagerne, og de h ar en egen Maade at hegle H am pen paa, saa der bliver m indre Blaar til
Rest. M ærkeligt nok h ar Rebslagerne aldrig læ rt dem
denne Kunst af.
Af Rebslagerm ester Stangerup fik jeg ogsaa at vide,
at Svendelavet endnu eksisterer. Hans F ader er Lavets
nuværende Form and. Det h a r nu kun 6 M edlemmer fo r
uden 3 E nker. Ingen af disse 6 arbejder nu som Svend.
2 er pensionerede fra »Jacob Holm og Sønner«, 2 er
gaaet over i andet E rhverv og lever nu af Aldersrente,
og 2 er Mestre, men dog blevet i Svendelavet. (Den ene
staar baade i Mester- og Svendelav). Da den nuværende
F orm and i 1873 blev optaget i Svendelavet — med hele
det gamle Ceremoniel, der er bibeholdt til det sidste —
talte Lavet 108 Medlemmer. Det havde da Herberg i
Lille Kongensgade 25 sam m en m ed Propskæ rere, Cigar
m agere o. fl. I 80’erne flyttede det til Tøm rerkroen,
Adelgade 27, og efter en kort Tid i Farvergade forlag
des Residensen til Arbejdernes Forsam lingsbygning paa
Amager. Nu holdes Lavsm øderne — og kun eet om Aaret, ved Set. Hans Tider — hos Form anden.
Lavet, der ikke m aa ophæves, saa længe det h ar 5
M edlemmer, h a r testam enteret sine Ejendele til By
m useet og Stadsarkivet. Lavets Sølvtøj er foreløbig de
poneret i Nationalm useet. Hos Form anden findes nogle
Protokoller, F aner m. m.
Form anden (denne Betegnelse bruges nu i Stedet for
»Oldgesell«) fortalte mig om en Del Skikke i Svende
lavet, saasom at den Svend, der sagde »De« til en Lavs
broder, m aatte give en Omgang Æ ggesnaps, og at m an
til Begravelse tilsagde 16 Svende foruden dem, der skul-
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de bære Fane, M archalstave, Kiste o. s. v., men at alle
de Svende, der kunde, fulgte enhver Lavsbroder til G ra
ven. E fter Begravelsen samledes m an til Gravøl et Sted
i Nærheden — da de fleste Begravelser foregik paa As
sistents K irkegaard, var det gerne paa »Lille Ravnsborg«
— og de unge Svende, der første Gang var til en Svende
begravelse, m aatte erlægge 2 Kr., og saa festede m an
til den lyse Morgen, ja ofte et Stykke op ad den næ 
ste Dag.
Form anden (Oldgesellen) indledede hver Lavssam ling
med følgende Ord:
»Med samtliges gunstige Tilladelse skal jeg bede den
ærede Forsam ling, som det enhver æ rekæ r og o rdent
lig Rebslagersvend egner og anstaar, m ed Orden at
betræde Lavssalen (eller Amtssalen), og hvad vor Sam 
ling angaar, saa haver vi i Dag i broderlig Enighed at
afholde vort (Set. Hans eller Nytaars) K vartal1) samt
efter gammel Skik til V elkom sthilsning at byde de
sidst udlæ rte Svende en D rik af vor Velkomst.
Den grundlagt blev af vore Fædre.
D erfor vi haabe, de den vil hædre,
Saa at de til vort H aandvæ rks T arv og Æ re
Forenede med os m aa Byrden bære«.
E fter at der var frem ført Klager over de nye Svende,
og Bøder var betalt, sagde Form anden:
»Med eders gunstige Tilladelse tager jeg den æ rbare
Velkomst fra det æ rbare H aandvæ rksbord og tillader
mig at frem bringe en Skaal for de unge Svende, for
1) Mærk, at det stadig kaldes »Kvartal«, selv om der i Optegnel
sen til Støtte for Formandens Hukommelse kun nævnes to Tider!
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den tilstedeværende Forsam ling og det hele æ rbare
Rebslagerlav, ikke at forglem m e den M edbroder, som
langt fra os med Møje m aa søge sit Brød — det være
samtliges Velgaaende! (Drikker.) Med gunstig T illa
delse overræ kker jeg den æ rbare Velkomst i hele F o r
eningens Navn til Ungsvenden N. N., for at han ved
en Æ resdrik af sam m e kan vorde vor indviede Med
broder.
Beskærm vort Lav, o store Gud!
Med Kundskab styrk det unge Skud!
Han følge tro vort Lavlovs Bud,
Til sent fra os h an træ der ud«.
L avsforhandlingerne indlededes saaledes:
»Med samtliges gunstige Tilladelse: Skulde der
være nogen iblandt den ærede Forsam ling, som haver
en eller anden Klage at frem føre imod mig, imod Re
præ sentantskabet eller imod en eller anden Kollega,
da træ de h an frem for det ærede H aandvæ rksbord og
med Beskedenhed frem føre sin Klage. H ar han Ret,
da skal ham Ret vederfares og den paagældende bøde
en Kendelse til Fattigkassen, og siden ties der stille«.
Kl. 12 M idnat aflagde de nye Svende Faneeden.

ASSISTENTS KIRKEGAARD.
Af AUGUST NIELSEN.

INDLEDNING.
ssistents K irkegaards H istorie h ar gentagne Gange
. været behandlet i L itteraturen. Mest udførligt h ar
Villads Christensen behandlet Æ m net i »Festskrift i An
ledning af Vestre K irkegaards 50 Aars Bestaaen«, Kbhvn.
1920, under Titel »Begravelsesskikke og Kirkegaardsforhold i K øbenhavn i ældre Tid«, m en ogsaa i hans
»København 1840— 57« findes betydelige Bidrag. P ro 
fessor W eitem eyer h a r i »Historiske M eddelelser om
København« 1. Rk., 5. Bind skrevet om »Forløbere for
Assistents K irkegaard paa Nørrebro« og i 1. Rk., 1. Bind
om »Graverboligen paa Assistents K irkegaard og Jens
Bang«. K obberstikker G. L. Lahde h a r i »M indesmær
ker«, der blev udgivet 1801— 5, givet Afbildninger af 13
af de bedste M onum enter, som fandtes paa Kirkegaarden. Oberst i Generalstaben A. N. Olsen udgav i 1831
en »Vejviser til Fam iliebegravelserne paa Assistens Kirkegaardene«, hvori, foruden et udm æ rket Kort over den
daværende K irkegaard, alene findes Oplysning om de
forskellige G ravsteder og deres Ejere, og endelig h a r C.
Friis i 1868 udgivet »Assistents K irkegaarden paa N ør
rebro, sam t Bidrag til Københavns Begravelsespladsers
Historie«, en Bog, som foruden nogle Træ k af Kirkegaar-
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dens Historie indeholder en Fortegnelse over en Del af
dem, som er jordet her.
Intetsteds finder m an im idlertid Oplysning om, hvor
ledes denne K irkegaards Jord i Tidernes Løb er købt og
fordelt m ellem de forskellige Kirker, og n aar det i den
kgl. Resolution af 22. Dec. 1879 er bestem t, at Kirkegaarden vel er overgaaet til Kom m unen, m en at K irker
ne dog h a r bevaret en vis økonom isk Interesse i en Del
af den, vil m an forgæves i trykte eller u trykte Kilder
lede efter, hvad det er for Arealer, som denne Bestem 
melse om fatter. Ikke engang i den Kommissions Akter,
hvis F orarbejder var G rundlaget for den nævnte Resolu
tion, vil m an kunne finde Oplysning herom .
Der h a r derfor for mig været en rim elig Aarsag til at
fordybe mig i dette Spørgsm aal og om m uligt at bringe
K larhed over denne Sag, som en ikke helt fjæ rn F re m 
tid vil kom m e til at beskæftige sig med, m en det vilde
have været mig um uligt at kom m e nogen Vegne, hvis
ikke K irkegaardens nuværende Inspektør, N. K. J. J ø r
gensen ved sine Undersøgelser af Skøderne i Forbindelse
med O pm aalinger paa Stedet og megen Fordybelse i de
gamle K irkegaardsprotokoller uegennyttigt havde stillet
sig til Raadighed og klaret de saare vanskelige Bestem 
melser af Grænser for og Beliggenhed af de enkelte K ir
kers Stykker, spredte som de ligger over hele K irkegaarden.
I Stadsarkivet findes en Del Akter om den første Kirkegaard og F orhandlingerne om dens Anlæg, m en en stor
Del er bræ ndt i 1795. Af det, der er tilbage, og af de Do
kum enter, som foreligger for de efterfølgende Aar, fin 
des en Del af betydelig Interesse, ogsaa i kom m unalpo
litisk Henseende, og jeg h ar derfor i de efterfølgende
Blade forsøgt at opridse K irkegaardens bevægede Tid,
nemlig indtil 1879, sam tidig m ed at D etaillerne for de
enkelte Deles Erhvervelse er m edtaget i saa stor en Ud-
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strækning, at m an vil kunne danne sig et Billede af Kirkegaardens Udvikling.
Det M atrikels Kort, som ledsager Frem stillingen, er
udarbejdet af Inspektør Jørgensen.
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Ved R eskript af 20. Maj 1757 gav Regeringen O rdre til
M agistraten om, at der »ved den saa kaldede Farimags-Vej imellem Øster- og V ester-Porte paa begge Si
der af Veien eller andre nærliggende Steder uden for
Portene, hvor det kunde findes beieiligst, og der kunde
faaes beqvemme Pladser, m aae indrettes, og enhver K ir
ke især anvises et Stykke til A ssistents-K irkegaard som
enten med Grøvter eller Staketter skal indhegnes; og,
n aar samm e ere kom ne i Stand, m aae det ei derefter
være tilladt at begrave noget Liig i de nu værende Assistents-K irkegaarde, nem lig Vor F rue Kirkes i Fiolstræ 
det, St. Nikolaii i Borgergaden, Heiliggeistes paa gammel
Mynt, Trinitatis i Gothersgaden, St. Petri i Larsleistrædet
og Vaisenhusets og Vartous ved Vester-Vold; men, naar
disse A ssistents-K irkegaarde derefter i nogle Aar have
henligget ubrugte, indtil de derudi begravne Liig kunde
være forraadnede, m aae de overlades til hvem derpaa vil
bygge, undtagen Vaisenhusets og Vartous, som til HalmTorvet, der er for lidet, skal udlægges«.
Det var altsaa oprindeligt Tanken, at K irkegaarden
skulde ligge ved Farim agsvejen. H er laa i Forvejen de
fattiges K irkegaard om trent, hvor nu K om m unehospita
let ligger, og Sø-Etatens K irkegaard ude ved Østerbro.
Det havde jo sin store Fordel, at K irkegaarden ikke kom
for langt fra Byen. Borgerne var nu engang vant til, at
Begravelser skete enten i K irkerne eller i de Urtegaarde,
som laa om kring disse, eller endelig i de Assistance Kirkegaarde, som fra Pestens Tid i 1711 var anlagt i gamle
H avestykker om kring i Byen, og at der altsaa for en
hver kun var kort Vej til K irkegaarden. Ligene kunde
uden Vanskelighed bæres til Graven, hvis m an ikke h av
de Raad til at køre dem, og vilde m an besøge en afdøds
Grav, var Besværet heller ikke særlig stort.
Hvorledes M agistraten kom paa den Tanke at lægge
den nye K irkegaard ude paa den fjæ rne Nørrefælled,
kan ikke oplyses nu.
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F or den jævne Borger h a r denne Bestemmelse været
alt andet end velkom men. Nørre Fælled laa efter Datidens
Begreber langt ude paa Landet, og Vejen dertil var alt
andet end god. Villads Christensen siger nok, at det var
en særdeles fornuftig Bestemmelse, og naturligvis var
Fælleden et Paradis m od de uhyggelige Sm aakirkegaarde
inde i Byen, omgivet af Huse paa alle Sider. Her var Sol
og Lys og Plads til Udvidelse, her kunde vokse Blom ster
og Træer, det er altsam m en rigtigt, m en der var to m e
get store Ulemper, den lange øde Vej og Fælledens uhel
dige Jordbundsforhold.
Vejen var lang, det er sikkert nok, ikke m indre end 2
km fra R undetaarn og med Undtagelse af de gode Som
m erdage vanskelig at passere. P aa Midten af Nørre L an
devej eller N ørrebrogade var der en Brolægning til Vogn
færdsel, m en uden for denne kun en alm indelig Jordvej
med Grøft paa den ene Side. Fortov blev først anlagt i
Henhold til Reskr. af 27. Okt. 1779 og kun paa den n o r
dre Side. Dette Fortov var endda saa daarligt ordnet og
vedligeholdt, at det i 1849 karakteriseredes som »aldeles
forfalden«. F ørst i 1850, altsaa 90 Aar efter Kirkegaardens Anlæg, blev ordentligt Fortov anlagt af Kom m unen,
og m an naar helt op til Aarene 1859— 67, før hele Køre
banen var brolagt. Det nordre Fortov blev brolagt i 1853,
det sydlige var makadamiseret, indtil det i Aarene 1867— 77
blev brolagt ud til Solitudevej.
O m kring Aar 1800 var Byens Befolkning ca. 100.000
M ennesker, m en heraf boede kun 683 paa Nørrebro.
Bebyggelsen var altsaa saare ringe. N aar m an kom gen
nem N ørreport og naaede uden for Befæstningen, laa
paa venstre Side af Vejen Accisebodvænget, som strakte
sig langs Peblingesøen til Ladegaardsvejen, og som i
m ange Aar var udlejet til E jerne af Blaagaard. P aa h ø j
re Side laa Acciseboden og derefter Stadens Jorder med
Fattigkirkegaarden ud til Farim agsvej. Kom m an over
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Peblingebro til den nuværende N ørrebrogade, laa paa
venstre Side af Vejen E jendom m en Blaagaard, hvis J o r
der naaede helt ud til den nuværende Griffenfeldtsgade.
De senere Gader Blaagaardsgade og W esselsgade var
dengang Alleer i Blaagaards Have. Vest for Blaagaard
laa Gaarden Solitude, der af M agistraten var bortforpagtet, og endelig laa Vest for denne Ejendom en Bevært
ning med Have ud til Nørrebro, som hed »Lille Ravns
borg«, og som senere blev et yndet Tilflugtssted, hvor
m an holdt »Gravøl«.
P aa højre Side af Vejen laa næ rm est Søen Store
Ravnsborgs Have, der gik til Fælledvejen, derefter kom
nogle M arker, som snart blev til G artnerhaver, og ved
Møllevejen, eller Jødevejen, som den da kaldtes, gik
Vejen til Jødernes K irkegaard, som laa ved Sandgra
vene.
Saaledes var de L okaliteter, som den Del af Befolk
ningen, der skulde have sine døde begravet, m aatte be
færde i Regn og Sne, i Storm og Sol, og at M agistratens
Gave ikke blev m odtaget m ed udelt Taknem lighed, skul
de den snart faa E rfaring for. Ganske vist kunde den
forholdsvis roligt tage imod Fattigkom m issionens spy
dige Bem æ rkninger om, at »man intet havde at erindre
imod denne i sig selv højst nyttige, m en for H ospitalet
(Vartov) i Henseende til Ligenes Udførelse bekostelige
Foranstaltning«, m en den fik en h a a rd Nød at knække,
da U niversitetet og dettes mægtige P atron Statsm inister
Grev Johan Ludvig Holstein rejste Spørgsm aalet om,
hvorledes m an skulde forholde sig med Ligbæringen,
n aar T ransporten skulde foregaa ad disse lange Veje.
Siden 1711 havde Ligbæringen været en E neret for
Studenterne, der boede paa Regensen, og Ordningen var
den, at Studenterne m ødte i Sørgehuset, bar Liget til
Ligvognen og fulgte m ed denne til Kirken, eller hvis
Kirken laa i Nærheden, eller det var fattige Folk, som
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ikke havde Raad til at leje Ligvogn, bar Liget til Kirke.
Men hvad nu, skulde Studenterne ledsage Ligvognen
eller m aaske endogsaa bære Ligene til Nørre Fælled, og
bagefter spadsere hjem ad Landevejen til Regensen, saa
vilde det jo være ganske rigtigt, hvad U niversitetets Rek
tor over for P atronen gjorde gældende, at Studenterne
»paa den Maade næppe kunde fortjene, hvad de sled
paa deres Klæder, foruden at det meget vilde sinke dem
i deres Studeringer«. Og paa den anden Side vilde de nø
digt m iste deres Indtæ gter, og heriblandt m aaske allernødigst de 300 Rdl., som Lavene betalte aarligt for at
faa Lov til selv at udbære deres Lavsbrødre, og som altsaa Studenterne kom meget let til.
U niversitetspatronen skrev under 27. April 1757 til
M agistraten og udbad sig et Forslag, »hvorledes Studen
terne kunde befries for at bære Ligene udenfor Porten,
og dog ikke tabe noget af det dem tillagte«. E fter at have
betæ nkt sig i 3 M aaneder svarede M agistraten, at den
ikke kunde frem sæ tte noget Forslag, hvorefter Studen
terne kunde befries for at bære Lig til Assistents K irke
gaard uden for Porten, og dog ikke tabe noget af de 300
Rdl., saasom den holder for, »at Studenterne, n aar de er
forskaanede for Byrden, og burde miste Belønningen«.
Det var im idlertid ikke den rette Mand, M agistraten kom
til med et saadant Ræsonnem ent, der tilm ed lød som en
Vittighed, og faa Dage efter skrev Statsm inisteren til
bage, at han »vil endnu forvente det i m in forrige Skri
velse forlangte Forslag til at hæve denne Vanskelighed,
der m aaske ellers vilde foraarsage den hele Indretning
at standse«.
Overfor dette M agtsprog gav M agistraten tabt og
frem satte k o rt efter Forslag om, at alle og altsaa ogsaa
de fattiges Lig skulde udføres til K irkegaarden paa Lig
vogne. Jordpaakastelsen, der hidtil stedse var foregaaet
ved Graven, skulde nu ske i Sørgehuset, og sam m esteds
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skulde Studenterne m øde og bære Liget ned til Vognen.
Dermed var deres Arbejde ude. M agistraten vilde sørge
for en Ordning, hvorefter Liget blev taget af Ligvognen
og nedsat i Graven af K irkegaardens Folk, hvilken sid
ste F orretning m an forøvrigt m aatte eragte »at være
Studenterne uanstændigt«. Regeringen tiltraadte dette
Forslag og fastslog det som Lov ved R eskript af 2. Marts
1759.
Paa den Maade kom m an over V anskelighederne med
Ligbæringen, m en den anden Ulempe, nemlig Jo rd b u n 
dens uheldige Egenskaber, h a r m an m aattet kæm pe med
lige til den nyeste Tid.
Hvad det her drejer sig om, faar m an et k lart Billede
af i en Indberetning, som Stadslægen afgav den 19. Marts
1874. Han skriver bl. a.: »Naar undtages et lille Stykke
af K irkegaarden, hvor der findes Muld jord i flere Fods
Dybde, er F orholdet det, at M uldjord paa hele Kirkegaardens T erræ n kun findes i et Lag af ringe Dybde, i
Reglen fra 1 til IV2 Fod. Under Mulden findes et Lerlag
af betydelig U dstræ kning og Dybde, som paa sine Steder
gaar 8 til 10 Fod ned, og under dette er igen et Rulle
stens Sandlag. En tilstræ kkelig Afsivning eller Afgrøftning af hele T erræ net kan kun tilvejebringes med meget
betydelig Bekostning, og som Forholdet nu er, er hele
T erræ net i højeste Grad fugtigt, saa at Kisterne m aa si
ges at staa i Vand, og det ved Gravning af Gravene i de
regnfulde M aaneder er nødvendigt at opøse i Regelen fra
30 til 40 Spande Vand af hver ny Grav. Det vil let skøn
nes, at dette Jordsm on i overordentlig ringe Grad egner
sig til Anvendelse som K irkegaardsjord. H ertil kom m er
endnu, at det ved de Undersøgelser, som i 1861 ere fore
tagne af Stadsingeniøren, er blevet godtgjort, at Vandtræ kket fra A ssistentskirkegaarden fornem m elig gaar i
sydlig og sydøstlig Retning, og det tør saaledes m aaske
befrygtes, at K irkegaardsvand, som indeholder infi-
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cerende Bestanddele, vil kunne blive ført hen under de
næ rm est liggende Byggegrunde«.
Det, som Stadslægen her m est sigter paa, er Jordens
uheldige Sam m ensætning og Lerlagenes Mægtighed, der
h indrer Vandets Gennemgang, saaledes at det ved stæ rke
Regnskyl ikke synker i Jorden, m en holder sig paa O ver
fladen og forvandler Stedet til en Sø. E ndnu i E ftersom 
m eren 1927 var K irkegaarden oversvøm m et paa store
Stræ kninger, særligt paa den laveste Del over mod Jag t
vej. F ørst da blev Afvandingen ordnet ved Kloakanlæg,
der kostede over 40.000 Kr., og derm ed den Ulempe fjærnet, som i om trent 150 Aar havde voldt K irkegaardsbestyrelsen store Kvaler.

KIRKEGAARDENS ANLÆG OG UDVIDELSE.
E fter Reskriptets Bestem m elser skulde der paa den
nye K irkegaard anvises hver Kirke et Stykke, og Kirken
skulde til Gengæld afgive den indenbys K irkegaard, for
at M agistraten ved Salg af denne kunde faa en passende
E rstatning for sine Udgifter. Der var i og for sig ikke
bestem t noget om, at det Areal, som blev udlagt til den
enkelte Kirke, i Størrelse skulde svare til det, som den
afgav, og m an skulde endda synes, at det havde været
rim eligt, om m an ikke havde været alt for kneben med
Arealet, da K irkegaardene inde i Byen havde vist sig at
være for smaa. Tilm ed m aatte m an vel erkende, at
selv om den nye K irkegaard skulde anlægges og hegnes
paa M agistratens Bekostning, var det ikke nogen hel
daarlig F orretning for den at aflevere billig udenbys
Jord for forholdsvis kostbare Byggegrunde i den indre
By. Ikke desto m indre holdt m an sig ret nøje til, hvad
hver Kirke afleverede, undtagen for Nicolaj Kirkes Ved
kom m ende.
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K irkerne afleverede og fik følgende Arealer:
1. St. Nicolaj Kirke afleverede »Landgre
ven« i Borgergade Matr. Nr. 94 St. Anna
Vester K varter af Areal ............................ 4349 ° Al.
2. Helliggejst Kirke afl. »Wismar« i M ønter
gade Matr. Nr. 147 i Købm ager K varter
af Areal ........................................................... 3183 »
3. Vor F rue Kirke afl. »Linden« i Fiolstræ de
Matr. Nr. 191 i Klædebo K varter af Areal 6587 »
4. T rinitatis Kirke afl. K irkegaarden i Gothersgade Matr. Nr. 210 i Rosenborg
K varter af Areal .......................................... 3448 »
5. St. Petri Kirke afl. K irkegaarden i Larslejstræ de Matr. Nr. 247 Nørre K varter af
Areal ............................................................... 6391 »
6. Vartov H ospital 1
Tr. ,
„ __ .
> afl. K irkegaarden paa
7. Vaisenhuset
/
o
r
H alm torvet .............................................ca. 3000
»
i alt ca. 26958 ° Al.
I Steden for disse A realer afgaves til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

St. Nicolaj K i r k e ....................................... 11.062 ° Al.
Helliggejst Kirke ....................................... 3.498 »
Vor F rue Kirke ........................................ 7.068 »
T rinitatis K i r k e .......................................... 3.750 »
St. Petri K i r k e ............................................. 6.635 »
Vartov H ospital ........................................ 2.217 »
V aisenhuset ...............................................
1.370 »
i alt 35.600 ° Al.

Den nye K irkegaard var altsaa kun ca. 8000 K vadrat
alen større end de indenbys K irkegaardes samlede Areal1,
og den eneste Kirke, der fik en virkelig betydelig Udvi-
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delse, var som an fø rt St. Nicolaj Kirke, hvis Areal blev
ca. 6700 K vadratalen, altsaa godt og vel dobbelt saa m e
get Jord, som den afgav. Dette staar naturligvis i F o r
bindelse m ed M agistratens P atronatsforhold til denne
Kirke.
Trods Reskriptets tydelige Bestemmelse om, at Magi
straten til E rstatning for dens Udgifter ved Anlæg af den
nye K irkegaard skulde have Vederlag i de indenbys
Grunde, rejste St. Petri Kirke straks Indvendinger m od
Afgivelse af G runden i Larslejstræ de. I Skrivelse af 24.
Aug. 1757 m eddeler Værgerne, at de ikke kan aflevere
deres Grund, da der paa denne i 1737 er opført en Stif
telse paa Grundlag af Gaver, »hvilke Tid efter anden af
adskillige Lem m er af St. P etri M enighed er legeret til
gamle, fattige og forarm ede P ersoner af M enigheden og
Stadens Indvaanere, som derudi blive optagne og nyder
fri Bolig sam t Ildebrand foruden noget til U nderhold
ning, tilligem ed andre H usfattige af Menigheden. Saa
vilde Deres Excellence sam t højtæ rede og gode H errer
naadig og højgunstig considerere, at denne Plads til
Reservation for de, udi forom m eldte saa kaldede St. P e
tri Kirkes H ospital værende Lem m er er særdeles og
snart uomgængelig nødig«.
»I B etragtning heraf tør vi underdanigst vente og bede,
at m erbem eldte Assistence K irkegaard i Larsley Stræde,
som St. P etri Kirke af egne M idler efter derpaa i Hænde
havende Skøder h a r tilforhandlet sig og altsaa titulo
onoroso ere E jere af, frem deles blot og alene m aa fo r
blive til H ospitalets Brug og Nytte, saam eget m ere, da
samm e ligger ganske indesluttet m ellem andre Huse,
saa at derpaa ingen Bygning ud til nogen af Gaderne kan
opføres, og at tilligem ed den behøvende Grund til en
anden Assistance K irkegaard m aatte blive K irken in d 
hegnet anvist, efterdi intet Lig udi H ospitalets Jo rd kan
eller m aa efter fornæ vnte allernaadigste Befaling ned-
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lægges fra den Tid af, at anden Lejlighed hertil udenfor
Staden er indrettet og overleveret«.
M agistraten kunde im idlertid ikke gaa ind paa disse
Ræsonnem enter, m en svarer den 7. Okt. 1761, »At St.
Petri Kirkes forrige Assistents K irkegaard i Larslejstræ de h a r været K irkens lovlige E jendom efter derpaa
ihændehavende Adkom ster, h ar aldrig været sat i Tvivl.
Men i Steden for denne K irkegaard er K irken nu blevet
overleveret en anden, endog større, Plads til Ejendom
og K irkegaard, hvilken h a r kostet Stadens Cassa ansee
ligt at lade anlægge og m ed Mur indhegne, hvilke Bekost
ninger efter H ans M ajestæts derom ergangne allem . Be
faling igen skal refunderes Stadens Cassa, saavidt ske
kan af det, som de afskaffede Assistents K irkegaarde
kan blive solgt for.
Thi kan vi ingenlunde føje Dem i Deres Begæring at
lade Dem beholde berørte K irkegaard i L arslejstræ de til
Kirkens Plejehus, m en herved m aa igjentage vores fo r
rige, at Nøglerne os m ed første bliver overleveret«.
Dette var dog ingenlunde tilstræ kkeligt til at faa Kir
keværgerne til at falde til Føje, om endskønt M agistraten
jo var i sin gode Ret, m en de henskyder Spørgsm aalets
Afgørelse til »Hans højgrevelige Excellence og KirkeP atro n Hr. Greve af Holstein, n aar han kom m er tilbage
fra Næsbyholm, hvor m erhøjbem eldte Greve, som be
kendt, m ed en Sygdom er bleven belagt«.
Atter i denne Sag stod M agistraten overfor Statsm ini
steren, og a tte r m aatte den bøje sig. K irkevæ rgerne fik
at vide, at den frafald t Kravet paa Grunden, n a a r de vil
de give 2 M ark pr. K vadratalen eller ialt 2130 Rdl. 7
M ark i Erstatning, m en heller ikke denne Sum fandt
m erhøjbem eldte Greve at være passende, saa M agistra
ten m aatte slaa af først til 1500 Rdl., senere til 1200 Rdl.,
som saaledes blev betalt.
Den K irkegaard, der blev ind rettet for de 6 Sogne,
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blev taget i Brug d. 6. Nov. 1760, efter at Indvielse var
sket ved en Tale af Stiftsprovst og Sognepræst ved Vor
F rue Kirke M agister H enrik Bützow. Det er den Del af
den nuværende K irkegaard, som stræ kker sig langs Ka
pelvej indtil Inspektørboligen og langs N ørrebrogade til
H ukket i Muren. Den omgives endnu af den Mur, som
blev opført ved dens Anlæg. I Længden var den 300
Alen, i Bredden 120 Alen, ialt 35.600 Kvadratalen i Areal.
Desuden var uden for M uren ved den nuvæ rende K apel
vej paa H jørnet ud m od N ørrebrogade opført en Gråverbolig paa et 586 K vadratalen stort Areal. Det var altsaa
efter vore Begreber en meget lille K irkegaard, kun halvt
saa stor som den i Brønshøj. Sognenes Stykker laa saaledes, at Nikolaj Kirke fik det, der laa næ rm est N ørre
brogade, derefter fulgte Helliggejst Kirke, Vor Frue, T ri
nitatis, St. Petri og længst m od Syd, altsaa i Nærheden
af det nuværende Kapel, Vartov og Vaisenhuset.
M uren blev opført efter Tilbud af Philip de Lange og
blev bygget af Flensborg M ursten. Den er to Sten tyk
og 3 Alen høj, F undam entet IV2 Alen dybt og 5 K varter
tykt. Hele Arbejdet kostede 4509 Rdl.
I M uren var der 4 Porte. Inden for Porten fra N ørre
Landevej gik en Vej eller Allé gennem hele Kirkegaarden. Gravene var ikke som nu sm aa H avestykker, m en
paa de Steder, hvor Kisten blev nedsat, blev Jorden sat
op i en Tue, som i et Aar holdtes i Orden af Kirkegaarden, m en derefter forfaldt, hvis Fam ilien ikke tog sig af
den. Dette var naturligvis kun i ringe Grad Tilfældet, i
alt Fald i de første 25 Aar, da kun de fattige blev begra
vet her, m edens de m ere velhavende holdt sig til K irker
ne og deres U rtegaarde i Byen.
I 1785 blev det første Fam iliegravsted købt paa Kirkegaarden, idet E tatsraad Johan Sam uel Augustin, der var
første Sekretær i Generalitets- og Commissariatskollegiet,
havde fastsat i sit Testam ente, at han ønskede at begra-
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ves i F attigkirkegaarden uden for N ørreport, »da jeg
ikke ved af«, skriver han, »at jeg i m it Liv forsætlig eller
bevidst h a r skadet nogen, saa ønsker jeg ogsaa, at m it
døde Legeme ikke skal gøre nogen den m indste Skade«.
Han bestemmer endvidere, hvorledes Begravelsen skal foregaa, hvem der skal følge ham , og at Følget paa Boets
Bekostning skal have en god Middag hos Hr. Hempel.
Paa Graven blev senere af hans Venner opsat et af
Wiedewelt udført Monument, der findes afbildet? i L a h 
des Bog. M onum entet er forsvundet og Graven overgaaet til andre, m en K irkegaarden h a r i dennes Nærhed
opsat en M indesten.
E fter at Begyndelsen herm ed var gjort, fulgte hurtigt
andre efter, og vi ser saaledes, at om kring ved Aaret
1800 var der ikke m indre end 12 M indesm ærker, udført
af W iedewelt, 4 af D ajon og 3 af Abildgaard, af hvilke
de fleste endnu findes, som det senere vil blive om talt i
Afsnittet om K irkegaardens M onumenter.
E fterhaanden som Træbevoksningen blev større og
kunde give Ly og Skygge, blev Kirkegaarden et yndet Udi
flugtssted for K øbenhavnerne om Som meren, idet m an
her slog sig ned m ed M adkurve og nød Livet i det grøn
ne. Baade W erlauff og Hennings om taler dette og fo r
tæller, at denne Tilstrøm ning ogsaa hidkaldte Spillem ænd, der forlystede Folk med deres Spil. R aadstueplak at af 6. Okt. 1802 om taler »de U ordner, som m uligen
kunde begaas af den Mængde M ennesker, som jævnligen
indfinder sig paa K irkegaarden«, og paalæ gger de be
søgende at opføre sig anstændig, og endelig paalægges
det Graverne i Instruks af 15. Febr. 1805, at de ikke m aa
tillade, at enten »Æde- eller D rikkevarer falholdes eller
fortæ res paa K irkegaarden, eller at der paa samm e hol
des Musik eller foretages noget, som ligner Lystighed«.
Selv om det blev paalagt Graverne at tilkalde Politiet,
n aar Overtrædelse fandt Sted, var det dog ikke saa lige

Assistents Kirkegaard

109

en Sag at faa fat paa en Politibetjent, og Forholdet ved
blev naturligvis endnu et Stykke Tid.
Paa sam m e K irkegaard skete der i 1804 en Tildragelse,
som satte Sindene i stæ rk Bevægelse, idet det opdagedes,
at 6 G raverkarle havde opgravet Ligkister, slaaet dem i
Stykker og solgt Træet, endvidere havde de taget det
Linned, Ligene var iført, og benyttet det hjem m e. Det
blev en meget alvorlig Sag baade for de paagældende
G raverkarle, som ved H øjesterets Dom af 4. Okt. 1804
blev idøm t 3 Aars Forbedringshusarbejde, og for de to
ved K irkegaarden ansatte Gravere, der paa Grund af
Em bedsforsøm m else blev døm t til at have deres Bestil
ling forbrudt.
E fterat V aisenhuset var bræ ndt i den store Ildebrand
1795, havde dette ikke m ere Brug for en særlig K irke
gaard, og fra 1805, da den nye F rijords-K irkegaard var
anlagt, benyttede Vartov Hospital, der nu var en F attig 
stiftelse, ikke længere sin specielle K irkegaard, m en be
gravede sine døde blandt Fattiglem m erne paa Frijordskirkegaarden, og Helliggejstes Kirke benyttede derefter
V artovsstykket. Endelig blev i 1823 hele K irkegaarden
omlagt, og de 3 Sognekirker T rinitatis, Vor F rue og H el
liggejst overtog den nedlagte Nicolaj Kirkes Areal, saaledes at T rinitatis fik 3/ i 2, Vor F rue V i2 og Helliggejst
2/3 af dette. Endvidere blev Vartov K irkegaard overdraget
Helliggejst Kirke, og Vaisenhusets overgik til T rinitatis
Kirke.
E fter denne Omlægning ejede Helliggejst Kirke 11.457
K vadratalen, Vor F rue 8964 K vadratalen, T rinitatis 8544
K vadratalen og St. Petri 6635 K vadratalen, og med Und
tagelse af de to sm aa Stykker, der havde tilhørt Vartov
og Vaisenhuset, laa de forskellige K irkers Stykker fra
Nord til Syd i ovenfor anførte Orden, saaledes at Hellig
gejst K irkegaard var næ rm est N ørrebrogade.
Ved sam m e Lejlighed blev Indgangsforholdene æ ndret
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saaledes, at P orten fra N ørrebrogade og de to af P o r
tene fra Kapelvej blev tilm uret. Man ser endnu deres
Plads i Muren.
Allerede ved A arhundredets Udgang var disse Kirkegaarde blevet for smaa, og Spørgsm aalet om at skaffe
m ere K irkegaardsjord træ ngte sig paa. I 1801 nedsatte
Regeringen for at faa Sagen næ rm ere oplyst og for at
lette de m ange Forhandlinger, der m aatte optages med
de enkelte K irker, en Kommission, der bestod af Borg
m ester, K onferensraad H jorthøy, under hvem P atronatet
for Helliggejsts Kirke henhørte, Borgm ester, E tatsraad
Flindt, Ju stitsraad Schøtt, R aadm and Kaasbøll sam t som
R epræ sentant for K onsistorium , der havde P atronatet
for Vor F rue og T rinitatis Kirke, Professorerne Bagge
og Kali og endelig Andreas Lorenzen og Vette som Æ ld
ste og K uratorer for St. Petri Kirke.
I de første Møder blev m an enige om, at Udgifterne
ved dette nye Anlæg skulde bekostes af K irkerne i F o r
hold til det Areal, hver Kirke fik udlagt. Endvidere fo r
handlede m an med E rstatningsfondskom m issionen om,
paa hvilke V ilkaar m an kunde erhverve det nødvendige
Areal. Denne Kom m ission var, til M agistratens F o rtry 
delse, i Aarene 1796— 1814 eneraadig over Kom m unens
faste Ejendom m e, som den skulde søge at realisere for
at tilvejebringe de betydelige K apitaler, som m edgik til
Udvidelsen af Gaderne i den indre By efter Ildebranden
1795. Over for denne Kom m ission gjorde M agistraten
gældende, at den burde aflevere K irkegaardsarealerne
uden Vederlag, da »den Jord, som nu behøves, er Stadens
Ejendom , og det er Staden, som benytter sin Ejendom«.
Desuden anføres, at det var oplyst fra R aadstuearkivet,
at der intet var betalt, da Assistents K irkegaards første
Anlæg skete, og endelig at det m aatte forudses, at T a k 
sterne for Køb af Jord m aatte forhøjes, hvis m an skulde
betale for Erhvervelsen, »hvorved og Københavns Ind-
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vaanere derved befrygteligen vilde afholdes fra at lade de
døde begrave paa Assistents K irkegaard«.
Ingen af disse A rgum enter gjorde im idlertid Indtryk
paa den strænge E rstatningsfondskom m ission, som fo r
langte 6 Sk. pr. K vadratalen, og Sagen blev derfor in d 
anket til Kancelliets Afgørelse. Over for denne gjorde
Kom m issionen gældende, at det var unødvendigt at fo r
høje T aksten for Gravsteder, da K irkerne ved at betale
10.167 Rdl. for 163.000 K vadratalen Jord vilde faa 20.375
Rdl. ind hver 20 Aar. Det vilde være et afgørende Argu
m ent for at afgive Jorden gratis, hvis Betalingen for
Begravelser tilfaldt Stadens Kasse, m en da det var Kir
kerne, der havde Fordelene herved, m aatte de ogsaa be
tale for den. Men endelig var Stadens Jordejendom m e
den vigtigste Kilde, hvorved Kom m issionen saa sig i
Stand til at udføre sin Opgave, og den kunde derfor ikke
være enig i, at Jorden skulde afleveres gratis, men kunde
dog efter Om stæ ndighederne gaa med til at sælge den
for den m indste Betaling, som gives for Jord, nemlig
4 Sk. pr. K vadratalen.
Dette Tilbud greb Kancelliet, og ved Skr. af 17. Juli
1802 m eddeltes en kgl. Resolution, hvorefter K irkerne
skulde betale 4 Sk., og den Bekostning, som m edgik
hertil sam t til Opførelse af en Mur om kring hele Styk
ket, Gravning af en Grøft m. v., skulde udredes forholds
vis af de paagældende K irkers Kapitaler.
Allerede i 1802, altsaa flere Aar, før m an naaede at
faa K irkegaarden anlagt og indrettet, var Trangen til
Jord blevet saa stæ rk, at m an m aatte tage et m indre
Stykke i Brug. Dette Stykke, som laa næ rm est op til den
gamle K irkegaard i 60 Alens Bredde, kaldtes Interim skirkegaarden og fordeltes m ellem Sognene.
I 1803 m eldte den katolske og de tysk og fransk
reform erte M enigheder sig som Deltagere i det nye An
læg, og et Stykke paa 13.000 K vadratalen blev afgivet
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til dem, saaledes at de deltog i de fælles Udgifter med
den Procentdel, som Arealet udviste. Næste Aar naaede
m an saa vidt, at M uren kunde udbydes i Licitation. Det
blev bestem t, at der m od N ørrebrogade skulde være 4
Porte, og F orskræ kkelsen fra den uhyggelige Graverkarle-Sag gav sig U dtryk i, at der ved den nuværende
N ørrebros Runddel blev anbragt Gitter, saa at m an ude
fra kunde følge, hvad der foregik paa K irkegaarden.
M uren blev opført af Flensborg M ursten i en Tykkelse
af 2V2 Sten, 3 Alens Højde over Jorden og 2 Alens Dybde
i F undam entet, der sattes i Kam pesten. M urhøjden fulgte
Terræ net. M urens Længde var i alt 1694 Alen. Arbejdet
blev overdraget M urm ester L aurits T hrane ved K ontrakt
af 4. Juli 1804 og kostede 19.099 Rdl. 3 M ark 14 Sk. Ud
m od Fæ lleden blev gravet en Grøft i hele M urens Læng
de. Afvandingen skete gennem en Grøft, der fortsatte i
en Rende under Ladegaardsaaen, og videre gennem en
Grøft paa Garver Rings Ejendom .
Det var næ r ved, at den nye K irkegaard havde givet
Anledning til en helt m oderne O m ordning af Kirkegaardsvæsenet, idet der inden for Kom m issionen rejste
sig stæ rke Røster for at ordne K irkegaarden som en al
m indelig K irkegaard, der altsaa skulde være fælles for
alle Sogne. Det var navnlig M agistratens Medlemmer,
som havde Interesse for dette Spørgsm aal, m en da de
særlige M enigheder, Petri, den katolske og de refo r
m erte erklærede, at de ikke ønskede nogen Plads der
inde, hvis de ikke fik hver sin K irkegaard, afgjordes
Sagen ved Kancelliskrivelse af 30. Maj 1805, saaledes at
hver Kirke fik sit Stykke.
Der var ogsaa stæ rk M eningsforskel m ed Hensyn til,
hvorledes K irkegaarden skulde anlægges, idet Stads
konduktør, Professor R aw ert og Viceborgm ester, P ro 
fessor Jens Bang hver frem kom m ed sit Forslag. H vor
ledes Raw erts Mening sejrede og K irkegaarden blev
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anlagt efter hans Plan med lige Elm ealléer, som udgik
fra de 4 Porte, er næ rm ere om talt af W eitem eyer i,h an s
Artikel »Graverboligen paa Assistents K irkegaard og
Jens Bang«.1) Sam mesteds berettes ogsaa de næ rm ere
O m stændigheder ved Opførelsen af Graverboligen ved
Nørrebros Rundel, hvor den staar endnu i ret uforandret
Skikkelse, og hvorledes dette Arbejde blev udført efter
Professor Bangs Tegning.
Denne, der h ar indlagt sig betydelige F ortjenester ved
K irkegaardens Anlæg og kunstneriske Udsm ykning, lig
ger begravet i Afd. C. Nr. 556. Dette Gravsted ejes stadig
af hans Slægt, og m ed dennes Tilladelse blev i 1931 af
K irkegaarden opsat en M indesten paa Graven, hvorom
en kort Beretning er optaget i dette T idsskrifts 2. Række,
5. Bd. S. 95—96.
K irkegaarden blev taget i Brug i F o raaret 1806, og
hver Kirke fik Skøde paa sit Stykke.
Sam tidig herm ed blev der af det Stykke af Fælleden,
som strakte sig langs Jagtvejen, udlagt et Areal paa
62.200 K vadratalen, som skulde anvendes som Fattigkirkegaard, den saakaldte F rijordskirkegaard. Her k u n 
de ikke alene Fattigvæsenet, m en ogsaa de andre Sogne
begrave de fattige, som intet kunde betale. Dette Stykke
blev af E rstatningsfondskom m issionen afgivet uden Be
taling, da det stedse havde været Skik og Brug, at Kom
m unen uden Vederlag afgav den Jord, hvori fattige
skulde begraves, og det ordnedes saaledes, at Almindelig
H ospital begravede sine døde m od Vest, K irkerne deres
m od Øst. Stykket blev indhegnet med Grøft og Dige.
Ved Reglement af 15. Febr. 1805 blev bestem t, hvor
ledes K irkegaarden skulde inddeles og ordnes. Paa
hver Grav skulde findes en Pæl, som angav Gravens
Num m er, der svarede til den Protokol, hvori enhver Be9 Hist. Medd. 1. I. 65 f. Se ogsaa »Vestre Kirkegaard 1870—1920«,
S. 68 f.
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gravelse skulde optegnes. K irkegaardens Indretning var
overordentlig dem okratisk — paa P apiret — , thi »uden
Forskel af Stand, Rang og Betaling« skulde Ligene be
graves ved Siden af hinanden, efter som de afleveredes.
G ravstederne skulde være 5X 4 Alen, m en m an havde
dog Ret til at købe flere G ravstedsnum re. Denne O rdning
blev dog straks m indre værdifuld ved Tilladelsen til at
købe større Gravsteder, hvori ogsaa kunde indrettes
m urede Begravelser, og disse skulde da ligge i U dkanten.
Herved opstod de finere Gravsteder, dels de, der laa ved
M uren op til Blændingerne, dels M onum entlinierne,
der laa lige over for Blændingerne og paa begge Sider
af Hovedgangene. F or disse Gravsteder blev betalt V2
Gang m ere end for de sædvanlige. Alt Køb af Gravsteds
jord gjaldt for 20 Aar, efter hvilken Tid Fornyelse
m aatte ske. Endvidere skulde der for 20 Aar betales 8
Rdl. for Tilladelse til Opstilling af M onument, Halvdelen
for en Ligsten. F or at hindre den i tidligere Tid ofte
anvendte Misbrug, at Graverne satte Kisterne over h in 
anden, den sidste med et ganske tyndt Lag Jord over,
blev bestem t, at en Grav skulde være m indst 3 Alen dyb,
og hvis Kisten var m ere end 1 Alen høj, skulde Graven
være saa dyb, at der altid var 2 Alen Jord over.
I de 15 Aar, som fulgte efter denne store Udvidelse
af K irkegaarden, var der Ro over Jordspørgsm aalet, ud
over at Helliggejst Kirke i 1815— 17 afkøbte den k ato l
ske og de to reform erte K irker deres Del af Interim stykket for at afrunde sine Ejendom m e der. Den k ato l
ske Menighed fik Vederlag i Helliggejsts Kirkes Jord.
Men allerede 1821 kom denne Kirke igen i T rang for
Jord, og da M agistraten var dens Patronat, forhandlede
den med Petri Kirke, hvis Areal var større, end den i
Ø jeblikket havde Brug for, om Køb af noget af dens
Jord, som stødte op til Helliggejstes K irkegaard. Købet
gik ogsaa i Orden, og Købesum men blev sat til 24 Sk.
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pr. K vadratalen. Hele dette i 1806 indtagne Areal var
181.600 K vadratalen stort og blev m atrikuleret under
Nr. 25. Nedenfor anføres en Oversigt over, hvorledes
denne Del af K irkegaarden var fordelt mellem K irkerne,
efter at de indbyrdes Køb og Salg var afsluttet i 1825.
Kirkens Navn

Købt i
Kv. AI.

Købesum
4 Sk. pr. Kv. Al.

Stadskonduk- Nuværen
tørens Rettelse de Areal i
K v. AI.
1844

52.444 3.184 Rdl. 16 Sk.
1. Trinitatis
203
1825: Solgt til Petri K. . .
52.241
2. Frue ................................ 48.330 2.013 Rdl. 72 Sk.
3. Helliggejst
1815: Solgt til ka
tolsk K ....................1135
1817: Købt af kat.
og reform. K..........1111

44.336

+

169

52.410

+

60

48.390

-4- 260

50.420

+

10

18.070

1
T

46

4.260

4- 85

2.480

-5- 50

5.570

1.847 Rdl. 32 Sk.

24
44.312

1821: købt af Petri 3713
1822: købt af Petri 2655

6.368.
50.680

24.225 1.009 Rdl. 36 Sk.
4. Petri
1821-22: Solgt til Helliggejst................................ , 6.368
1825: købt af Trinitatis

17.857
203
18.060

5. Tysk reformert K.
1817: Solgt Helligg. . . .

4.547
333

189 Rdl. 44 Sk.

4.214
6. Fransk reformert K.
1817: Solgt Helligg........

2.898
333

120 Rdl. 72 Sk.

2.565
7. Romersk katolsk K.
1816: Købt af Helligg. .

4.930
1.135

1816: Solgt Helligg.........

6.065
445
5.620

205 Rdl. 40 Sk.

181.600
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I 1821 anm eldte T rinitatis Kirke sit Ønske om at faa
m ere Jord og anm odede om, at et Stykke af Fattigkirkegaarden m aatte blive den anvist. Nu skulde m an synes,
at der havde været Grund for M agistraten, der i 1814 paa
ny var blevet raadig over sine faste Ejendom m e, at erin 
dre sig de sm ukke Argum enter, den i 1806 over for
E rstatningsfondskom m issionen havde an fø rt for, at
Jorden uden Betaling burde afgives til K irkerne. »Det
var jo Stadens Jord, og Staden, som vilde bruge sin
Jord«, saadan hed det sig jo. Men nej, ligesom man i 1806
havde glemt, at K irkerne havde betalt den første Kirkegaard med de Ejendom m e, de havde m aattet aflevere,
og St. Petri Kirke endda kontant havde m aattet veder
lægge Fritagelsen for at aflevere K irkegaarden i Larslejstræde, saaledes var nu A rgum enterne fra 1806 ganske
gaaet i Glemmebogen, og ikke nok med det, den Betaling
af 4 Sk., som den havde presset Betalingen ned til, fandt
m an nu, var meget for lille. Altsaa krævede man, at
T rinitatis Kirke m aatte ud med 24 Sk. pr. K vadratalen,
hvis den ønskede m ere Jord, ud fra det Ræsonnem ent,
at naar St. Petri kunde faa den Betaling af Helliggejst,
m aatte det være, fordi det var en rim elig Pris.
T rinitatis Kirke kendte im idlertid Vejen fra tidligere
Dage og drog straks F orhandlingerne ind for Kancelliet.
I sin E rklæ ring af 28. Febr. 1821 fastholdt M agistra
ten sit Krav af den anførte Grund og tilføjede, at det
var T rinitatis Kirke, som selv var Skyld i, at den nu
m aatte betale m ere end før, idet den straks, d. v. s. i
1806, kunde have forlangt saa m eget Jord, som den be
høvede, og selv om den da kun havde betalt 4 Sk. for
en Alen, vilde den være kommet til at bidrage mere til
M urens og K irkegaardens Anlæg, saa de to Ting kunde
vist gaa lige op.
Kirken gjorde herim od gældende, at en Del af dens
Areal var berøvet den ved O pførelsen af Graverboligen
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og Lighuset, og at Graver Bohn, som boede derinde,
havde et Stykke Have paa 1681 K vadratalen, som var
unddraget K irkegaarden, og m ente endvidere, at den
havde Ret til at faa sit Stykke udlagt gratis af Fattigkirkegaarden, som i sin Tid var afgivet uden Betaling
til Brug for alle K irkerne, hvorhos den spydigt føjede
til, at den jo ikke kunde gøre for, at Helligaands Kirke
havde købt den dyre Jord af St. Petri Kirke, i Steden for
at forlange Del i F attigjorden uden Betaling.
Til denne E rklæ ring gav M agistraten til Svar, at Gra
veren ingen Ret havde til Have, og hvis Kirken benyttede
denne, kunde der blive Plads for 261 Gravsteder, uden at
m an dog derm ed agtede til at berøve Graveren sit engang
indtagne og indhegnede Havestykke, da »det ikke ved
kommer Magistraten, hvorledes Trinitatis Kirke afbenyt
ter sin købte K irkegaard«, og endvidere opstiller den et
Regnestykke, hvorefter Kirken med god Fortjeneste kan
faa Pengene ind igen, selv om den m aa betale 24 Sk. for
hver Alen. Desuden var det jo nok rigtigt, at Fattigstyk
ket var udlagt uden Betaling til Brug for K irkerne, men
det var kun saa længe, det blev anvendt som F rijord;
hvis denne var opbrugt eller blev anvendt paa anden Maade, m aatte m an jo udlægge et nyt Stykke til Fattigkirkegaard, og herved blev Stadens Kasse berøvet den In d 
tægt, den ved Udleje havde af dette. Heri havde jo Magi
straten utvivlsom t Ret.
Men ihukom m ende tidligere Afgørelser fra Kancelliet
trak den dog stæ rkt i Land. Med et Hip til E tatsraad og
Professor Kali, fordi »den m indste Grund, hvorfor T ri
nitatis Kirke med nogenlunde Billighed kunde ønske en
M oderation i den forlangte Betaling af 24 Sk., synes at
være undgaaet Hr. Etatsraadens Opmærksomhed, nemlig
at den købende Jords Indhegning vil koste meget, og
som Helliggejst Kirke sparer ved en saadan købt Jord
indenfor K irkegaardens Mure«, vil m an være tilbøjelig

118

August Nielsen

til at overdrage Kirken det ønskede Stykke for 16 Sk.
pr. K vadratalen.
Kancelliet lod sig dog ikke bøje af Magistratens Imøde
kom m enhed, m en ved kgl. Resol. af 19. Sept. 1821 blev
8200 K vadratalen Jord af Fattigkirkegaarden tillagt T ri
nitatis Kirke for 4 Sk. pr. K vadratalen.
I 1828 blev der af T obaksplantagen udlagt 68.000
K vadratalen til F rijordskirkegaard, der ikke skulde be
tales, saa længe den anvendtes paa denne Maade.
Samme Aar kom der fra Graverne Bohn og Birnbaum
Indberetning til Vor F rue Kirke om, at dens Jord var
opbrugt, og i et Fæ llesandragende fra Værgerne for den
ne, T rinitatis og Helliggejsts Kirke anm odede m an
om, at Resten af den gamle F rijordskirkegaard m aatte
blive udlagt for 4 Sk. pr. Kvadratalen. Belært af E r
faringen skulde m an tro, at M agistraten havde været
im ødekom m ende, m en den havde nu engang sat sig i
Hovedet, at den var blevet forurettet af Kancelliet, og
at den rette Betaling var 24 Sk., og svarede de tre Kirker
den 22. Septbr., at Prisen var saadan og ingen anden.
Nu varede det et helt Aar, inden videre skete, da Vær
gerne for Helliggejst Kirke, nemlig Silke- og Klæde
kræ m m er H. H. Schm idt og D irektør Jens H ostrup
Schultz, h a a rd t klem t ved Kirkens Mangel paå Jord, vo
vede sig frem med et Andragende om ligesom T rinitatis
Kirke at faa 8200 K vadratalen for 4 Sk. Men under 16.
Okt. 1829 m eldte M agistraten, der aabenbart var blevet
ængstelig ved at blive staaende paa den høje Takst, at
K irken kunde faa Stykket for 16 Sk., og da Værgerne
ikke svarede, gav den dem igen i Jan. 1830 den samm e
Besked. H erpaa svarede de i F eb ru ar med at meddele,
at Sagen indtil videre m aatte bero. Men nu tabte Magi
straten Taalm odigheden, den stod jo her ikke over for
Kancelliet, der kunde dekretere en vilkaarlig Pris, men
over for Værgerne for den Kirke, for hvilken den selv
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var P atronat, og gav dem derfor det glatte Lag: »Vi k u n 
ne im idlertid ej undlade at gøre Dem opm æ rksom paa
det urigtige i Deres Frem gangsm aade ved for nogen Tid
siden at andrage for os, at det var at befrygte, at Hellig
gejst Kirke snart kunde kom m e i Forlegenhed for Be
talingsjord til Begravelse og desaarsag at anholde om,
at der m aatte anvises en Del af den gamle Fri jords K ir
kegaard, »da Forsigtighed bød, at Kirken kunde itide
være E jer af saam egen Jord til Begravelse, at ingen Van
skeligheder fra Deres Side kunde indtræffe«, hvorim od
De nu, efterat vi med Opofrelse af Stadens Indtæ gter
have draget Omsorg for, at den ansøgte Overladelse af
gi. Fri jords K irkegaard kunde finde Sted til de Kirker,
som dertil m aatte trænge, og hvoraf de H errer K irke
værger havde bem æ rket at kunne behøve udlagt om trent
8200 K vadratalen, indstille, at det ved denne Jords An
skaffelse m aatte bero indtil videre, da »De ikke anser
Ø jeblikket for gunstigt for K irken til at tæ nke paa, hvad
der m utigen kan finde Sted«.
Da det saaledes allerede tru fn e A rrangem ent med
den begærte Jords Udvisning ikke nu kan forandres, saa
m aa vi herm ed gentagende anm ode Dem om at indkom 
me hertil snarest m uligt m ed næ rm ere Ytring betræ f
fende Maaden, hvorpaa Erlæggelsen af Købesum men
for Jorden kan finde Sted. Ved denne Lejlighed kunne
vi ej tilbageholde den Bem ærkning, at vi forvente, at de
Indstillinger, vi herefter m odtage fra De H errer K irke
værger m aatte være m ere overvejede, forinden de ind
sendes«.
Kirkevæ rgerne blev med Rette dybt kræ nkede over
denne irettesæ ttende Skrivelse og svarede under 23.
Marts tilbage, at de kun havde bedt om at faa m ere
Jord »i Tilfælde af, at en ualm indelig større Dødelighed
skulde indtræffe«, og hvis de i Lighed med T rinitatis
Kirke kunde faa den for 4 Sk.
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De gjorde dernæ st opm ærksom paa, at M agistratens
Pris var alt for høj. Den var i 1828 sat til 1 M ark og 8
Sk. pr. K vadratalen, altsaa 3500 Rdl. pr. Td. Land. Ved
senere Bestemmelse blev den sat til 16 Sk. eller 2333
Rdl. for en Td. Land. Men selv den Pris var langt højere,
end M agistraten ellers solgte sin Jord for. Accise Væn
get uden for N ørreport blev ved Auktion solgt for 1000
Rdl. og Blaagaards Jo rd er for ca. 1200 Rdl. pr. Td., og
Beskyldningen for Ligegyldighed kunde ikke passe,
»thi intet er lettere end at udbetale Penge, n aar m an
ikke tillige vil paase, hvad Vederlag m an faar«.
Men Kirkevæ rgerne indsaa m eget vel den vanskelige
Stilling, den høje M agistrat som G rundbesidder var i,
hvis det forholdt sig saaledes, at B rugsafgiften var stø r
re end Renten af selv den højeste Betaling, Jorden k u n 
de indbringe. Men det var som P atro n at for Kirken, de
havde henvendt sig til M agistraten, idet de m aatte være
sikret mod vilkaarlig Behandling, da den Pris, Kirken
kunde tage ved Videresalg, ikke var afhængig af Indkøbspri
sen, men fastsat af Lovgivningen. Hvis de havde været lige
gyldige med Kirkens Udgifter, havde de m aattet betale 1
M ark 4 Sk., m en ved deres P rotest var Prisen jo alle
rede gaaet ned til 16 Sk. eller 1 M ark, og »uden at træ de
Beskedenheden for nær, er der næppe nogen Kirke i
Byen, hvis Værgem aal h a r været forbunden m ed m ere
Arbejde og Ubehageligheder, især i de sidste Aar, end
Helliggejstes, og vi ventede derfor os allerm indst Be
brejdelser fra vores P atronat, og h a r vore Evner ikke
svaret til Villien, h a r dog vi stedse søgt at arbejde for
Kirkens Vel, som vor Pligt bød«.
De indstillede derfor, at Jorden m aatte blive udm aalt,
m en at Betalingen m aatte bero, indtil det blev bestem t,
hvad T rinitatis Kirke skulde betale for det Stykke, den
nu stod i Begreb med at købe, og hvis Betalingen straks
skulde udredes, at da Kirkens Ret reserveredes til at
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faa det godtgjort igen, hvad den m utigen kom til at be
tale m ere end T rinitatis, »thi som Værger kan vi ikke
give vort Sam tykke til, at Helliggejsts Kirke betaler
mere for den Jord, den anvender til K irkegaard end no
gen anden«.
Denne sidste F inte til M agistraten sved haardt, thi
hidtil havde M agistratens P riser jo ikke fundet Naade
i Kancelliet.
14. April gav saa M agistraten O rdre til Kæm neren om
at udm aale Jorden og tilskrev sam tidig K irkevæ rgerne
om at henvende sig til denne. Værgerne var stadig
sure og foretog sig intet, m en saa sendte M agistraten
dem 2 M aaneder efter Ordre til inden 8 Dage at fo ra n 
ledige Jorden udm aalt. Nu turde de ikke tøve længer,
men anm odede k o rt efter, om de i Stedet for 8200 Kva
dratalen m aatte faa 11.000, saaledes at de blev fri for
at betale den Jord, hvorpaa M aterialbygningen og Lig
kælderen var opført. Dette blev ordnet saaledes, at Ud
giften til den Jord, hvorpaa disse to Bygninger stod,
blev fordelt mellem alle K irker, idet disse Bygninger
benyttedes af dem alle, og endvidere fik de en Hoved
gang udlagt uden Betaling.
Allerede i Maj 1830 var im idlertid F orhandlinger med
T rinitatis Kirke kom m et i Gang. Denne Kirke ønskede
10.000 K vadratalen og fik Besked om, at den skulde be
tale 16 Sk., og K irken gik som sædvanligt til Kancelliet.
Over for dette frem førte M agistraten nu en hel ny
Begrundelse for den Pris, som var forlangt, idet den vel
kunde indse, at Kancelliet ikke lod sig nøje med en F o r
klaring om, at St. Petri Kirke havde faaet 24 Sk., og at
m an af særlige Grunde havde slaaet af til 16. Den gjorde
nu gældende, at Prisen var nøje udregnet efter den Pris,
som m an solgte Stadens Jo rd for. Man anvendte her
det i vore Øjne m ærkelige System, at Prisen blev sat
efter, hvad Køberen vilde bruge Jorden til, og her var 4
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Klasser. Til Byggegrund 24 Sk., til Gaardsplads ogsaa
24 Sk., til Haveplads 12 og til Vænge 4. N aar m an lagde
disse 4 P riser sam m en og dividerede med 4, fik m an
M iddelsumm en 16 Sk. Det var jo i og for sig ikke ri
meligt, at denne besynderlige Beregning skulde gøre
Indtryk paa Kancelliet, saa meget m indre, som der ikke
var givet nogen Begrundelse for, at K irkegaardsjord
skulde betales med en Gennem snitspris, m en Kancelliet
var efterhaanden blevet ked af disse idelige Sager om
K irkegaardsjord og tilskrev M agistraten, at den skulde
forhandle med Stadens 32 Mænd om Sagen, og hvis m an
da ikke kunde blive enige med Konsistorium , vilde J o r
den blive takseret efter dens Værdi i Handel og Vandel
og overladt K irken for det Beløb, som Vurderingsm ændene kom til.
Nu var gode Raad dyre, T aksation m aatte frem for alt
undgaas, thi det var klart, at de Priser, som m an var naaet til ved Auktion og paa anden Maade, næppe vilde blive
højere ved en V urdering, og endvidere sad i de 32
Mænds Forsam ling som særligt sagkyndige de to Værger
for Helliggejst, som M agistraten k o rt forinden havde
m altrakteret saa haardt.
Im idlertid var der ingen anden Udvej, og Sagen gik
da til Forsam lingen m ed de sidst opfundne Argum en
ter, og en M aaned efter kom den tilbage m ed en E rklæ 
ring, som i Bund og Grund ødelagde M agistratens sm uk
ke Regnestykke.
Det er jo rigtigt nok, at naar m an dividerer 64 med 4,
faar m an 16, siges der her, men dette er jo aldeles ikke
et Middeltal, da Jorden ikke bliver solgt i sam m e Mæng
de inden for de enkelte Grupper. Sælges der en Mand
4 Tdr. Land, vil af dette Stykke Jord de 2000 K vadrat
alen gaa til Bygge- og Gaardsplads, de 12.000 til Have
og 42.000 til Vænge. Disse 56.000 K vadratalen vil ind
bringe 3750 Rdl. eller 937V2 Rdl. pr. Td. Land. Af denne

Assistents Kirkegaard

123

Købesum vil m an faa 37V2 Rdl. i Rente pr. Td. Land,
hvilket er m ere end den højeste Forpagtningsafgift, og
selv om K irkerne bør betale noget m ere, vil 8 Sk. pr.
K vadratalen eller 1166 Rdl. 4 Sk. pr. Td. Land være r i
geligt, idet m an af saadan K apital faa r 46 Rdl. 64 Sk.
aarligt.
Herved endte saa Sagen, M agistraten rørte aldrig si
den ved Betalingsspørgsm aalet, og de 8 Sk. blev G rund
lag siden for ethvert Køb af K irkegaardsjord, lige til det
sidste Stykke Jord blev solgt. Selv om de Helliggejstes
Kirkeværger havde sejret, kom de dog, som det saa ofte
gaar her i Verden, ikke til at nyde Sejrens Frugter, og
fik ikke Halvdelen af deres Købesum tilbage.
F ra 1864 blev ved Salg af Jo rd til K irkerne bestem t,
at den vederlagsfrit skulde falde tilbage til Kom m unen,
naar den ikke længere anvendtes til K irkegaard, men
denne gavnlige Bestemmelse, som, hvis den havde væ
ret fastsat fra Begyndelsen, vilde have afværget de van
skelige E rstatningsspørgsm aal, som engang vil rejse sig,
kom for sent til at faa synderlig Betydning.
Salget af Jord gik nu sin regelmæssige Gang. N aar en
Kirke kom i Bekneb for Jord, henvendte den sig til Ma
gistraten, K æm neren udviste Stykket, og Skøde blev u d 
stedt. Frem gangsm aaden var som Hovedregel den, at
et Stykke Jord først blev udlagt til F rijordskirkegaard,
hvor de fattige fra alle Sogne blev begravet. Naar denne
havde ligget i 20 Aar efter den sidste Begravelse, blev
den udstykket til Kirkerne. E fter at den store F rijo rd s
kirkegaard var udlagt i 1806 under Matr. Nr. 26, blev i
1828 ny F rijo rd sk irk eg aard paa ialt 68.345 K vadratalen
udlagt under Matr. Nr. 31, 202 og 219, og i 1836 toges et
nyt Stykke i Brug under Matr. Nr. 31 B paa 55.206 Kva
dratalen.
Der er ingen Grund til at fordybe sig i de enkelte
T ransaktioner, m en for at lette Oversigten vil nedenfor
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blive oplyst, hvorledes de enkelte Kirkers Udvidelser
frem træ der, og hvad de h ar betalt. Endelig vil til sidst
en skem atisk Opstilling angive, hvorledes Kirkegaardens Arealer er fordelt.
I. Trinitatis Kirkes Køb.
Skøde

1.
2.

4. Februar 1822. . .
8.
„
1 8 3 2 ...

Matr. Nr.

Kv. Al.

26 B
26 D

8.200
9.550

å Sk.

Købesum

4
8

341 Rdl. 64 Sk
770 „ oo „

For 310 n AL, der blev udlagt til Vej , betaltes intet.
3. 2. December 1836.
4. 19. Juli 1839 ...........
5. 20. Marts 1848 .........
6. 9. Januar 1864 . . . .

31 E
31 F
26
201

10.000
8.600
23.850
25.580

8
8
8
8

833
716
1.987
2.131

„
„
„
„

32 „
64 „
46
64 „

8

583

„

32 „

8
8
8

728
833
2.450

„
„
„

32 „
32 „
oo „

III. Helliggejstes Kirkes Køb.
16 1.782
26 C
11.000
For 308 n Al. Vej betaltes intet.

„

oo „

„

oo „

681
599

„
„

64 „
64 „
32 „

426

„

oo „

402

„

56 „

II. Vor Frue Kirkes Køb.
1. 21. December 1835.

31 C

7.510

For 510 1=1 Al. Vej betaltes intet.
2. 19. Juli 1839...........
31 G
8.740
3. I 1848........................
26 E
10.000
4. Februar 1853............. 160Lodlog2 29.400

1.

2.

9. Maj 1831 ...........

2. August 1 8 3 6 ....

31D

12.300

8

1.025

En Vej paa 2.190 D Al. udlagt uden Betaling.
8
681
31 H
8.180

3. 19. Maj 1851 ...........
4. 6. Juli 1855 ...........
5. 13. Maj 1863 ...........

31 B
202

8.180
7.192

8
8

IV. St. Petri Kirkes Køb.
1. 1856............................

31 L

5.112

8

V. Romersk katolsk Kirkes Køb.
1. 31. Juli 1863 ..........

219

4.831

8
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VI. Frederiks tyske Kirkes Køb.
Skøde

1. 15Januar 1853..

Matr. Nr.

K v.A l.

31 LodlB

10.000

å Sk.

8

Købesum

833 Rdl. 32 Sk.

Ved kgl. Resolution 4. December 1886 blev Sognet op
hævet og Kirken henlagt under Bestyrelse af en Komite
bestaaende af Holmens Provst og Borgm esteren for Ma
gistratens 1. Afdeling.
Denne Særbestyrelse ophørte ved kgl. Resolution 8.
Marts 1899, da det blev bestem t, at Vor Frelsers Sogn
skulde deles i 2 Sogne, og at F rederiks tyske Kirke u n 
der Navn Christians Kirken skulde være Sognekirke for
det ene. Den Form ue, som K irken ejede, og som var fo r
øget til ca. 64.000 Kr. under A dm inistrationen, blev a n 
vendt til Kirkens fuldstændige Istandsæ ttelse og Resten
afgivet til Christians Kirken, der fik udleveret en K api
tal af 7.600 Kr. Om Kirkens Andel i K irkegaarden blev
ikke tru ffet nogen Bestemmelse.

VII. Vor Frelsers Kirkes Køb.
Skøde

1. 15. Januar 1853.
2. 1865...................

Matr. Nr.

K v.A l.

31 Lod 1A
31 Lod 2

20.000
14.350

å Sk.

8
8

Købesum

1.666
1.195

„
„

64
80

Arealet blev købt paa Vilkaar, at det faldt tilbage til
Sælgeren uden Godtgørelse, naar det ikke m ere blev
brugt til Begravelse og i al F ald i 1965. Da K irkegaarden
im idlertid i 1870 træ ngte til Udvidelse, og dette Stykke
ikke var nødvendigt for Kirken, blev 6.000 n Al.
tilbagekøbt, og Resten blev i 1872 lejet af Kirken for 470
Rdl. aarlig i 22 Aar. Da K irkegaarden i 1879 overgik til
Kom m unen, bortfaldt derm ed denne Ordning. Stykket
ligger uden for den nuværende K irkegaards Grænser.
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VIII. St. Johannes Kirkes Køb.
Skode

1. 22. August 1 8 6 2 . . . .

Mutr. Nr.

186

Kv. Al.

a Sk.

24.072

8

Købesum

2.006 Rdl.

Købesum m en skulde afdrages m ed 2 % aarligt, og i
1879, da Kom m unen frafaldt Resttilgodehavendet, var
kun betalt 887 Rdl.

IX. Samtlige Kirker.
De i K irkegaarden lodtagne K irker købte til fælles
Brug følgende Arealer:
1. Ved Skøde af 17. Januar 1865 Ejendommen Matr. Nr.
28, 4.655 n Al. stor. Købesum 3.500 Rdl. og Overtagelse
af Bankhæftelsen 346 Rdl. 19 Sk. Købesummen skulde
afdrages med 2 % aarligt, og i 1879 var der saaledes
kun betalt 888 Rdl. 62 Sk. Paa Grunden var opført
et Hus, og Værdien var ansat saaledes, at dette blev
sat til 2.500 Rdl., Grunden til 16 Sk. pr. n Al.
Denne Grund havde Kom m unen købt ved Auktion
i 1836. Den var da 1.505 a Al. større, m en dette Areal
blev afgivet til Udvidelse af Kapelvej. I E jendom 
m en boede en af K irkegaardens 3 Gravere til Leje.
Paa Grunden findes nu Inspektørbolig og Kontor
sam t Indkørselsvej til Kapellet.
2. Ved Skøde af 15. Juli 1865 købtes Matr. Nr. 187, 3.084
D Al. å 8 Sk. Købesum 257 Rdl. Stykket blev anvendt
til Holdeplads.
3. I 1863 købtes Matr. Nr. 160 Lod 1 og 2, 1.638 n Al.
å 8 Sk. Købesum 136 Rdl. 28 $k. Paa Grunden blev
anlagt en Vej.
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Graverboligen med den i 1870’erne tilmurede Bue, efter Tegning af
Alfr. Larsen i »Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde«.

4. Ved Skøde af 29. Juni 1874 købtes Matr. Nr. 825,
28.050 n Al. å 8 Sk. Købesum men blev ansat til
2.337 Rdl. 48 Sk. og skulde afdrages m ed de Beløb,
som hvert Aar indgik ved Salg. Den var derfor næ p
pe betalt i 1879. Stykket blev anvendt til fælles Li
niebegravelse for samtlige Sogne. Da Ejendom m en
var købt med H jem faldsret, tilhører den saaledes nu
Kommunen.
K irkegaarden h a r været betydelig større end nu.
Dels laa langs Kapelvej et Stykke paa 8.871 n Al.,
som i 1881, da der her opførtes en Mur som Grænse
for K irkegaarden, blev udskilt fra denne og benyttet
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til Legeplads. Her har kun en Gang, nemlig i Aarene
1861-62 været Liniebegravellse. Endvidere l'aa i hele Kir
kegaardens Længde fra Øst til Vest mod dennes syd
lige Grænse et Areal, som i Aarene fra 1847 blev ind
taget til F rijordskirkegaard. Dette Stykke, som i alt
var 107.558 1=1 Al. stort, blev i Aarene 1886— 1907 ud
skilt fra K irkegaarden, efterhaanden som Arealet
hjem faldt, og blev anvendt paa følgende Maade:
1886 blev 7.950 n Al. afgivet til Opførelse af Jag t
vejens Skole.
Samme Aar blev 12.320 n Al. afstaaet til den Komite,
som opførte Helligkors Kirke.
1893 afstodes 1.592 n Al. til Præstebolig.
1899 blev afgivet 12.286 n Al. til Opførelse af Hans
Tavsensgades Skole.
1907 blev paa Resten, nemlig 72.870 n Al., indrettet
en Park.

E fter de i det foregaaende om talte T ransaktioner var
K irkerne i 1879 lodtagne i K irkegaarden m ed følgende
Arealer og havde herfor betalt nedenanførte Beløb:
Kv. AI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Trinitatis K irke......... 146.592
Vor Frue Kirke . . . . 113.146
Helliggejst Kirke . . . 110.919
St. Petri K ir k e ......... 29.817
Tysk reformert Kirke
4.260
Fransk reformertKirke 2.480
Romersk katolsk Kirke 10.401
Frederiks tyske Kirke. 10.000
Vor Frelsers Kirke. . . 20.000
St. Johannes Kirke. . . 24,072
Samtlige Kirker.........
9.367

Købesum

9.964
6.608
6.617
2.635
189
120
608
833
1.666
887
1.281

Rdl.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

94
72
00
36
44
72
00
32
64
00
90

Sk.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Kirkerne ejer saaledes: 481.064 og har herfor betalt 31.408 Rdl. 504 Sk.
= 31.413R dl. 24Sk.
Kommunenejer. . . . 28.050
Kirkegaardens Areal. . 509.114
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KIRKEGAARDENS BESTYRELSE.
Paa den ældste Del af K irkegaarden bestyrede hver
Kirke sin Del, betalte Udgifterne til Vedligeholdelse,
Gravning o. desk og oppebar de Indtægter, som indkom
for Begravelserne, m en da den store Udvidelse skete,
indførtes ved Kane. Skr. 12. Okt. 1805 et Slags Sameje,
saaledes at de fælles Udgifter, nemlig til M uren og
dens Vedligeholdelse, til den nye Graverbolig ved
Runddelen, til Anlæg og Vedligeholdelse af G røfter og
Hegn og endvidere til F rijordskirkegaardens Drift, a f
holdtes af K irkerne i Forening, hvorefter Udgiften reparteredes paa hver Kirke i Forhold til det Areal, den
ejede. Sam tidig anm odede Kancelliet Justitsraad, Vice
borgm ester Jens Bang og Slotsforvalter ved F rederiks
berg Slot M. F. Voigt om at paatage sig Bestyrelsen af
K irkegaardens Anlæg og G raverhusets Opførelse sam t
Opsynet med K irkegaarden. I Henhold til Kane. Skr. af
21. Sept. 1811 vedblev denne Kom m ission at bestaa som
K irkegaardens Ledelse, uagtet Bang allerede var død i
1807. Da Voigt senere døde i 1815, blev ingen ny Besty
relse udnævnt, uagtet en saadan m aatte synes ganske
uundværlig, allerede fordi m an ved Fordelingen af F æ l
lesudgifterne m aatte have et Organ, som kunde forestaa denne, men for øvrigt var ogsaa Tilsynet med Kirkegaarden i Almindelighed, Ganges og Vejes Anlæg og
Ansvaret for, at Graverne udførte deres Tjeneste efter
Instrukserne, en Opgave, som vanskeligt kunde løses
uden paa denne Maade. Ganske vist paahvilede Tilsynet
med hver Kirkes Anlæg Kirkeværgerne, og hver Kirke
delegerede en af disse til at varetage denne Opgave, men
naar m an betæ nker, at det at være Kirkeværge var et
ulønnet Ombud, og at Adgangen til K irkegaarden be
sværliggjordes af de lange Afstande og de daarlige Veje,
kan man let forstaa, hvorledes dette Hverv blev vare
taget af Størsteparten af de Tilsynsførende. Det blev
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selvfølgelig Graverne, som de, der befandt sig paa Ste
det, der fik den afgørende Indflydelse.
Im idlertid, et O vertilsyn var nødvendigt, og derfor
ordnede m an sig saaledes, at den første Værge ved Helliggejstes Kirke uden nogen Beskikkelse eller Bem yn
digelse paatog sig dette Hverv. Dette stod naturligvis i
Forbindelse med, at Helliggejsts Kirke var undergivet
Magistratens Patronat, og at Regnskaberne afgaves til den
nes Revision og Decision. D erfor kunde det ogsaa, n aar
M agistraten var enig heri, lade sig gøre, i denne Kirkes
Regnskaber at føre alle Fæ llesudgifter til Udgift, for saa
det følgende Aar at faa de andre Kirkers Bidrag tilbage i
Kassen, men at det var en daarlig Ordning, kom snart for
Dagen.
Allerede i 1839 var Forholdene ved at vokse K irke
værgen over Hovedet, og han frem sendte et Forslag om
en Nyordning til M agistraten, som under 31. Maj til
skrev de forskellige P atro n ater m ed Forespørgsel, om
de vilde være enige i en Indstilling om, at K irkegaarden
skulde styres af en Inspektør m ed en Løn af 2— 300
Rdl., hvilket Beløb som en Fæ llesudgift skulde ud
redes af K irkerne. Som næ rm ere Begrundelse anføres
de uheldige O m stændigheder, som de forskellige Be
styrelser og de hyppigt skiftende Kirkevæ rger m edfø
rer, og at Arbejdet for den første Værge ved Helliggejst
Kirke var blevet alt for byrdefuldt for denne, saaledes
at det var vanskeligt at form aa en egnet Mand til at
overtage Hvervet, og endelig var det regnskabsm æssigt
set en Urimelighed, at Helliggejst Kirke skulde staa i
F orskud for alle de Udgifter, som de fælles In d retn in 
ger m edførte.
Medens alle de smaa Kirkegaarde, reformerte, katol
ske og St. P etri stillede sig ganske uvillige over for T an 
ken, var Universitetet som P atron for T rinitatis og Vor
F rue Kirke enig i, at dette Forslag var godt og burde
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gennem føres, m en kun ikke paa K irkernes Bekostning,
og Kancelliet, til hvem Sagen blev sendt, svarede i Skr.
af 14. Febr. 1840, at »man finder, at det om handlede
Forslag h a r meget for sig, m en at m an, da alle K irke
patronerne have erklæ ret sig uvillige til at bære de der
med forbundne Udgifter, dog ikke skønner, at det for
Tiden kan lade sig udføre, m ed m indre Københavns Ma
gistrat m uligen m aatte kunne finde anden Udvej til
Om kostningernes Bestridelse«. Dette vil m ed andre Ord
sige, at hvis M agistraten vilde have Tilsynet med Kirkegaarden, m aatte den ogsaa betale for det, og hertil var
Magistraten ganske uvillig.
Nu hvilede Sagen i 12 Aar, og i 1852 henvendte Ma
gistraten sig paa ny til M inisteriet for Kirke- og U nder
visningsvæsenet i en lang og velbegrundet Indstilling
om at faa ansat en Inspektør. Foruden de tidligere a n 
førte Grunde anførtes, at det ved kgl. Resol. af 13. April
1851 var blevet forbudt at begrave i de indenbys Kirkegaarde, og at derfor efterhaanden alle K irker, ogsaa de
to paa Christianshavn, m aatte kom m e i den Nødvendig
hed at skulle købe Begravelsesjord paa Assistents K ir
kegaard, og endvidere at det var blevet Sædvane, at
private G artnere og Arbejdere tilbød Publikum at be
plante og vedligeholdé Gravstederne, hvilket m edførte
hyppige K onflikter m ed de ansatte Gravere, som hidtil
havde anset dette som deres Privilegium , og frem kaldte
talrige Klager over, at Grave blev n edtraadt og B eplant
ning og Blomster borttagne.
M agistraten havde nu sikret sig de øvrige Patronaters Tiltræ delse af Forslaget, kun St. Petri K irkekolle
gium vilde ikke paa nogen M aade være med, m en »vi
antager, at den ene divergerende Stemme ej kan til
lægges nogen Vægt, m en at den efter Forholdenes Be
skaffenhed m aa underkaste sig den store M ajoritets
Beslutning«. Endvidere havde M agistraten paa Foran-
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ledning af K onsistorium , der havde m ent, at det var
billigt, at Magistraten, der skulde ansætte Manden, ogsaa bidrog til hans Lønning, forelagt Sagen for B orger
repræ sentationen, som dog ikke vilde bevilge noget Be
løb hertil, da K irkerne ikke var Kom m unens Ejendom
eller bestyredes af denne.
M inisteriet syntes ikke at være velvilligt overfor P la
nen, og i Overensstem m else m ed gammel T radition
undlod det derfor at svare. Sagen laa derefter hen i 5
Aar, indtil Magistraten ved Skr. af 24. April 1857 erin
drede M inisteriet om, at m an m anglede Svar, og ind
stillede paa ny Sagen til hurtig Afgørelse, saa meget
m ere som m an var i den store Vanskelighed, at den h id 
tidige ældste Værge for Helliggejst Kirke, K aptajn Sielle,
var afgaaet ved Døden, og at den anden Værge ikke vil
de paatage sig Arbejdet. Man havde derfor tru ffet Af
tale om en O rdning m ed Apoteker Bech, som rent m id
lertidigt havde indvilget i at indtræ de i Sielles F o rre t
ninger.
Heller ikke paa denne Indstilling indkom noget Svar.
Medens denne Sags Afgørelse saaledes stadig tra k i
Langdrag, naaede m an ved kgl. Resol. af 7. Juli 1859
et betydeligt Skridt videre til Sim plificering af den
M angfoldighed af F orretninger, som Befolkningen hav
de ved O rdning af Begravelser, idet der blev oprettet et
Begravelseskontor, hvor m an kunde bestille og betale
baade Ligbæring og Ligkørsel, Gravsted og Gravens
Gravning. Dette K ontor stod under M agistratens Besty
relse efter et af M inisteriet approberet Regulativ, som
stadfæstedes 18. Dec. 1860, og dets V irksom hed tog sin
Begyndelse den 1. Jan. 1861. Sam tidig gik E neretten
til Ligbæring og Ligvognskørsel over til dette Kontor.
Dette hjalp im idlertid ikke paa A dm inistrationen af
K irkegaarden, hvor Forholdene blev værre og værre.
Paa ny prøver M agistraten ved Skr. af 22. Okt. 1864 at
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faa M inisteriet til at sætte sig i Bevægelse, idet den h e n 
viser til sine m ange Forslag lige fra 1840. Foruden at der
nu yderligere var kommet en ny Begrundelse til Forslaget
om Oprettelse af Inspektørstillingen, nemlig at m an nu
stod over for den Situation, at K irkegaarden var blevet
saa opfyldt, at det vilde være nødvendigt at se sig om
efter en ny K irkegaard, og m an ved Udarbejdelse af
Planen til denne nødvendigvis m aatte have kyndig Med
hjælp, hvad Graverne ikke kunde yde, havde M agistra
ten nu et godt Kort paa H aanden, idet den kunde foreslaa, at Inspektøren traadte i Forbindelse med det ny
oprettede Begravelseskontor og kunde overtage K irke
værgernes Arbejde m ed Udvisning af Gravsteder m. v.
og sam tidig lønnes af de Sportler, som ved Reglementet
af 22. Dec. 1860 § 3 c tilkom de paagældende K irkevæ r
ger, nemlig 2 Rdl. for hvert nyt Skøde og 1 Rdl. for hver
Paategning paa saadant. Ved denne O rdning fritog m an
Kirkevæ rgerne for et betydeligt Arbejde, og sam tidig
tog m an deres Sportler til at betale dette Arbejde med,
hvorved m an sparede K irkerne for videre Udgift. N aar
M agistraten ender sin Skrivelse m ed en F orhaabning
om, at M inisteriet nu vil m eddele sin Resolution med
Hensyn til den for længst til sam m e indstillede Ansæt
telse af en Inspektør, er det ligesom m an kan læse dens
Tvivl om noget Resultat, en Tvivl, der heller ikke blev
gjort til Skamme, thi M inisteriet svarede vedblivende
ikke.
Men nu indtræ der Sagen i sin sidste, m en saare lang
strakte Fase. I 1865 vedtog K om m unalbestyrelsen, at
Assistents K irkegaard ikke skulde udvides yderligere,
m en ny Begravelsesplads frem skaffes paa Vestre F æ l
led. Medens denne Sag fortsatte sin Vej og endte med
Anlægget af Vestre K irkegaard, som toges i Brug i 1870,
frem kom fra Helliggejst K irkens første Værge, Raadmand Rée, i 1867 en vidtløftig Redegørelse til Magistra-
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ten, hvori h an frem stiller Besværlighederne ved Besty
relsen af Assistents K irkegaard. E fter først at have om 
talt, at han siden 1866 havde bestyret K irkegaarden,
navnlig i Henseende til det økonom iske og Regnskabet
over de fælles Udgifter, fortsætter han: »Jeg kom meget
sn art til Erkendelse af, at hele den nuvæ rende O rdning
af K irkegaardenes A dm inistration er i højeste Grad
uheldig, da der, saaledes som denne nu er, hverken kan
kom m e den E nhed eller Sam m enhæng i Bestyrelsen,
som er absolut nødvendig for at tilfredsstille selv de
beskedneste F ordringer til en velordnet K irkegaard,
isæ r af den store U dstrækning, som de saakaldte Assistentskirkegaarde have, idet de tilsam m en udgør et Areal
af ca. 46 Tdr. Land.
Skønt jeg kaldes Bestyrer af eller Værge for bemeldte
K irkegaarde — hvilke forskellige Benævnelser allerede
vise det uklare og vage i den hele Ordning, ligesom jeg
heller ikke har faaet nogen særlig Beskikkelse, men uden
videre h a r overtaget denne F unktion efter m in Form and
— mangler der mig dog den Myndighed, som er nødvendig
i enhver administrativ Ledelse.
Den største Vanskelighed for en god Orden paa Kirkegaarden frem byder Ansættelsen af de nuværende fa 
ste Gravere m ed K rigsraad- og Sekretæ rtitler, thi de be
tragte sig nem lig som kongelige Em bedsm ænd, og der
for anse de sig ikke staaende direkte under M agistraten
eller den fungerende B estyrer af K irkegaarden, skønt
de end ikke have nogen fast Løn, m en væsentligst m aa
leve af den Indtægt, som den private Pasning af Grav
steder give. Derhos er det de forskellige M inisterier
(Kultus- eller Krigsm inisteriet), som gøre Indstilling om
disse Posters Besættelse, og som tage forskellige Hensyn
til de paagældendes tidligere Livsstilling (Skolelærere og
Militære), ligesom de er underordnede forskellige K ir
keinspektioner, som de efter Godtbefindende betragte
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som deres nærm este Foresatte, kort sagt, det hele be
findes i en saa broget og am fibialsk Tilstand, at m an
har Vanskelighed ved at finde rede deri, men endnu større
Vanskelighed ved at bringe noget ind deri, som kan kal
des en nogenledes tilfredsstillende Styrelse af de ommeldte
Kirkegaarde. For at oplyse denne Tilstand med enkelte
Eksempler skal jeg tillade mig at anføre, at hver Kirke
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har sin egen Kirkegaard, som den ordner efter sit eget
Skøn, saa at den derved tager Dispositioner, som gribe
forstyrrende ind i den saakaldte almindelige Bestyrelse,
navnlig hvad Anlæg af Veje og Gange angaar. Saaledes
har jeg lagt Mærke til, at der er lagt Gravsteder paa et Sted,
hvor de ikke burde være beliggende, naar der i Fremtiden
skulde komme den hensigtsmæssigste og skønneste For
bindelse i Stand mellem de forskellige Kirkegaarde. Er der
begaaet en Fejl, kræves der en lang Tid, i det mindste 20
Aar, inden den kan rettes«.
Og saaledes fortsatte han med K ritiken, m en sam tidig
foreslog h an M agistraten at sørge for, at K irkegaarden
gik over til Kom m unen, og at der paa denne blev a n 
sat en Inspektør, som først og frem m est skulde paase,
at Instruksen af 1805 for Graverne blev m oderniseret,
m en dernæ st have Opsyn med, at Jorden blev udnyttet
paa rimelig Maade. Han foreslaar i saa Henseende, at der
indrettes en for alle Kirker fælles Liniekirkegaard, hvor
alle Liniebegravelser skulde finde Sted, uanset hvilket
Sogn Ligene kom fra. Endvidere skulde Inspektøren be
stemme, hvor Gange og Veje skulde anlægges, sørge for
ensartede Skøder for Gravstederne, føre Tilsyn med det
nye Kapel, gøre U dkast til Indretning af den nye K ir
kegaard, som skulde anlægges, og endelig være Leder
af Begravelseskontoret og føre sam tlige Regnskaber.
Som en særlig Indtæ gt, M agistraten kunde faa til
Hjælp ved Bestridelsen af de mange Udgifter til Løn
ning m. v., foreslaar han, at kun Fam ilien selv m aa hol
de deres Gravsteder i Orden; ønsker m an derim od at
overdrage Vedligeholdelsen til andre, kan m an ikke
antage en privat G artner, m en skal lade K irkegaarden
besørge dette for en rim elig Takst, som fastsæ ttes af
M agistraten.
Denne Indstilling frem sendtes til K ultusm inisteriet
m ed en Skr. af 25. Jan. 1868, hvori m an paa ny frem -

Assistents Kirkegaard

137

stiller hele K irkegaardens A dm inistrationshistorie og
udtaler sin »Beklagelse over, at forskellige af de Tid
efter anden til M inisteriet indgivne A ndragender betræ f
fende K irkegaardsvæ senet h er i Staden i en overordent
lig lang Tid have henhvilet og endnu henhvile ubesva
rede i Ministeriet, uagtet nogle af dem er højst p aatræ n 
gende. Den overordentlige Vanskelighed, som h a r vist
sig forbunden m ed ethvert Skridt til F orbedring af T il
standene og til disses Udvikling i Overensstem m else med
den stigende Befolknings Krav, taler tilstræ kkeligt for
Nødvendigheden af det, der m aa anses for Hovedsagen
ved Forslaget, nemlig at skaffe E nhed i Bestyrelsen af
A ssistentskirkegaardene og at stille disse under en en
kelt underordnet og overordnet M yndighed, der ikke i
sin V irksom hed er hæ m m et ved at skulle ved ethvert
Skridt raadspørge 10 særskilte K irkeinspektioner, 7 Patronater og endelig K irkem inisteriet«.
M agistraten anm oder dernæ st paa ny M inisteriet om
saa snart som m uligt at frem m e Sagen paa det af Raadm and Rée fremsatte Grundlag.
Man skulde tro, at disse gentagne Frem stillinger af
de uheldige Forhold og Magistratens næsten englelige
Taalm odighed vilde have gjort In d try k paa M inisteriet,
m en nej, Sagen henhvilede og blev ved m ed at henhvile.
Der blev saa af B orgerrepræ sentationen i April 1873
nedsat et Udvalg til at tage et af E tatsraad M eldahl frem 
sat Forslag om U darbejdelse af en Plan for den nye
Vestre K irkegaard under Overvejelse. Dette Udvalg
naaede først i Febr. 1875 at faa afgivet Betænkning,
hvilket, som R edaktør — senere Am tm and — G. St. A.
Bille sagde, hidrørte ikke fra selve Forhandlingerne, men
»dels fra de V anskeligheder, som opstod ved et Borg
m esterskifte, dels fra den uim odstaaelige Modløshed,
der altid synes at indtræ de ved O rdningen af en Sag,
hvorm ed baade Stat, Kirke og Kommune h a r at gøre«.
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Udvalget beskæftigede sig i sin Betænkning m est med
Forholdene ved Assistents K irkegaard, og aftrykte den
K orrespondance, der var ført m ed M inisteriet uden Re
sultat. At Borgm esterskiftet, ved hvilket H. N. H ansen
i 1873 afløste L. C. Larsen, havde h a ft Betydning, blev
sn art aabenbart, thi den nye Borgm ester havde med
Iver taget fat paa Sagen og havde endelig faaet M ini
steriet i Gang, saaledes at dette, foranlediget af en ny
Skrivelse fra Magistraten af 12. Sept. 1874, ved Skr. af
23. Jan. 1875 nedsatte en Kommission, der skulde be
skæftige sig m ed Bestyrelsen af Assistents og Vestre
K irkegaard.
I Kom m issionen skulde alle interesserede P a rte r være
repræ senterede, og den kom til at bestaa af 2 Provster
sam t Sognepræsten for St. Pauls Sogn, valgt af Biskop
pen, 3 Borgerrepræsentanter, 2 af Magistratens Medlem
m er og endelig R epræ sentanter for samtlige K irker, i
alt 20 Personer. Det blev Kom m issionens Opgave at
behandle de forskellige foreliggende Spørgsm aal om
Bestyrelsen af Assistents K irkegaard og Benyttelsen af
Vestre K irkegaard og at søge de afvigende M eninger
udjævnet, inden Sagen skulde undergives en endelig
Behandling.
Kom m issionen begyndte sine F orhandlinger i April
1875 og arbejdede m ed stor K raft og Dygtighed under
Ledelse af Borgm ester Hansen, der havde en egen Evne
til at faa de forskellige M eninger til at gaa ind under et
fælles Synspunkt. Vanskeligheden bestod først og frem 
m est i de økonom iske Forhold. K irkernes Indkom ster
var kun faa og bestod af Renter af Formue, af Stole
stadepenge, Gaver i K irkebøsserne, m en først og frem 
m est i Indtæ gterne fra deres K irkegaard. Ser m an paa
de enkelte R egnskaber fra 1873, viser T rinitatis Kirke
en Udgift paa ca. 7000 Rdl., hvoraf Halvdelen eller ca.
3400 Rdl. dækkes ved Begravelsesindtægten. Af Vor
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Frelsers Kirkes Udgifter paa ca. 3200 Rdl. blev de 1900
Rdl. tilvejebragt paa samme Maade. Vor Frue Kirkes
Udgifter var 5600 Rdl., og ved Begravelserne indkom ca.
2600 Rdl.
Der var ikke som nu en Ligning, fælles for hele Byen,
hvorfra m anglende Indtæ gter kunde dækkes; havde en
Kirke Underskud, m aatte det dækkes ved Laan, eller
ved en Ligning paa de Beboere, som boede i Sognet, en
Frem gangsm aade, som yderst nødigt blev bragt i An
vendelse. Blev nu K irkegaardsindtæ gten berøvet K ir
kerne, ram tes deres Økonomi paa det føleligste, ja, det
var um uligt for dem at klare de daglige Udgifter, og det
m aatte derfor være Kom m issionen m agtpaaliggende
først og frem m est at finde en Ordning, som kunde af
bøde denne Vanskelighed. Men sam tidig m aatte det være
Kommissionens naturlige Opgave at søge at kom m e bort
fra de uheldige E jendom sforhold paa Assistents K irke
gaard, som i Tidens Løb havde vist sig at være til H in
der for enhver rim elig og ønskværdig Ordning. Nu er
det vel nok en af de m est vanskelige Opgaver at stille
sig, at form aa en dansk Mand, der h a r tilkøbt sig Jord,
som h an m ener at kunne gøre frugtbringende, til at give
Afkald paa sin E jendom sret; i den Henseende er vi alle
Jyder; og det var ogsaa dette Forhold, som krævede den
største Forhandlingsevne og Sm idighed for at blive løst
paa rette Maade.
Inden for Kom m issionen blev m an til sidst enige om,
at K irkerne skulde afgive deres Jord m od en aarlig Af
gift. som skulde udredes af Kom m unen eller m aaske
rettere af Begravelsesvæsenets forventede Overskud, og
at denne E rstatning til K irkerne skulde beregnes efter
G ennem snittet af 5 Aars Indtæ gt for hver Kirke af Salg
af Jord, Andel i Indtæ gt af Kapellet paa Assistents K ir
kegaard og af et i Aarenes Løb indsam let Overskud for
Benyttelse af Ligvogne og Ligbærere. Fra dette Gennem-
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snit fradrog m an V3, fordi de frem tidige Indtæ gter ikke
kunde antages at svare til Gennem snitsbeløbet, da K ir
kerne i disse Aar ikke havde h aft ekstraordinæ re Ud
gifter til Køb af Jord m. v. Paa dette Grundlag gav m an
sig da til at forhandle m ed de enkelte K irkers Patronater, og uagtet der fra forskellig Side rejste sig Indven
dinger, særlig støttende sig paa Krav om højere Ydelse,
blev m an dog for saa vidt færdig, som en enstem m ig
Indstilling kunde afgives til M inisteriet, idet m an u d 
skød Spørgsm aalene om Holmens og Garnisons Kirkegaards sam t Vor Frelsers A m agerkirkegaard til senere
Overvejelser og Forhandlinger.
Den 1. Fehr. 1877 vedtoges Kom m issionens Indstil
ling, der gik ud paa følgende:
1. Assistents og Vestre K irkegaarde bliver Kom m unens
fulde Ejendom.
2. De af B egravelseskontoret opsam lede K apitaler ca.
36.000 Kr. overtages af Kommunen, som anvender
dem til Forbedringer paa Kirkegaardene.
3. Til Gengæld frafalder Kommunen sit Tilgodehavende
over for forskellige K irker, som ikke havde betalt
deres Gæld for købt K irkegaardsjord, hvilken Gæld
ansloges til ca. 12.000 Kr., og paatog sig at tilsvare
den Gæld, der hvilede paa Kapellet paa Assistents
Kirkegaard, nemlig ca. 30.000 Kr., og endelig for
pligtede K om m unen sig til frem tidig at udrede et
aarligt Beløb til Kirkerne paa 20.228 Kr., der for
deltes til de enkelte K irker paa følgende Maade:
Vor F rue Kirke 3600 Kr.. T rinitatis Kirke 2100 Kr.,
St. Pauls Kirke 2100 Kr., Helligaands Kirke 5200 Kr.,
St. Johannes Kirke 3000 Kr., St. Stefans Kirke 800 Kr.,
Vor Frelsers Kirke 1000 Kr., St. Petri Kirke 1520 Kr.,
Katolsk Kirke 380 Kr., Frederiks Kirke 24 Kr., Fransk
reform ert Kirke 24 Kr., Tysk reform ert Kirke 180 Kr.,
Holmens Kirke 150 Kr., Garnisons Kirke 150 Kr.
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R epræ sentanten for katolsk Kirke forbeholdt Kato
likkerne Ret til en særlig Del af den nye K irkegaard, et
Forhold, der senere resulterede i, at K atolikkerne købte
et Stykke af denne, saaledes som de endnu h ar den Øst
for Vestre K irkegaard, og R epræ sentanten for St. P etri
Kirke m ente, at der tilkom denne Kirke m indst 2000
Kr. aarligt. I øvrigt var Indstillingen enstem m ig og indsendtes til Ministeriet med Henstilling om at tiltræde F or
slaget og søge at erhverve K om m unalbestyrelsens T il
træden.
Denne Indstilling gik altsaa den 1. Fehr. 1877 til Ministe
riet, og nu skulde m an mene, at Sagen var oplagt og
ufortøvet kunde sættes i Værk. Ikke alene var K om m u
nalbestyrelsens Tilslutning paa F o rh aan d sikret, alle
K irkernes R epræ sentanter i Kom m issionen og deres Patronater havde stem t for Sagen, og yderligere havde de
kirkelige M yndigheder gennem de af Biskoppen valgte
3 R epræ sentanter varetaget Kirkens Interesser. Ja selv
Biskoppen havde som Medlem af P atro n atet for St. Jo 
hannes Kirke sluttet sig til Indstillingen og godkendt den.
Og dog gik Sagen i Staa. M inisteriet havde aabenbart
ikke Hast. Gentagne Gange havde M agistraten m indet
M inisteriet om det betydelige Ansvar, der fulgte af at
lade Sagen ligge, og i April 1878 henvendte Borgm este
ren sig personligt til M inisteren for at faa den i Gang
igen. Svaret var, at nu vilde K om m unalbestyrelsen snart
høre fra M inisteriet. Det gjorde den ogsaa et halvt Aar
senere.
I M ellemtiden havde M inisteriet forhandlet om Sagen
med Biskop M artensen, som, uagtet han paa F orhaand
m aatte være instrueret om Sagen og dens Gang dels gen
nem Provsterne i Kommissionen, dels gennem K irke
inspektionen for St. Johannes Kirke, gjorde Kom m is
sionens Forslag til Genstand for en sønderlem m ende
Kritik. Dels m ente han, at det økonom iske Grundlag

142

August Nielsen

var galt og i høj Grad i Disfavør af K irkernes Interesse,
idet disse ikke burde afstaa deres Ejendom m e paa saa
billige Vilkaar, dels henledte han O pm ærksom heden paa
den uheldige Stilling, som nye K irker vilde kom m e i,
n aar de ingen K irkegaard havde, og derfor ingen In d 
tæ gter af denne, og endelig m ente han, at det fra k irk e 
lig Side var utilstedeligt, at m an ved Begravelser slap
Sognegrænserne, idet det var af Betydning for Befolk
ningen, at den blev stedet til Hvile hver paa sin egen
Sognekirkegaard. Af sam m e Grund var det uheldigt med
et fælles Ligkapel, idet m an burde stræbe efter, at hvert
Sogn havde sit Kapel, hvorfra Begravelserne af Sognets
Beboere kunde foregaa. Frem for alt kunde han paa in
gen Maade anerkende, at Begravelser var en rent b o r
gerlig Sag, hvoraf Konsekvensen m aatte blive, at Kirkegaardssager m aatte overgaa til Indenrigsm inisteriet.
M inisteriet sluttede sig i det væsentlige til Biskoppens
E rklæ ring, ja, sagde ren t ud, at Kom m issionen var gaaet
ud over sin Bemyndigelse og aldeles ikke havde h aft
Beføjelse til at frem sæ tte Forslag til en saa radikal Æ n 
dring af Kirkegaardsforholdene, som den havde gjort
sig til T alsm and for. Det, som havde været Opgaven,
var, under Bibeholdelse af Ejendom sforholdene, at
frem sæ tte Forslag til en Enheds-Bestyrelse af Kirkegaardene. Men skønt Ministeriet ikke var uenigt med Biskop
pen i hans B em æ rkninger om Vigtigheden i at bevare
Sognekirkegaarde, m aatte det dog mene, at m an her i
Byen paa Grund af Forholdenes Udvikling maatte kom
me bort fra Sognegrænser paa K irkegaardene og sørge
for en fælles Bestyrelse af dem, saaledes som M agistra
ten i sit Forslag af 1868 havde ønsket. Saaledes m aatte
det blive for den nye Vestre K irkegaard, og saaledes
m aatte m an søge at faa det indrettet for Assistents K ir
kegaard. Endelig vilde det være nødvendigt, naar Magistra
ten overtog Bestyrelsen af Kirkegaarden, at tilforordne den
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en gejstlig Medvirken ved saadanne Kirkegaardsanliggender, som ikke kunde henregnes til løbende Sager, og som
Ministeriet ikke skulde afgøre.
Med disse Bem æ rkninger sendte M inisteriet Sagen til
M agistratens E rklæ ring den 20. Aug. 1878 og kastede
saaledes den hele m øjsom m eligt opførte Bygning over
Ende; nu kunde Kom m issionen begynde forfra. Men
Borgm ester H ansen var som en T rønder, der ikke faldt
for første Hug, hans taktiske Evner var ikke uden Grund
berøm te, og han tog fat, hvor M inisteriet slap.
I F eb ru ar 1879 sendte han Sagen til B orgerrepræ sen
tationen, idet h an udredte den fra Ende til anden i en
lang fortræffelig skrevet Indstilling. Skønt han naturlig
vis værnede sin Kom m ission over fo r Beskyldningen
for, at den havde overskredet sin Beføjelse, var han
yderst saglig, ikke m ed et Ord udtalte han sin Skuffelse
over det daarlige Resultat, m en sagde, at nu m aatte Be
stræ belserne være rettet paa, »med Opofrelse af de vide
re gaaende Ønsker, som m aatte næres, at søge tilveje
bragt en saadan fyldestgørende Ordning, hvorom baade
M inisteriet og K om m unalbestyrelsen kunde samles«, og
i Tilslutning hertil frem satte h an Forslag om, at Kirkegaardene og alt Begravelsesvæsenet vedkom m ende h e n 
lagdes under Københavns Kommune, der styrede dette
efter sædvanlige kom m unale Regler, m en under K ultus
m inisteriets Overtilsyn, at der for Styrelsen af K om m u
nalbestyrelsen skulde udarbejdes en Vedtægt, som skul
de stadfæstes af M inisteriet, og som ikke kunde fraviges
uden dettes Sam tykke, og endelig, at K irkegaardene erkendtes for tilhørende Kom m unen, at denne overtog de
opsam lede K apitaler m od at tilsvare Gælden paa Kapel
let og eftergive sit Tilgodehavende fra de enkelte K ir
ker, sam t paatog sig aarligt til K irkerne at betale 20.228
Kr. De tre tidligere nævnte K irkegaardes Forhold hold
tes uden for Ordningen.

144

August Nielsen

Sagen vakte et voldsom t Røre i B orgerrepræ sentatio
nen, og en m eget hvas K ritik kom til Orde, ikke m indst
over for Biskop M artensen, der ganske havde forkastet
det Forslag, som de af ham indsatte Medlemmer af
Kom m issionen havde været med til at vedtage. Under
Hensyn til den foreliggende Situation, hvorefter det var
ganske nødvendigt at faa en hurtig Afgørelse af Sagen,
idet der m eget snart ikke vilde være m ere Jo rd at faa
paa Assistents K irkegaard, vedtoges det at forhandle
videre i et Fællesudvalg under Borgm ester H ansens Le
delse.
Dette Fællesudvalg traadte i F orhandling med Mini
steriet og Biskoppen, og 20. Okt. 1879 frem sendte det en
enstem m ig Indstilling til Kom m unalbestyrelsen, som
paa væsentlige P u n k ter afveg fra M agistratens Forslag.
Med H ensyn til Begravelsesvæsenets Bestyrelse foresloges, at den henlagdes til en Kommission, bestaaende
af vedkom m ende Borgm ester som Form and, af 2 af
K om m unalbestyrelsen valgte lønnede M edlemmer sam t
Stadens to Provster. Kom m issionen skulde sende F o r
slag til Budget til Kom m unalbestyrelsen, m en iøvrigt
styre efter den Vedtægt, som skulde udfærdiges.
Til Kirkerne skulde udredes 21.000 Kr. om Aaret, der
blev fordelt til de enkelte K irker paa tidligere nævnte
Maade, idet dog St. M atthæus Kirke fik en Andel paa 800
Kr. Dette Beløb var uforanderligt, m en da der i Tidens
Løb m aaske kunde blive Anledning til at rette paa de
anførte Tal, foresloges endvidere, at der aarligt skulde
udredes 6000 Kr., som skulde opsamles i en fælles Fond
for de københavnske K irker under M inisteriets Over
bestyrelse.
Hvad E jendom sforholdene til K irkegaardsarealerne
angaar, fastsloges, at Vestre K irkegaard udelukkende
tilhørte Kom m unen. F or Assistents K irkegaard gik m an
bort fra M agistratens Forslag om, at den skulde tilhøre
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Kom m unen, og indstillede, at Kom m unens Ejendom sret
kun var gældende for den Del, som var solgt til Kirkerne
med Forbehold om, at den faldt tilbage til Kom m unen
efter 80 Aars Forløb. For den øvrige Dels Vedkom m en
de, og det er jo i det væsentlige hele den nuvæ rende As
sistents K irkegaard, greb m an m ed Begejstring en af
M inisteriet i Skr. af 5. Maj 1869 given Bestemmelse, der
som et O rakelsvar er indsvøbt i D unkelhedens Taage og
derfor kunde anvendes baade af dem, der m ente, at K ir
kerne skulde have E rstatning, naar K irkegaarden en
gang blev nedlagt, og af dem, der m ente det m odsatte.
Man foreslog altsaa, at »naar dette Areal efter Kirkegaardens Nedlæggelse m aa gaa over til anden Anven
delse, navnlig ved Salg, forsaavidt K irkerne kunne dis
ponere over samme, forbeholdes Kommunen Adgang
til at erhverve de paagældende Arealer for en billig Kø
besum, som da nærmere bestemmes ved Forhandling mel
lem de vedkomm ende«.
Det var nemlig ingenlunde givet, at K irkerne havde
fuld D ispositionsret over deres Arealer, og under F o r
handlingerne blev det ikke uden Føje gjort gældende, at
vel havde de Ejendom sret over Jorden, for saa vidt som
de havde købt den og faaet Skøde paa den, men E jen 
dom sretten var af begrænset Art, nemlig til K irkegaardsbrug, og de kunde ingenlunde gøre sig Jorden fru g tb rin 
gende paa anden Maade, for Eksem pel ved at sælge den
til Byggegrunde. Det var nemlig alene til Begravelses
jord, de havde erhvervet den for en Betaling, der i alt
Fald de sidste 20— 30 Aar ikke havde staaet i F orhold
til dens virkelige Værdi.
Hvorledes nu dette vil blive ordnet, ligger hen til
Frem tiden og den Skarpsindighed, som da vil kom m e til
Orde.
I Skyndingen m ed at faa Sagen ordnet kom m an hel
ler ikke ind paa Spørgsmaalet om, hvorvidt denne Afgift
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var tidsbegræ nset eller skulde vedblive i al Frem tid. Be
grundelsen var som om talt den, at K irkernes Økonomi
vilde lide Skade, hvis de m istede Indtæ gten fra Kirkegaarden, og Afgiften var jo ogsaa afpasset efter det Tab,
som den enkelte Kirke vilde lide. Paa den anden Side
var den nøje knyttet til Assistents K irkegaard, og ingen
h ar vel tæ nkt sig M uligheden af, at Afgiften skulde ved
blive, selv om K irkegaarden blev nedlagt. Man h ar sik
kert m ent, at til den Tid vilde K irkerne blive holdt ska
desløse ved den Afløsningssum, de mulig kunde opnaa,
selv om den skulde være billig. Men med den anførte
Begrundelse kunde m an rejse Spørgsm aalet, om denne
Særafgift til enkelte af de københavnske K irker vedbli
vende er rimelig, efter at Lov om K irkers Bestyrelse af
22. Juni 1922 i § 13 har bestemt, at Kirker, hvis Indtæg
ter ikke stræ kker til til deres Vedligeholdelse og D rift,
skal have det m anglende udbetalt gennem en Ligning,
der i K øbenhavn og paa Frederiksberg foretages under
ét paa alle Sogne, idet herved Kirkernes Økonomi fuldt
ud er sikret.
Fællesudvalgets Forslag blev enstem m igt vedtaget af
K om m unalbestyrelsen og sendtes derefter til M iniste
riet. Og under 22. Dec. 1879 udfærdigedes en kgl. Reso
lution, der fastsatte Forslaget som gældende O rdning og
kun m ed Hensyn til den billige Købesum bestem te, at
den skulde tilfalde K irkernes Fællesfond, uden for øv
rigt at gøre Undtagelse for den Del af K irkegaarden, der
var købt af de særlige Menigheder.
Saaledes fik efter 40 Aars Forløb denne Sag en Ende,
og den Ordning, som da blev truffet, er gældende den
Dag i Dag med Undtagelse af, at Kom m issionen blev
ophævet ved kgl. Resolution af 9. M arts 1925 og dens
F orretninger henlagt til M agistraten fra 1. April 1925.

Assistents Kirkegaard

147

KIRKEGAARDSGRAVERNE.
Da K irkegaarden i 1760 blev taget i Brug, blev der
ansat en Graver. H ans Bestilling var at tage mod Ligene,
som ankom til Kirkegaarden, at sørge for, at de fra Lig
vognen blev baaret til Graven, og i øvrigt at holde Orden.
Han skulde antage det Antal G ravarbejdere, som var
nødvendigt for at faa Gravene gravet og de øvrige F u n k 
tioner udført. Der blev bygget et Hus til ham paa H jør
net af den nuværende Kapelvej og N ørrebrogade uden
for K irkegaardsm uren.
Allerede før A arhundredskiftet var der ansat 2 Gra
vere, den ene førte Tilsyn med Helliggejst, Nicolaj og
Petri Kirkegaarde, den anden med Frue og Trinitatis,
men de varetog deres Pligter paa en højst ejendom m elig
Maade. Det oplyses i Dommen af 1804 angaaende Grav
røveriet, at det vel ikke er bevist, at den første, saaledes som han var beskyldt for, h ar opm untret Graverkarlene til at sønderslaa K isterne eller lægge Lig uden
Kiste i Jorden for derved at kom m e i Besiddelse af Bræderne, m en han h a r dog gjort sig m istæ nkt for at have
hælet med sine Folk, ligesom han ved en vidtdreven F o r
søm m elighed og Ligegyldighed for sine Pligter h a r gi
vet Anledning til de U ordner, som var foregaaet. Og
den anden Graver h a r ofte overladt sine Folk at grave
Ligene ned, hvor de vilde, han var tit ikke til Stede,
n aar Lig blev jordet, og h ar ikke set efter, om Gravene
blev tilkastet og ordnet.
Disse to Gravere blev ved Hof- og Stadsrettens Dom
af 25. Juli 1804 m ulkteret m ed henholdsvis 300 og 150
Rdl., m en ved H øjesterets Dom af 4. Okt. s. A. døm t til
at have deres Bestilling forbrudt.
Ved det nye Reglement af 15. Febr. 1805 blev det be
stemt, at der skulde være 2 Gravere, for hvem en udførlig
In struktion af s. D. blev udfærdiget.
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Det blev deres Pligt at l'øre Tilsyn med Ordenens Over
holdelse, saaledes at de skiftedes hver Uge. Endvidere
skulde de sørge for Gravningen af Grave. Hver Grav
skulde være 3 Alen dyb, og der skulde altid være 2 Alen
Jord over en Kiste. Gravning skulde altid ske om Dagen,
og Graven være tilkastet inden Aften, og Lig m aatte al
drig opgraves uden Politiets og K irkepatronernes sk rift
lige Ordre. Endvidere skulde de holde K irkegaardene
rene og ryddelige, enhver Grav skulde opklappes og hol
des saaledes i Orden i et Aar, og endelig skulde de a n 
tage det nødvendige Antal Graverkarle, som dog skulde
godkendes af Kirkeværgerne. Det var dem tilladt at
overtage Gravenes Vedligeholdelse for en billig Betaling
og at paatage sig disses B eplantning med Blom ster el
ler »paa anden anstæ ndig Maade«.
Da den nye Graverbolig ved N ørrebros Runddel var
opført i 1808, fik Kirkegaardens anden Graver Tjene
stebolig her. Ved kgl. Resol. af 19. M arts 1850 blev den
nes Tjeneste delt m ellem 2, saaledes at den sidste fik
Tilsynet m ed F rue og katolsk K irkegaard. H an lejede
Bolig i et Hus ved Kapelvej, som Kom m unen i 1830 h av
de købt.
Graverne fik efter Datidens Skik ikke fast Løn, men
lønnedes m ed de Sportler, som indkom for at grave
Gravene og for at transportere Ligene fra Ligvognen til
Graven. Af disse Indtæ gter m aatte de selv lønne det
M andskab, som var nødvendigt for at faa Arbejdet u d 
ført, og det er let at forstaa, at i den Tid, da Kirkegaarden var Fattigkirkegaard, nemlig i de første 25 Aar, h ar
deres Indtæ gt været saare beskeden.
Dette Forhold ændredes im idlertid, da Fam iliegrave
nes Antal begyndte at stige, altsaa henim od A arhundredskiftet, idet Vedligeholdelsen af disse Grave gav en
god Indtægt, ligesom ogsaa D ueørerne for Gravning og
andet selvfølgelig steg i Værdi, n aar de velhavende Bor-
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gere skulde have deres døde i Jorden. Man h ar en Op
gørelse fra 1867 over de Indtæ gter, der gik i Gravernes
Lomme for Vedligeholdelse af Gravsteder, idet Raadm and Rée i sit Forslag til Om ordning af B estyrelsesfor
holdene ogsaa kom ind paa dette Punkt. Han anslaar
det Antal Gravsteder, som vedligeholdes af Graverne,
til 6000 å 16 K vadratalen, hvilket svarer til 6 K vadrat
m eter, og beregner, at de for hvert Gravsted faar 3 Rdl.,
altsaa i alt 18.000 Rdl. Fordeles dette Beløb mellem de
3 Gravere, faar de hver 6000 Rdl., en for Datiden kolos
sal Indtæ gt, selv om de m aa betale for at faa Arbejdet,
som kun bestod i at holde Gravstedet ren t for U krudt,
rive Gangene og m aaske lægge Grus paa, udført af de
antagne Arbejdere. R educerer m an Indtæ gten herved
med 1/3, hvad der sikkert er m eget for højt, n aar de op
paa en Lønning af over 4000 Rdl. Hvor meget det be
tød i Datidens Mønt, belyses klart, n aar m an ved, at en
Borgm ester indtil 1874 lønnedes med 3000 Rdl., Skole
direktøren med 2000 Rdl. og en K ontorchef med 1600
Rdl.
Det var altsaa særdeles fede Bestillinger, og m an forstaar derved bedre, at de følte sig som kongelige Embedsmænd, der kunde negligere baade Borgm ester og
Raad og ikke brød sig om, hvad Helliggejstes Kirkes
Værge kunde finde paa at give Besked om. Deres Umedgørlighed stod i om vendt Forhold til deres Indsigt i Ar
bejdet og i Varetagelsen af deres Pligter. De laa ogsaa i
vildt Slagsm aal m ed de private Arbejdere, som i den
høje Betaling for Vedligeholdelse af G ravstederne saa
en M ulighed for at træ nge sig ind i Arbejdet, og allerede
i 1839 hører m an om, hvor ubehageligt det var for den
tilsynsførende Værge at skulle dele Sol og Vind lige
mellem disse stridbare Parter. Det forsøgtes at faa K an
celliet til at forbyde privat Arbejde paa K irkegaarden,
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m en forgæves, og Stridén blev altsaa standende og udkæm pedes ikke altid m ed Ord alene.
Talrige er de Klager, der lød over Gravernes Adm ini
stration. I 1879 udtalte Oberst A braham sen i B orgerre
præ sentationen: »Kirkegaardenes Tilstand er saa slet
som mulig, de staar Dag og Nat aabne for enhver Vaga
bond«. O berst Petersen, som var Helliggejstes Kirkes
Værge og altsaa K irkegaardens Bestyrer, sagde ved sam 
me Lejlighed: »Graverstillingen benyttes til at pensione
re U nderofficerer, som ingen Indsigt h ar paa dette Omraade. Man træ ffer krum m e Gange, snart smalle, snart
brede, og en Fordeling af Gravstederne, der gør In d 
tryk af, at m an ligesom har kastet Tærninger i Grams.
Der findes Gravsteder, hvortil der ikke engang er Ad
gang, i al Fald ikke anderledes, end at m an m aa pas
sere over andre Grave for at kom m e dertil. Vilde m an
spørge, hvorledes det øvrige er holdt i Orden, om der
er fø rt Bøger, hvorefter m an m ed Sikkerhed kan til en
hver Tid paavise, hvor en afdød ligger begravet, eller
hvem et Gravsted tilhører, m aatte Svaret blive nej. Der
findes Gravsteder, om hvilke m an saa at sige intet ved,
og m an er da nødt til at lade dem henligge, indtil de
dem om givende Gravsteder hjem falder. Man m aa føle
sig for, og er der ikke længere nogen, der interesserer
sig for Gravstedet, erklæres det for hjem faldet, m en
nogen Sikkerhed h a r m an ikke. H er er en af Følgerne
af Fortidens Bestyrelse. Ofte h a r m an ved uhensigts
mæssig Inddeling af de enkelte P a rtie r ødslet med Jord,
saa at der nu m ange Steder henligger Stræ kninger, som
ved en lidt forstandigere Disposition kunde have givet
Jord til Raadighed, som man nu savner. Kirkegaarden er
Dag og Nat O pholdssted for Vagabonder, og der foregaar
Ting, som mindst af alt kan taales paa et fredlyst Sted«.
Og endelig sagde Borgmester Hansen, der gerne vilde
glatte lidt ud paa disse Udtalelser, og hvis Kritik derfor har
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des større Vægt: »Naar det er sagt, at Tilstanden er util
ladelig, strider denne Udtalelse vel noget mod det Indtryk,
som mange har, thi paa den Del af Kirkegaarden, hvor
Terrænet er indtaget til Ejendomsgravsteder, der passes af
Familien, er Skønhedshensynet dog i visse Retninger iagt
taget, men paa den anden Side m aa det erkendes, at Til
standen er mangelfuld, da det, hvorpaa en Kirkegaardsbestyrelse skal prøves, er den Del af Kirkegaarden, hvor de
fleste ligger begravet, altsaa længere ude, hvor Liniejorden
er. Her har de, der hidtil har staaet i Spidsen for Bestyrel
sen, kun gjort grum m e lidt. Der m angler Indhegning,
Veje, Dræning, Tilsyn med Bevoksningen og meget a n 
det«.
N aar selv det bedste Skudsm aal, der kunde gives Kirkegaarden og dens Gravere, som var dem, der skulde
passe disse Ting, lød saaledes, kan m an let forstaa, hvor
slemme Forholdene h a r været, og det er m aaske ikke ret
meget overdrevet, hvad m an for et Aarstid siden kunde
læse i en Provinsavis, hvor en Indsender fortalte om
»en m æ rkelig Gravens Fred«. H an skriver: »Paa den
store Assistents K irkegaard var et m ægtigt Stykke, der
laa hen som et næsten uigennem træ ngeligt Net af vilde
Roser og Tjørn. K irkegaardens Betjente holdt sig altid
herfra, dels var Gangene forsvundne under Nettet af
indfiltrede Grene, dels var her ikke farefrit at gaa. Paa
dette Sted af K irkegaarden havde nem lig hjem løse og
jagede Personer indrettet sig F risted m ed hele H ytter
med Madrasser og Køkkeninventar«.
Ja, selv de af Borgmesteren med nogenlunde milde
Ord om talte Stykker, hvor E jendom sgravstederne var,
var ingenlunde hævet over Kritik. Saaledes h ar m an en
Meddelelse til »Nationaltidende« i 1881 om »glemte Gra
ve«. Her fortælles om Billedhugger W eidenhaupts
Grav. Den ligger i en Slags Vildnis, hvor m an næsten
h ar Vanskelighed ved at træ nge ind. M indestøtten med
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Relief af Dajon staar der endnu, m en Gravhøjen selv er
forsvunden, dens Plads bevokset m ed Ugræs og Vild
planter, fuld af Sten og hæslige U hum skheder; og om
G eheim earkivar Finn M agnussens Grav: »Det er et lille
snævert Gravsted uden Hegn eller Hæk, uden Minde el
ler Mærke, indtil for faa Dage siden bevokset m ed Græs
og Tidsler. Det er i Aar just et H undrede Aar siden, den
ne navnkundige Lærde blev født; det er form odentlig i
den Anledning, at man i Mangel af andet og bedre har
hyldet hans Minde ved at bortrydde Tidslerne fra hans
sidste Hvilested«. Om Torkil Badens Grav skrives: »Ind
til for kort Tid siden saa denne Grav ud som et Vildnis:
i Aar er den paa Dr. B urm an Beckers Foranledning ble
vet Legatgravsted og vil saaledes frem tidig blive holdt i
sømmelig Stand«; og saaledes kunde m an blive ved.
Man faar et kedeligt In d try k af Uhygge og Forsøm thed,
som sikkert ikke er uberettiget, m en for at afslutte den
ne nedslaaende Skildring med et Billede, som giver en
helt anden — og rom antisk — O pfattelse af Kirkegaarden, dog sikkert kun gældende den Del af den, hvor som
Borgmesteren sagde, Terrænet var indtaget til Ejendoms
gravsteder, bør m an læse, hvad d e n ‘svenske Digter Carl
August N icander i »Minnen från södern« h a r skrevet om
den først i H alvtredserne som Indledning til et Digt om
»Assistence-Kirkegaarden«. Han skildrer en T ur til Kirkegaarden, som han m ente var en af de skønneste i E u 
ropa. »Løvfulde Træer, skyggefulde Gange, aabne og
lyse Steder, M onum enter, som beskygges af løvfulde
Træ er, Popler og Taarepile, U rner og Kors, som om 
slynges af Rosenranker, Vellugt, Fuglesang gøre Dødens
Bolig til et lidet Paradis«.
Ja saadan skrev han, m en h an var ogsaa Digter.
E fter at K irkegaarden i 1879 var overgaaet til Magi
straten, blev det længe nærede Ønske om en Inspektør
dog ikke straks opfyldt, idet m an ikke vilde afskedige
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de Gravere, der da sad i Stillingen. I 1888 blev der a n 
sat en Fuldm ægtig, som skulde føre Bøgerne, anvise
Gravsteder til Salg og føre Tilsyn med Ordenens Over
holdelse, og sam tidig paahvilede det kun Graverne at
lade Gravene grave og renholde K irkegaardens Veje. De
lønnedes herfor m ed 3000 Kr. og med 2000 Kr. for at
grave Liniegrave, og endelig oppebar de, hvad de m od
tog af Publikum for Gravsteders Vedligeholdelse, for
hvilket Arbejde der blev fastsat en Takst. F ørst i 1897
blev en Inspektør ansat m ed fast Gage og m ed Pligt til
at passe hele A dm inistrationen, og derm ed forsvandt ef
ter 137 Aars Forløb de gamle Graverstillinger.
F ra 1805 til 1897 var der paa K irkegaarden endvidere
ansat en G artner, der skulde passe Anlægget, slaa Græs,
klippe H ække og deslige. H ans Instruks blev udfæ rdiget
af Kancelliet den 14. Dec. 1805, og hans Løn bestem t til
100 Rdl. Den steg dog efterhaanden til 800 Rdl. Den
første G artner hed Preisler og var sam tidig G artner paa
Blaagaard.

KIRKEGAARDENS BYGNINGER.
1. Ved K irkegaardens Anlæg i 1759 blev opført et
»Graver-Hus« ved Lille Ravnsborg, altsaa paa det Sted,
hvor nu Kapelvej udm under i Nørrebrogade. Det var
2 3 3/4 Alen langt, 12 Alen dybt, bygget i en Etage med
Kvist paa 4 Fag og Kælder paa 2 Fag. En Del af de Materialier, der anvendtes ved Husets Opførelse, blev ta 
get fra den tidligere Graverbolig paa W ism ar K irke
gaard, nemlig Mur- og Tagstene og 2 Kakkelovne. H u
set kostede 907 Rdl. 2 M ark 13 Skilling at opføre.
Da m an senere begyndte at anlægge Kapelvej langs
K irkegaardens Østside, spæ rrede dette Hus om trent gan
ske Adgangen til Nørrebrogade, saaledes at der kun var
en sm al Passage paa faa Alens Bredde, og da Kommu-
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nalbestyrelsen i 1884 vedtog at udvide Vejen, afgav Be
gravelsesvæsenet G runden uden andet Vederlag, end at
der blev betalt den daværende Graver, Sekretæ r Lind,
en Pension af 3800 Kr., saalænge han levede og efter
hans Død 600 Kr. til Enken.
2. Paa Auktion, der afholdtes 23. Marts 1836, købte
Kom m unen en Ejendom Matr. Nr. 28 i Udenbys Klæde
bo Kvarter, der laa lige uden for den Mur, der m od Syd
afgrænsede den gamle K irkegaard. Den blev købt for
2550 Rdl., foruden Bankhæ ftelse 376 Rdl. 19 Sk. og inde
holdt 4655 K vadratalen, hvoraf 3820 K vadratalen var
udlagt til Have.
Denne E jendom blev senere udlejet til Bolig for Kirkegaardens 3. Graver og købtes i 1864 af de i Kirkegaarden lodtagne K irker for 3500 Rdl. foruden B ank
hæftelsen m ed den Forpligtelse, at Graver Visby, som
dengang boede der, vedblev m ed sit Lejeforhold. En
Del af G runden blev afgivet til Udvidelse af Kapelvej.
Det er sam m e Hus, som endnu benyttes til Inspektør
bolig og Kontor. I 1917 blev det ombygget og udvidet ef
ter Tegning af A rkitekt Holger Jacobsen.
3. I 1805 tiltraadte Kancelliet en Plan om, at der ved
Nørrebros Runddel skulde opføres en Graverbolig med
Ligstue. Denne Bygnings H istorie er udførligt beskre
vet af W eitem eyer i nærv. T idsskrifts I. Bind, S. 65 ff.
under Titel: »Graverboligen paa Assistents K irkegaard
og Jens Bang«, til hvilken Artikel henvises.
4. Paa den ældste K irkegaard laa et M aterialhus, som
i 1823 blev overflyttet til F rijordskirkegaarden. Det m aa
form odes, at det er det samm e Hus, som ligger op til
M uren paa Stykke L., og som endnu anvendes paa sam 
me Maade.
5. Medens i tidligere Dage Jordpaakastelsen skete
um iddelbart efter Ligets Nedsættelse i Graven, blev det,
som foran om talt, i 1759 bestem t, at Jordpaakastelsen
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m aatte ske »i det Hus, hvor Liget staar«. Grunden var
den selvfølgelige, at det ikke vilde være m uligt for P ræ 
sterne at følge Ligene den lange Vej til K irkegaarden.
Der var derfor, og da Begravelseshøjtideligheden skete
i Kirken eller i Hjem m et, ingen Brug for egentlige Be
gravelseskapeller paa K irkegaarden.
Men efterhaanden viste der sig m ere og m ere T rang
til at have et Sted, hvor m an kunde anbringe Kisterne,
indtil Begravelse kunde finde Sted, idet der i Hjemmene
ofte kun var daarlig Plads til at have en Kiste staaende.
Man kunde vel faa den anbragt i et af de Ligkapeller,
som fandtes ved K irkerne, m en dette blev ret kostbart
derved, at m an to Gange inden Begravelsen skulde flytte
Kisten. Ved Reskr. af 4. Dec. 1828 blev det bestem t, at
der paa K irkegaarden skulde opføres en Ligkælder, hvori
Lig kunde anbringes. Denne Ligkælder, som senere
kaldtes K irkegaardens Benhus, blev opført lige Nord
for det under 4 om talte M aterialskur, og samtlige lod
tagne K irker deltog i Udgifterne. E fterhaanden blev
denne Bygning ogsaa benyttet til Afholdelse af den k ir
kelige Højtidelighed, m en hertil var den meget daarligt
skikket, dels fordi Pladsen var saa ringe, at Følget ofte
ikke kunde faa Plads, saa at m an m aatte forlægge H øj
tideligheden til Pladsen uden for H uset under aaben
Himmel, dels fordi der ofte fandtes flere Kister anbragt
sam tidig, altsam m en noget, der var skikket til at vække
Uhygge og berettiget M isfornøjelse. Denne Anvendelse
af Huset tog ikke desto m indre til, og da m an i 1860
naaede til 100 Begravelser herfra, i 1861 det dobbelte An
tal og i 1862 ikke m indre end 244, m aatte m an se at
skaffe andre Udveje. Dertil kom, at der i 1862 var fore
kom m et uhyggelige O ptøjer ved en Begravelse, og Vær
gen for Helliggejstes Kirke, Ju stitsraad R aadm and Rée,
rejste da over for M agistraten Spørgsm aalet om Opfø
relse af et sømm eligt Begravelseskapel.
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M agistraten stillede sig straks velvillig til Sagen, og
K onsistorium , der var P atro n at for F rue og T rinitatis
K irker, erkendte ogsaa, at det var en særdeles hensigts
mæssig og paakræ vet F oranstaltning, men som sæ dvan
ligt blev Gennem førelsen vanskeliggjort af H ensynet til
K irkernes Økonomi.
Thi K onsistorium frygtede, at Antallet af Begravel
ser fra dets K irker vilde tage af, n aar dette Kapel kom
i Brug, ligesom de Indtæ gter, K irkerne havde for at op
bevare Ligene i deres Ligkapeller, vilde form indskes, og
i den Anledning krævede det, at Betalingen for Anven
delsen af K irkegaardens Kapel skulde sættes saa højt.
at K irkerne af det Overskud, som Anvendelsen indbrag
te, kunde faa E rstatning for Nedgangen i deres In d 
tægter.
Dette var ganske im od M agistratens Ø nsker og H en
sigt, thi det var jo netop de M ennesker, som ikke havde
Raad til at holde Begravelsen i Kirken, m an vilde kom 
me til Hjælp paa denne Maade, og T aksten m aatte d er
for sættes saa rim elig som mulig.
K irkeværgen foreslog da, at det ikke skulde være de
i K irkegaarden lodtagne K irker, der i Fæ llesskab skulde
opføre Kapellet, m en alene Helliggejstes Kirke, af hvis
Formue Udgiften skulde udredes, men da selvfølgelig saaledes, at det Overskud, som D riften m edførte, skulde
ene tilfalde denne Kirke.
Dette Forslag vilde M inisteriet im idlertid ikke gaa ind
paa, idet det fastholdt, at Udgifterne ved de fælles In d 
retninger paa K irkegaarden lige som hidtil skulde fo r
deles mellem de lodtagne K irker, og disse til Gengæld
have Indtæ gten i F orhold til deres Bidrag, og efter fo r
skellige F orhandlinger mellem de interesserede P a rte r
bestem te M inisteriet ved Skr. af 7. Maj 1867, at Kapellet
skulde opføres og O m kostningerne fordeles mellem
Frue, Trinitatis, Vor Frelsers, Helliggejstes, St. Johannes.
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R eform ert og St. P etri K irker i Forhold til det Areal, hver
af disse ejede af K irkegaarden, og at de paa sam m e
Maade skulde have Del i D riftsoverskudet. Helliggejstes
Kirke laante K irkerne hele Sum m en m od 4% Rente og
2% Afdrag om Aaret. Ved K irkegaardens Overgang til
M agistraten i 1879 var Gælden ikke betalt, m en Magi
straten overtog den.
Under 7. Juli 1868 udfærdigede M agistraten et Regle
m ent for Benyttelsen af dette Kapel. Taksten var for
Benyttelse af det store Kapel 6 Rdl., for et af de m in
dre 4 Rdl., og hvis m an kun benyttede Opbevaringsrum m et 2 Rdl., hvilket Beløb ikke blev forhøjet, selv om Be
gravelseshøjtideligheden foregik herfra.
Opvarmning var der naturligvis ikke Tale om; først i
1888 blev G entralfyring indført; og Musik m aatte ikke
benyttes. Hvis m an ønskede anden Sang end den, F øl
get præ sterede, m aatte m an betale Sognekirkens Kor
for at synge, og ønskede m an andet Kor, skulde m an
foruden for Sangen betale Sognets K antor 5 Rdl.
Hver Begravelse m aatte ikke vare længere end 3 K var
ter, og Liget m aatte staa i O pbevaringsrum m et 10 Dage
om Som meren, 14 Dage om Vinteren, m en allerede i
1875 blev disse F riste r æ ndrede til 7 Dage fra D ødsda
gen.
Bygningen blev opført efter Tegning af A rkitekt J. D.
Herholdt og kostede ca. 17.000 Rdl.
6. I tidligere Tid h a r der været enkelte m indre Byg
ninger paa K irkegaarden. Paa Titelbilledet til Lahdes
Bog, der er gengivet S. 135, k an m an saaledes skim te
Bygningen af et Hus lige ved den anden P ort i M uren
fra Runddelen. Det er sikkert dette Hus, som af F rue
Kirke i Begyndelsen af A arhundredet blev opført som
M aterial- og Brændehus, m en hvori der om Vinteren
ogsaa blev anbragt Kister. Dette Hus er for længst ned
revet.
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E t lignende Hus h ar staaet paa Helliggejstes Kirkegaard.
7. I 1853 ved Koleraens U dbrud blev paa Kirkegaardens sydlige Del opført et Lighus af Træ. Det blev ikke
benyttet som Begravelseskapel, men kun til Opbevarings
sted for K isterne inden Begravelsen. I 1862 vedtog Kom
m unalbestyrelsen at nedrive Huset, da det var saa m ed
taget, at en bekostelig R eparation var nødvendig. Over
for Sundhedskom m issionen m aatte m an forpligte sig til
at opføre et andet, hvis en ny K oleraepidem i skulde ud
bryde.
8. Man forestillede sig i sin Tid, da K irkegaarden blev
udvidet helt ud til Nørrebros Runddel, at velhavende
Borgere vilde være interesserede i at bygge Kapeller eller
Mausoleer, saaledes at Fam iliens afdøde kunde an b rin 
ges her Side om Side. Dette blev dog en Skuffelse, og
kun ét saadant M ausoleum er opført paa K irkegaarden,
nemlig det, som Generalmajor Peter v. Schölten byggede
paa tysk-reform ert Afdeling Nr. 14— 19 for Fam ilien
Scholtens M edlemmer. Ved sit T estam ent af 15. April
1852 gav h an en K apital af 1500 Rdl. til G arnisonskir
kens m ilitære Drengeskole, for at denne skulde sørge for
Fornyelse og Vedligeholdelse. Da Skolen nedlagdes i
1868, overgik K apitalen ved kgl. Resol. af 26. Febr. 1869
til den Classenske Legatskole, og efter at denne i 1918
var overdraget Kom m unen, bestyres nævnte Kapital nu
af denne.
9. Indtil 1880 var K irkegaarden hegnet mod Kapelvej
m ed et Træ stakit, m od Syd m ed en Grøft ud mod Fæ l
leden, der nu udlejedes til G artnerhaver, og mod Vest
langs Jagtvejen var K irkegaarden aaben. Paa dette sid
ste Stykke blev i 1880 opført en Mur, der kostede 20.000
Kr., og m od Kapelvej opførtes i 1881 en Mur, der kostede
15.000 Kr.
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MOiNUMENTER.
Af den M angfoldighed af M indesm ærker, som nu fin 
des paa Assistents K irkegaard, er en stor Del uden
kunstnerisk eller personlig Værdi, m en baade paa den
gamle Del af K irkegaarden og paa de nyere Stykker fin 
des M onum enter, der er frem stillet af nogle af vore be
tydeligste K unstnere. Interessen for disse h a r dog ikke
givet sig store Udslag i Litteraturen, idet kun to Værker
om handler disse Forhold. Det ene er det tidligere om 
talte, af G. L. Lahde i 1801— 5 udgivne H æ fteskrift »Min
desm ærker«, det andet er det af Foreningen til Hoved
stadens Forskønnelse i 1912 udgivne Værk: »Gravmin
der fra Københavns og Frederiksberg K irkegaarde«, der
indeholder fotografiske Gengivelser af de betydeligste
M indesm ærker paa disse K irkegaarde.1)
At en stor Del af de M onum enter, som tidligere h ar
staaet paa K irkegaarden, nu savnes, kan ikke forundre,
naar m an ved, m ed hvilken Ligegyldighed disse blev be
handlet i tidligere Dage. Selv en M and som Provst Fr.
Schmidt, der i sine Dagbøger beretter om et Besøg, han
i O ktober 1807 h a r gjort paa K irkegaarden, ved ikke a n 
det at fortælle om dens M indesm ærker end følgende:
»Blandt M onum enterne var de over Grosserere og Køb
m ænd de kostbareste, skønt ikke altid de sm ukkeste.
Blandt de M onum enter, som jeg form edelst Dagens
Hældning og Tidens K naphed flygtigt beskuede, var der
intet over nogen af mine fordums Bekendte, undtagen
Gyldendals Gravminde, der bæ rer en Medaillon, som
skal forestille hans Physiognom i, m en dette er tem m e
lig idealiseret og ingenlunde nogen tro Afbildning af
hans Jyde-Fjæs«.
Gennem gaar m an de i Lahdes Bog om talte Arbejder,
J) I det af F. Zachariae udgivne Tidsskrift »Før og Nu« 7. Aarg.
1921 findes S. 182—221 en Artikel med Gengivelser af et betydeligt
Antal Mindesmærker fra Kirkegaarden.
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nemlig i alt 13, ser m an, at 6 af disse er forsvundet, nem 
lig 2 af W iedewelt — over Augustin og W aage — 3 af
Dajon — over Avemann, Marie Preisler og A. C. Hviid —
og 1 af Abildgaard — over Tutein.
Det m aa antages, at disse M onum enter forsvandt fra
K irkegaarden i 1824, dengang da den gamle K irkegaard
blev om lagt og fordelt mellem de 4 Kirker. Værgen ind
stillede nemlig, at de Ligsten, hvortil ingen Ejer havde
m eldt sig, og som altsaa var hjem faldet til Kirken, blev
bortsolgt ved Auktion, og at de indkom ne Beløb anvend
tes til Dækning af Udgifterne ved K irkegaardens Om 
ordning, og dette blev godkendt af M agistraten ved Skr.
af 1. M arts 1824.
Senere, da m an var opm ærksom paa den Værdi, Kirkegaardens M indesm ærker har, udkom Reskr. 10. Juli
1828, hvori bestem tes, at der skal ske Indberetning til
Kancelliet om de Ligsten og M onumenter, som staar paa
hjem faldne Grave, og det vil derefter blive afgjort, om
de skal hjem falde til vedkom m ende Kirke, eller om de
enten af H ensyn til deres kunstneriske Værdi eller i Be
tragtning af paagældendes særdeles Fortjeneste, skal
bevares.
Denne Bestemmelse, der sikkert har hindret adskillig
Vandalisme paa dette Omraade, er nu afløst af Lov af
30. Juni 1922 § 26, som gælder for alle Landets Kirkegaarde, og som bestemmer, at Ligsten eller Monumenter,
som enten kan tjene til K irkegaardens Prydelse eller til
at bevare M indet om fortjente Mænd og Kvinder, ikke
m aa fjæ rnes fra K irkegaarden.
F or m ange af M indesm ærkerne kendes nu ikke m ere
K unstnerens Navn. Nedenfor anføres de M onumenter,
hvis O prindelse m an kender, i Bogstavorden efter
K unstnerens Navn, og for hvert M onument er anført,
hvor Stenen staar, og over hvem den er rejst.
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N. A. Abildgaard: Monument over P. C. Abildgaard.
Efter Stik af Lahde. — Laant af »Forskønnelsen«.

N. Å. Abildgaard (1743—1809).
1. A. 619. Veterinæren, Professor P. G. Abildgaard f 1801.
Monumentet udført af Dajon. Se i øvrigt Leo Swane:
Abildgaard: Arkitektur og Dekoration, 1926, S. 146
f., 261—62.
2. A. 915.

Professor, Etatsraad Tyge Rothe + 1795.
Monumentet udført af Hofstenhugger Fischer.
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M. G. B. Bindesbøll (1800—56).
1. F. 931. Søløjtnant O. J. Marstrand + 1849.
Fandt sin Død paa »Gefion« ved Eckernförde og er
altsaa ikke jordet her.
2. E. 901. Professor Rasmus Rask + 1832.
T. Bindesbøll (1846—1908).
1. B. 1508. Professor theol. P. F. A. Hammerich f 1877.
Portrætrelief af Bissen.
2. K. 28. Overretssagfører Fischers Hustru, Fru M. Fischer
t 1907.
C. G. V. Bissen (1836—1913).
B. 1508. Prof, theol. P. F. A. Hammerich f 1877.
Portrætrelief.

1.
2.
3.
4.

A.
A.
C.
D.

535.
109.
796.
93.

5. E. 610.
6. F. 2.

H. V. Bissen (1798—1868).
Fru Emilie Hedevig Bissen + 1850.
Grosserer Joh. Jac. Petzholdt + 1836.
Konferensraad H. Bech + 1842.
Overkirurg, Prof. med. J. C. J. H. Gundelach Møller
t 1845.
Fru Marie Kathrine Marstrand + 1867.
Professor P. O. Brøndsted + 1842.

C. Borch (norsk Billedhugger, 1817—96).
A. 95. Digteren Frantz Johannes Hansen f 1852.
Medaillonen udført af Borch; en Kopi findes paa Frede
riksborg.
Paa Bagsiden af Stenen, som oprindelig er rejst over Dig
terens Moder, Severine Agger ( f 1838), er indhugget følgende
Min de vers:
Vel ringe Skænk er paa den kjære,
ak paa den bedste Moders Grav
en fattig Sten til hendes Ære,
som os sit rige Hjerte gav.
Men selv det ædle Præg hun trykked
paa Mindet om vort dybe Savn.
Den blev en Ædelsten, da smykket
den blev, o Moder, med dit Navn.
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C. Boreb: Monument over F. J. Hansen.
Professorinde Maria Dahis Samling.

Frantz Johannes Hansen (1810—52), Søn af Kaptajn, Brygger
Jørgen Hansen, Student 1828 — sammen med H. C. Andersen
regnet blandt Aarets »fire store Poeter« —, cand. jur. 1834, Kan
cellist i Danske Kancelli 1842, har bl. a. forfattet to Samlinger
»Digte« (1832 og 1837), »Romantiske Digtninger« (1839) og —
under Pseudonymet Torkel Trane — to Bind »Humoristiske
Noveller« (1841—44) samt nogle mindre dramatiske Arbejder,
bl. a. Lystspillet »En lille Hemmelighed« (Kgl. Teater 1856). Hans
»Poetiske Skrifter« udgaves 1857 af Liebenberg. Som Lyriker
besad F. J. Hansen maaske næppe dybere Originalitet, men be-
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tydelige formelle Evner; endnu synges hans »Nu grønnes Sko
ven atter med friske Foraarsskud«. Meget musikalsk optraadte
han selv som Komponist. Størst Interesse har hans Roman »Let
Sind og Letsind« (»Humoristiske Noveller« II, 1844), som ind
førte den »picareske« Vagabondroman i dansk Litteratur; dens
Hovedperson Frank er en Slags Forløber for Drachmanns »fa
rende Svend«. — En Fættersøn af F. J. Hansen var den nylig
afdøde Retslærde Professor, Dr. jur. Frantz Johannes Dahl
(1869—1937), som selv i »Danske Studier« 1924 og 1926 har givet
Bidrag til sin Slægtnings Biografi. Jfr. i øvrigt Nie. Bøgh i
»Dansk biografisk Lexikon«, VI, 1892, S. 612 ff.
V. Dahlerup (1836—1907) og Frederik Ilammeleff (1847—1916).
I. 216. Theophilus Hansens Søster, Legatstifterinden Marie
Bertine Hansen f 1895.

1.
2.
3.
4.
5.

A.
A.
A.
A.
A.

692.
619.
693.
902.
88.

6. C. 787.

Nikolaj Dajon (1748—1823).
Digteren O. J. Samsøe f 1795.
Professor P. C. Abildgaard t 1801.
Boghandler Søren Gyldendal y 1802.
Professor I. B. Magens y 1813.
Billedhugger, Direktør for Kunstakademiet, Profes
sor anatomiæ Andr. Weidenhaupt y 1805.
Skuespiller Hans Bind + 1798.

M. S. Elo.
A. 731. Skuespiller Frederik Jensen f 1934.
O. F. T. Elvens (1826—95).
F. 931. Fru Pctrea Marstrand j- 1847.

1.
2.
3.
4.
5.

B.
B.
C.
E.
G.

392.
794.
703.
358.
559.

G. C. Freund (1821—1900).
Konferensraad O. Müller + 1882.
Konferensraad C. F. Bugge + 1842.
Gehcimekonferensraadinde Ida Holten y 1869.
Professor, Billedhugger H. E. Freund y 1840.
Boghandler Jacob Deichmann y 1853.
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N. Dajon: Monument over A. Weidcnhaupt.
Laant af »Forskønnelsen«.

II. E. Freund (1786—1840).
1. A. 97. Komponisten Fr. Kuhlau f 1832.
2. D. 137. Professor Jens Møller f 1833.
3. F. 408. Slolsgartner Lindegaard f 1806.
Monumentet er flyttet til Rosenborg Have.
L. Frolich (1820—1908) og A. V. Saabye (182,‘1—1916).
K. 13.—11. Komponisten Emil Ilorneman 7 1870.
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Frederik Hainmeleff (1847—1916) og II. C. Tegner.
C. 534. Forstander V. C. Jacobsen -j- 1896.

Chr. F. Hansen (1756—1845).
A. 446. Prof. med. A. N. Aasheim 7 1800.

G. F. Hetsch (1788—1864).
1. E. 532. Biskop N. E. Balle + 1816.
2. E. 1038. Overbibliotekar D. G. Moldenhawer 7 1823.
3. kat. Afd. Overkammerjunker, Grev A. M. Yoldi •}• 1852.

Holger Jacobsen.
G. 393. Andrea Schrøder + 1911.

J. II. Koch (1787—1860).
G. 24. Deputeret i Kommercekollegiet Etatsraad Fr. Stoud
t 1823.
V. Koch.
C. 805. Konferensraad J. Moldenhawer f 1908.

Jens Lund.
L. 733. Politibetjent O. Gjemsøe 7 1907.
Dræbt d. 13. November i Tjenesten af en Anarkist.

R. S. Moltke.
Q. 645. Arkitekt F. Sørensen -J- 1867.

L. C. N. Mortensen.
B. 1463. Grosserer J. C. Gammeltoft Skovgaard 7 1923.
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V. J. Mørk-H ansen.
K. 2. Komponisten C. F. E. Horneman -j- 1906.

Poul Rasmussen.
A. 789. Skolemanden og Digteren Edvard Storm f 1794.

C. J. Rosenfalk (1815—78).
1. A. 81. Geheimekonf. F. W. Treschow f 1869.
2. C. 732. Konseilspræsident C. E. Rotwitt + 1860.
Monumentet tegnet af Ark. Dahlerup.

A. V. Saabye (1823—1916) og L. Frølich (1820—1908).
K. 13.—14. Komponisten Emil Horneman + 1870.

G. D. S. Schaper.
C. 521. Lægen og Digteren Johann Clemens Tode 7 1806.
J. C. H. T. Stein (1829—1901).
A. 747. Legatstifteren N. L. Reiersen + 1795.
Monumentet restaureret af Stein.
Chr. Turen.
Æ. 704. Justitsraad G. S. T. Sørensen Corfitz 7 1905.

Siegfried Wagner.
B. 214. Digteren Viggo Stuckenberg f 1905.
A. Weidenhaupl (1738—1805).
1. A. 232. Billedhugger J. Wiedewelt f 1802.
2. A. 683. Kommandørkaptajn E. W. Stibolt 7 1796.
3. A. 988. Professor, Maler Jens Juel f 1802.
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A. Weidenhaupt: Monument over J. Wiedewelt.
Laant af »Forskønnelsen«.

I »Forskønnelsen«, XXI Aarg., 1938, Nr. 4, S. 45 skriver Over
dyrlæge, Docent, Dr. phil. Hjalmar Friis » .... Assistens Kir
kegaard, hvor saa mange af Tidens betydelige Kunstnere, Videnskabsmænd, Litterater o. a. ligger begravet. Ogsaa til en
Del af disse Grave ---- skabte Weidenhaupt Monumenter og
stilfærdige Gravsteler, der smukt passede ind i den vemodige
Kirkegaardsstemning. Denne Kirkegaard har Krav paa Efter
tidens Pietet og Omhu ikke blot for de store Navne i dansk
Kunst og Kultur, men ogsaa for den Kunst, dens Gravmæler
har bevaret.«
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J. Wiedewelt: Monument over G. Nielsen.
Laant af »Forskønnelsen«.

J. Wiedewelt (1731—1802).
1. A. 228. Kancellidirektør, Konferensraad A. G. Carstens
t 1795.
Monumentet er for 50 Aar siden flyttet til Pladsen
foran Kapellet.
2. A. 680. Konferensraad Georg Nielsen y 1797.
3. A. 731. Grosserer Andreas Falck y 1797.
4. A. 793. Fru Dorothea Thomsen, f. Cramer y 1794.
5. A. 1010. Mægler C. A. Hyllested y 1790.
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G. A. 1026. Grosserer og Skibsreder A. Bodenhoff f 1794.
7. A. 1030. Generalkrigskommissær Morten Wærn f 1796.
8. F. 60. Professor, Etatsraad Abraham Kall f 1821.
Dette Monument, som har været anbragt i Poppel
alléen, er forskellige Steder angivet udført af Wiedewelt, men da denne døde 20 Aar forinden Abra
ham Kali, er dette vel nok tvivlsomt. Det er nu
flyttet tilbage i Nærheden af hans Grav.

Saa længe Gravstederne er i privat Eje, paahviler det
E jeren at holde haade Graven og M onum entet ved lige
paa passende Maade, og Begravelsesvæsenet fører saa
vidt m uligt Tilsyn med, at dette sker, m en ofte er m an
ikke i Stand til at faa Oplysning om, hvem der er E jer
af et gam m elt Gravsted. D erfor h a r m ange værdifulde
M onum enter ofte ført en kum m erlig Tilværelse, og vist
er det, at et M onument, hvor Inskriptionen er forsvun
det, for de fleste er uden Betydning, m en er Indskriften
læselig, bliver det ligesom levende for os.
K om m unalbestyrelsen h ar for nogle Aar siden bevil
get et m indre Beløb, som hvert Aar anvendes til Istand
sættelse af gamle forfaldne M indesm ærker, og samtidig
m ed denne Istandsæ ttelse gøres Gravstedet i Stand, saaledes at de tidligere noget forsøm te og overgroede Grave
nu frem træ der som sm ukke Anlæg. Der er næppe Tvivl
om, at denne Maade at bevare de gode M onum enter paa
er langt at foretræ kke for den Maade, som praktiseres
paa m ange af vore K irkegaarde, og som ogsaa h a r været
anvendt paa Assistents K irkegaard, nemlig at opstille
dem som M useum sgenstande sam let paa et Sted, thi kun
paa det Sted, hvor Graven findes, taler M onum entet til
vore H jæ rter.
Denne for K irkegaardens Udseende overm aade nyttige
F oranstaltning h ar nu i nogle Aar været sat i Værk, og
det vil være naturligt her paa dette Sted at m eddele de
Resultater, der indtil nu er naaet, idet nedenfor anføres

Assistents Kirkegaard
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N um rene paa de istandsatte Gravsteder og Navnene paa
de Personer, der er begravet i dem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
G.
C.
C.
E.
E.
E.
E.
F.
F.
F.
G.
L.
P.
C.
F.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

97. Kom ponisten D. F. R. Kuhlau.
442. Grosserer O. L arsen Elsborg.
446. Prof. med. A. N. Aasheim.
682. Digteren O. J. Samsøe.
683. K om m andørkaptajn E. W. Stibolt.
686. K onferensraad Georg Nielsen.
738. Søren K ierkegaard.
18. Tøm m erhandler G. Schiøth.
19. Skoledirektør J. A. C. Holbech.
737. Biskop P. E. Müller.
532. Biskop N. E. Balle.
592. K obberstikker G. L. Lahde.
954. Major, Raadmand, Murermester P. F. Lange.
901. Professor Rasmus Rask.
406. Prof, astronom iæ Thom as Bugge.
986. Gym nastikpædagog F. Nachtegall.
1023. Arkæologen, Konferensraad C. J. Thomsen.
38. Kgl. K onfessionarius Chr. Bastholm .
21. Kom ponisten A. P. Berggreen.
513. Digteren H. C. Andersen.
787. Kgl. Skuespiller Hans Rind.
60. Professor A braham Kali.
95. Digteren F rantz Joh. Hansen.
225. Ulrica Eleonora Timm.
240. General G. N. C. v. Schm ettæu.
640. Professor Chr. H ornem an.
789. Digteren Edv. Storm.
956. Major, Grosserer Peter Andreasen.
968. M ajor Jacob Hyllested.
1002. Anthon Rosted.
1006. Grosserer Jørgen Bech.
1016. Stadsm ægler G. A. Hyllested.
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Til Istandsæ ttelsen og Vedligeholdelsen af Rasmus
Rasks Grav bidrager U niversitetet og til Vedligeholdel
sen af K onferensraad Thom sens Grav Nationalm useet,
m edens K unstakadem iet bidrager til Vedligeholdelsen
af otte Gravm inder, hovedsagelig over frem træ dende
K unstnere, saaledes jVbildgaard, H. E. Freund, Jens
Juel, W eidenhaupt og W iedewelt.
E fterhaanden som denne Side af K irkegaardens V irk
som hed n a a r videre ud, og flere og flere af de væ rdi
fulde M indesm ærker sættes i god Stand, vil de mange
sm ukke Vidnesbyrd, som m an her finder om be
tydelige Mænd og Kvinder, blive set med Interesse.
K irkegaarden vil blive et værdigt og storladent M inde
sted for disse vore berøm te Landsm æ nd og vil derved
blive bevaret til sene Tider, thi hvem kunde tæ nke sig
M uligheden af at forstyrre de Grave, hvori H. C. A nder
sen, Rasmus Rask eller Søren K ierkegaard hviler, n aar
Omgivelserne glæder vort Øje, og M onum entet taler til
os m ed F ortidens egen Røst?

DE KØBENHAVNSKE HØRKRÆMMERE
OG ISLANDSK KOMPAGNI 1733-42.
Af BJÖRN K. bOROLFSSON.

avnet hørkræmm er bruges i København nu til dags sna
rest om en detailhandler, der væsentlig sælger kul,
petroleum, klipfisk o. desk Men før i tiden udgjorde hør
kræmmerne en særlig stand og havde deres eget lav. H ør
kræmmerlavet i København blev stiftet i aaret 1722 og fik
sine lavsartikler af kongen d. 10. okt. samme aar. I lavs
artiklernes § 1 opregnes de varer, hørkræmm erne var pri
vilegerede til’ at sælge i aabne boder, hvoriblandt nævnes
tran, saltet kød, saltet og tørret fiskevare. Disse varer var
for en stor del islandske, og den citerede artikel indeholder
følgende modifikation: »Dog m aa det groshandlerne, eller
de islandske købmænd, ikke forhindres deres handel at
drive, saa vidt forordningen af 16. aprilis anno 1681 til
holder, saa og deres privilegier dennem det tillader.« Denne
modifikation og forordningen af 16. 4. 1681 blev genstand
for modstridende fortolkninger under den strid mellem
hørkræmmerlavet og Islandsk kompagni, som skal om
tales nedenfor.
Som bekendt var den islandske handel siden 1602 mono
poliseret for Danmark, og siden 1620— 30 blev den om 
trent udelukkende drevet fra København. Handelen paa
Island havde størst betydning for Danm ark ved den rige-
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lige eksport af fisk, hvoraf bedste kvalitet dels gik til flaaden, men for det meste benyttedes i Danmarks udenrigs
handel, mens den øvrige fiskevare blev konsumeret her i
landet, vel hovedsagelig i København. Det islandske salt
kød var ikke nær saa vigtig en handelsartikel som fisken,
men det var dog som konsunitionsgenstand af ikke ringe
betydning for København med byens daværende folke
mængde. Disse varer var nogle af hørkræmmernes vigtigste
handelsartikler, og det var da at vente, at de gerne vilde
handle paa Island for a t faa varerne fra første haand.
Ifølge hørkræmmerlavets ældste bevarede protokol1) har
de fleste eller alle handlende, som holdt aaben hørbod, d.
v. s. solgte hør, hamp og andre varer, som en hørkræmm er
plejede at føre, deltaget i lavets stiftelse. De fleste af stif
terne har vel været smaaborgere, men der var store og an 
sete købmænd imellem, som Islandskøhmændene Niels
Henrichsen, Christoffer Jensen Lund, Bartholomæus J a 
cobsen, Jacob Nielsen og Andreas Rothenburg. Efter oktroj
paa den islandske handel af 23. august 17232) var disse
købmænds andel i handelen paa Island ikke ubetydelig.
Christoffer Jensen Lund havde to meget gode havne.
Havnefjord og Øfjord, hvorfor han skulde svare 1300 rdr.
er. i aarlig afgift. Niels Henrichsen havde Reydarfjord for
en aarlig afgift af 1170 rdr. cr. Bartholomæus Jacobsen
havde Berufjord for 605 rdr. cr. Jacob Nielsen havde Vopnafjord for 325 rdr. cr., og, sammen med tre andre køb
mænd, Hofsos for 525 rdr. cr. Den samlede afgift til kon
gen af den islandske handel var, efter nævnte oktroj, 18000
rdr. cr. Det vides ikke, om Jens Lassen, som havde havnene
Stykkisholm, Kumbaravaag og Grundarfjord for 1200 rdr.
cr., var blandt hørkræmmerlavets stiftere, men han findes

For saa vidt hørkræmmerlavets bøger og dokumenter endnu er
i behold, findes de i Københavns stadsarkiv.
2) Lovsamling for Island II, 42—44.
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der som lavsbroder 1726, og ligeledes Gregorius Nielsen,
som var en af de købmænd, der havde Hofsos sammen
med Jacob Nielsen. Hørkræmmerne var ikke nye i den is
landske handel 1723. Tre af dem, Jacob Nielsen, Niels
Henrichsen (borgerskab som islandsk købmand 1704) og
Jens Lassen havde nogle islandske havne allerede efter oktrojen af 1706; i oktrojen af 1715 kommer Christoffer Jen
sen Lund (borgerskab som islandsk købmand 1711) ogsaa
med, og 1721 Bartholomæus Jacobsen.1) Hvad de enkelte
havne angaar, m aa m an erindre, at der kunde være flere
participanter i handelen paa disse, end der nævnes i oktrojerne. F. eks. forpagtedes Reydarfjordshavn hele tiden fra
1711 til Islandsk kompagnis oprettelse i 1733 til Niels Hen
richsen, uden at oktrojerne har noget om medinteressenter,
men i november m aaned 1727 er alligevel madame Inger,
enke efter Frederik Paulsen Holst, som samme aar var om
kommet med Reydarfjordskibet under dettes tilbagerejse
fra Island, reder med Henrichsen for 1/ 8 i havnens handel,
hvorfor der tilkom hende at betale 146 rdr. cr. af havnens
forpagtningsafgift.2) F ru Holst har sikkert arvet sin andel i
handelen paa Reydarfjord efter sin afdøde mand, som an 
tagelig har staaet i Niels Henrichsens tjeneste, samtidig
med at være hans partner. Da de islandske købmænd 1732
og 1733 likviderede deres forretninger for at samle disse
under et sluttet kompagni, var Niels Henrichsen heller ikke
alene om Reydarfjordshavn, men en anden islandsk køb
mand, raadm and Kl'öcker, var reder med ham for V G af
havnen. Forøvrigt fremgaar det af oktrojerne, at som oftest
var en havn delt imellem to eller flere købmænd, hvorved
de opnaaede et slags udligning af risikoen.
Siden 1662 var den islandske handel ikke samlet under

*) Lovsamling for Island I, 637—38. 701. II, 25.
2) Rentekammerets norske relations- og resolutionsprotokol 1727
nr. 136.
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et kompagni, men der var stærke kræfter, baade blandt
købmændene og indenfor regeringen, som arbejdede for
indførelsen af en saadan ordning, hvilken havde været
Kristian den fjerdes tanke allerede i 16011) og var blevet
realiseret i tidsrummet 1620—62. Den mand, der kraftigst
bekæmpede alle planer herom, var den lærde og ansete
Islænding Arne Magnusson, professor ved Københavns
universitet, der mente, at et sluttet kompagni, som var
herre over den hele islandske handel, vilde udbytte Islands
befolkning meget mere end de separate forpagtere, som til
en vis grad konkurrerede med hverandre. Saa længe Arne
Magnusson levede, blev en samlet forpagtning af handelen
paa Island ikke gennemført, hvilket til dels skyldtes uenig
hed mellem købmændene indbyrdes, men efter hans død
(1730) varede det ikke længe, inden, kompagniordningen
sejrede. Nyt islandsk kompagni fik d. 3. april 1733 oktroj
paa den ganske islandske handel for et tidsrum af 10 aar,
imod 8000 rdr. cr. aarlig afgift, som var en betydelig ned
sættelse af forpagtningssummen, der i forvejen var 15000
rdr. cr., hvilken lettelse købmændene fik bevilget, for at der
kunde raades bod paa den islandske handels daværende
daarlige tilstand, da flere af købmændene var kommet
i økonomiske vanskeligheder, som m an mente, paa grund
af manglende sammenhold, baade overfor den islandske
befolkning, som ved kompagnihandel vilde blive tvunget
til at levere bedre varer, end hidtil var sket, da den ene
købmand modtog, hvad den anden vragede, og især over
for udenrigske købere af den islandske vare.2) Dette komh Jfr. Leif Ljungberg: Malmö och den danska monopolhandeln
på Island 1601— 1619 i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1936.
2) Lovs. f. Isl. II, 142—61. — Carl Bruun (København II, 724)
siger, at det kompagni, her er tale om, ogsaa handlede paa Finmar
ken og kaldtes Det islandsk-finmarkske kompagni, men dette er
ikke rigtigt. Handelen paa Finmarken blev ved oktroj af 25. maj
1729, uden forpagtningsafgift, overdraget til tre københavnske for-
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pagnis stiftelse skabte et betydningsfuldt vendepunkt i den
islandske handels historie, thi hermed var de partikulære
forpagtningers tid forbi. Fra nu af indtil monopolhande
lens ophævelse (1787) blev handelen paa Island enten dre
vet ved kompagnier, som forpagtede den under eet, eller
for kgk regning.
Kompagniets vedtægter kendes nu kun i udkast med
overskriften »Allerunderdanigst Project til een Convention
og Foreening for Eet lislands Beseiglings Societet eller In
teressentskab«, dateret København d. 16. april 1732, for
fattet af islandske købmænd, som var tilhængere af kom 
pagniordningen, og af disse indsendt til rentekammeret, der
vistnok har ladet det cirkulere blandt de købmænd, man
gerne saa som interessenter i det paatænkte kompagni. Da
rentekammeret ikke ses at have gjort nogen bemærkninger
til udkastet, tør man gaa ud fra, at dette har faaet gyldig
hed som kompagniets vedtægter. Ifølge udkastets § 1
skulde societetet eller interessentskabsfondet bestaa af 130
portioner, hver portion af kapital 1000 rdr. cr., hvilke por
tioner skulde deles imellem daværende islandske købmænd.
Ingen enkelt af interessenterne maatte eje mere end 8 por
tioner. Hvis de købmænd, der allerede handlede paa Is
land, ikke skulde tegne sig for tilstrækkelig mange portio
ner, saa m aatte man, hvis societetet skulde finde det nød
vendigt, antage andre i København bosatte købmænd eller
borgere som interessenter, eller, for hele interessentskabets
retningsmænd, Jacob Severin, Oluf Black og Rasmus Sternberg,
paa 12 aar (Rentekammerets norske ekspeditionsprotokol 1727—34,
s. 199—225), og ingen af disse var interessenter i Islandsk kom
pagni. Den finmarkske handel gav daarligt udbytte, og i 1740 med
delte interessenterne, at de ikke vilde fortsætte med den efter oktrojens udløb, i hvilken anledning regeringen henvendte sig til Is
landsk kompagni, som svarede, at det ikke vilde befatte sig med den
finmarkske handel. Bruuns fejltagelse ligger vistnok deri, at han
sammenblander Islandsk kompagni 1733—42 med hørkræmmerkompagniet 1743—58, jfr. senere.
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regning, optage et laan paa 20000 å 30000 rdr.1) Det fremgaar af kompagniets kassebog, at dets aktiekapital var
100000 rdr. cr., fordelt paa 100 aktier, og ved sin stiftelse
optog det laan paa 2500 rdr. cr. spec., 6000 rdr. cr. og
5000 rdr. cr. De fleste, og, med undtagelse af brødrene Bje
ring,2) alle de mere betydelige islandske købmænd, deltog
i kompagniets stiftelse, og overdrog til kompagniet saavel
deres, den islandske handel tilhørende beholdninger i Kø
benhavn som handelshuse, inventarier, efterliggende varer
og restancer i Island, hvilket i kompagniets kassebog under
31. dec. 1733 findes posteret for 81139 rdr. cr.3)
Stifterne af Islandsk kompagni var for størstedelen køb
mænd, som i forvejen handlede paa Island, deriblandt de

Dette udkast til vedtægter for kompagniet findes i det dan
ske rigsarkiv, under rentekammersager uden for kontorordningen,
i pakken: »Breve og dokumenter vedrørende den islandske han
del 1682—1757, III 1730—1757«, men kompagniets egne bøger og
dokumenter findes i Københavns stadsarkiv og lidt i Islands lands
bibliotek.
2) I pakken med udkastet til kompagniets vedtægter findes ogsaa
købmand Vitus Bjering Matthisens memorial af 11. nov. 1732, hvor
han gaar imod kompagniordningen, og henviser til de af Arne
Magnusson i 1706 anførte grunde til fordel for partikulær forpagt
ning af handelen paa Island.
3) Jfr. H. C. Bech: Om handelen paa Island, skrevet 1781, GI. kgl.
sml. 2864,4to, og Skuli Magnusson: Forsøg til en kort beskrivelse af
Island, skrevet 1785, Landbohøjskolens haandskriftsamling no. 24,
s. 143. Den sidste forfatter siger, at kompagniets participanter an
førte den i den islandske handel ved kompagniets stiftelse ind
satte kapital til 200000 rdr., hvilket rundt regnet stemmer overens
med det, som her er meddelt efter kompagniets kassebog (aktieka
pital + laant kapital + den posterede overdragelsespris paa in
teressenternes ved kompagniets stiftelse likviderede forretninger).
Senere i samme skrift siger Magnusson, at kompagniets aktiekapi
tal var 200000 rdr., hvilket skyldes en fejl opfattelse af participan
ternes anførelse, men følges af Jön J. Adils i hans Bog Den danske
monopolhandel paa Island s. 190—91 i den danske oversættelse.
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ovenfor nævnte hørkræmmere med undtagelse af Bartholomæus Jacobsen og Jens Lassen, som begge var afgaaet ved
døden for nogle aar siden, men den sidstes efterleverske
var med i kompagniet. Blandt dets stiftere var Hans Hen
rich Bech, som efter oktroj af 17. maj 1730 havde Vestmannøhavn i forpagtning (ifølge de ovenfor citerede poste
ringer i kompagniets kassebog dog kun Vs af havnen, B ur
mester 2/s), og, efter eget udsagn, ogsaa var en af hør
kræmmerlavets stiftere. Kompagniets to største aktionærer
var hørkræmmere, nemlig Niels Henrichsen og Hans Hen
rich Bech, som ejede 8 aktier hver. Næst kommer to inter
essenter, hvoraf den ene var hørkræmmer, Jacob Nielsen,
med 6 aktier hver. Jens Lassens enke havde 4 aktier, raadmand Gregorius Nielsen 3, Christoffer Jensen Lund havde
2 og Andreas Rothenburg een aktie. Saaledes ejedes næsten
en trediedel (32000 rdr. cr.) af kompagniets hele aktieka
pital af interessenter, der tillige var medlemmer af det kø
benhavnske hørkræmmerlav, og intet andet lav var saa
rigelig repræsenteret i Islandsk kompagni. Dog havde og
saa det københavnske bryggerlav anselige repræsentanter
i kompagniet, nemlig raadm and Burmester og Henrich
Michelsen Lund (4 aktier hver) og Anders Munch (2 ak
tier). Islandsk kompagnis interessenter var velhavende
folk, og flere af dem stod ogsaa i de andre store køben
havnske kompagnier, Vestindisk-guineisk kompagni, Asia
tisk kompagni og særlig i Sø-assurancekompagniet, hvortil
de islandske købmænd betalte assurancepræmier paa 2 V2
—3 % af deres skibe og ladninger, hvilke penge delvis gik
tilbage i deres egne lommer, naar de var interessenter i
assurancekompagniet. De islandske købmænd havde ad
skillige æres- og tillidsposter, blL a. var der forholdsvis
ikke faa københavnske raadm ænd i deres kreds, og deres
magt og indflydelse var i det hele taget betydelig. Ved
kompagniets stiftelse blev deres sammenhold stærkere end
før, og det var da at vente, at det vilde blive vanskeligt at
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strides med Islandsk kompagni, hvad det københavnske
hørkræmmerlav fik at prøve.
Efter hvad hørkræmm erne selv siger, har islandsk fisk
været deres vigtigste handelsartikel, og de haabede, at den
forandring, som i 1733 skete med handelen paa Island, vil
de komme dem til gode, paa den maade, at de vilde kunne
gøre bedre køb hos kompagniet, end de havde kunnet hos
de enkelte købmænd. Hermed gik det ikke ganske, som
hørkræmmerne havde ventet. Da skibene kom hjem fra
Island i efteraaret 1733, begyndte kompagniet fra sine pak
huse at sælge den islandske vare i smaa partier, d. v. s.,
i lispund og tøndetal, halve lispund og halve tønder. Hør
kræmmerlavet rejste sig til protest, og hævdede, at Islandsk
kompagni, som et oktrojeret kompagni eller societet, ude
lukkende m aatte sælge i store partier, men ikke burde gøre
fattige smaaborgere indpas i deres næringsvej ved ogsaa
at sælge i smaa partier; og til saadant udsalg af islandsk
fiskevare m. m. mente hørkræmmerne sig eneberettigede.
Hørkræmmerlavet tog den beslutning at ansøge kongen
om kommissarier, som kunde kende og dømme imellem
det og Islandsk kompagni. »Havde vi gaaet ordentlig til
værks«, staar der i hørkræmmerlavets protokol, »skulde
vi have indstævnet de herrer til politi- og kommercekollegio, men formedelst en del af de herrer direktører og is
landske interessentere selv præsenterede kommercekollegio,
altsaa maatte vi resolvere til kommissarier.« — Blandt
de islandske købmænd, som sad i Københavns politi- og
kommercekollegium, var Niels Henrichsen og Burmester.
Den første var ganske vist hørkræmmer, men i denne strid
holdt alle Islandsk kompagnis interessenter sammen over
for hørkræmmerlavet, uanset om de tillige stod i dette.
Islandsk kompagni skrev imod hørkræmmerlavet, og
dettes ansøgning om kommissarier blev ikke bevilget, men
det blev paalagt Københavns magistrat ved kgl. reskript af
15. febr. 1734 at forsøge mægling mellem parterne, paa det
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grundlag, at Islandsk kompagni skulde nyde alle de for
rige interessenters rettigheder, og at det »vorder conserveret ved deres hidtil hafte frihed, deres vare til hvem og i
saa store og smaa partier, som de for godt befinder, at af
hænde, og hørkræmmerlavet paa den anden side, ved gø
rende accord imellem begge parter, paa de islandske vare
nyder fremfor de andre saa billige priser, at det, saavel
som compagniet, samme vare med fordel igen til andre
kunde afsætte.«1) Dette betragtede de islandske købmænd
som en fuldstændig sejr for kompagniet, mens hørkræ m 
merlavet hævdede, at reskriptet, rigtig forstaaet ikke gav
Islandsk kompagni ret til udsalg i smaa partier, da de se
parate forpagtere aldrig havde haft en saadan ret, og der
ved reskriptet ikke var tiltænkt kompagniet større rettig
heder, end de havde haft. Kun de islandske købmænd, som
var interessenter i hørkræmmerlavet, havde efter dettes
formening ret til udsalg i smaa partier af islandsk fiske
vare, kød og tran. Magistraten kunde ikke faa Islandsk
kompagni og hørkræmmerlavet til at forliges, og da flere
islandske købmænd sad i Københavns magistrat, vilde hør
kræmmerne meget ugerne have sagen endelig afgjort ved
denne, hvorfor de gentagne gange skrev til kongen og bad
om afgørelse ved kommissarier. Dette ønske fik de opfyldt,
forsaavidt som der ved kgl. befaling gennem rentekam m e
ret, d. 1. nov. 1734, blev nedsat seks kommissarier. Tre af
disse var foreslaaet af hørkræmmerlavet, mens kompagniet
ikke vilde foreslaa nogen, hvorfor kongen beskikkede kom 
missarier paa dets vegne. Kommissarierne havde nøje at
eksaminere og overveje sagen, og gøre indstilling til kon
gen om en resolution. Hermed var hørkræmm erne imidler
tid ikke tilfredse, da de havde haabet, at kommissarierne
vilde faa dømmende myndighed, saa at deres kendelse
kunde appelleres til domstolene, thi en afgørelse ved disse
*) Lovsamling for Island II, 168—69.
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var netop det, hørkræmmerne altid havde ønsket mest,
men de kunde ikke opnaa nogen som helst forandring af
den kgl. befaling.
Nu havde begge parter at holde sig til kommissarierne,
og der blev skrevet flere lange indlæg fra begge sider. Her
følger en kort oversigt over argumentationen, idet hele stri
den 1733— 35 tages under eet:
Forordning om kommerciernis og navigationens befor
dring af 16. april 1681 spillede en stor rolle under denne
strid, særlig forordningens § 2, der handler om købmænd
en gros og oktrojerede kompagnier, og begynder som føl
ger:
»Ingen købmand en gros, oktrojerede kompagnier, salt
skibsredere eller andre privilegerede societeter m aa sælge
deres vare eller m anufakturer uden i store partier, saa
som hele og halve kister, hele og halve skippund, hele og
halve læster.« Senere i samme §: »Grove vare, alle slags
korn, sæd og gryn, saltet kød, smør, mel, salt, alle slags sal
tet fisk ved hele og halve læster, tallig i skippund tal. Dog de,
som sejler mellem rigerne og provinderne, og bonden, som
til torv kører, hermed uforment at sælge deres vare som
de bedst kan, og til hvem de vil.« Samme paragrafs sidste
stykke: »Den, som handler i gros, maa vel der foruden
bruge en slags anden næring, saa som enten holde vinsal
eller kræmmerbod, eller bod for grove vare, eller urtekræmmerbod. Men ikke holde derhos flere boder i diffe
rente handling. Men i København maa vel en person have
en bod paa Børsen, saa og have en bod i byen.«
Det kom særlig an paa forstaaelsen af disse stykker,
om Islandsk kompagnis udsalg i smaa partier kunde be
tragtes som lovligt eller ej, og det var da at vente, at par
terne vilde fortolke dem hver paa sin maade. Desuden hen
viste begge parter til forskellige reelle omstændigheder og
almenvellet, som de kappedes om at tjene.
Islandsk kom pagni lagde megen vægt paa den islandske
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handels vigtighed i forskellige henseender. Ved den tilfør
tes kongens langt borte liggende undersaatter paa Island
deres livsnødvendigheder, hvorfor de igen emplojerede de
res lands produkter, som. for det meste bestod i uomgæn
gelig nødvendige fødemidler til billig pris, hvorved flaaden
og sømagten, samt befolkningen i København og flere ste
der havde et godt spisekammer, og den var tillige en nød
vendig aftager af rug til mel og brød, samt andre kornvarer
til brændevin. Ved den holdtes mange af landets skibe i
farten, hvilket var af stor betydning, ikke alene for søfol
kene, men ogsaa for haand'værkerne, som smede, rebsla
gere, sejlmagere og bødkere m. v., samt en mængde andre
folk, som de paa havnene farende købmænd, underkøb
mænd, arbejdskarle og drenge. De islandske varer, især
platfisk og ulden gods, debiteredes for størstedelen uden
rigs, og indhentede penge i landet. Ifølge kompagniets oktroj skulde skibene tidlig paa foraaret udredes fra Køben
havn til Island, af hvilken grund det var nødvendigt, at
kompagniet havde lov til at sælge en del af de islandske
varer saa hurtigt og godt, som det bedst kunde, for at
skaffe penge til kompagniets fond, hvoraf det havde at ud
rede saa store summer som afgift og landskyld til den kgl.
kasse, fragter og hyre til søfolkene, som alt maatte erlæg
ges uden henstand, ligesom betaling for kornvare m. m. til
ny udredning. Den islandske vare, særlig klipfisk «af alle
slags, kunde ikke taale at henligge usolgt længer end højst
et aar, medmindre den skulde blive bedærvelse underka
stet. Hvis nu hørkræmmerlavet skulde blive eneberettiget til
udsalg af islandsk klipfisk, som i gode fiskeaaringer kunde
blive 800— 1000 Pd., og dette ikke vilde aftage kom pag
niet mere end f. eks. halvdelen af dets klipfisk, saa kunde
de islandske købmænd ikke vide, hvad de skulde købe eller
sælge, og følgelig vilde de ikke kunne aftage Islands ind
byggere al deres vare; betalingen herfor var de eneste
penge, landets indbyggere havde til at købe danske varer,
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som var dem nødvendige til livets ophold. Det vilde skade
Københavns befolkning og andre kongens undersaatter,
mente de islandske købmænd, hvis det ikke skulde være
folk i almindelighed tilladt at købe islandsk vare hos kom 
pagniet, som man før havde kunnet hos de separate inter
essenter, idet kompagniet solgte den islandske vare til saa
billige priser. Hvad angik forordningen af 16. april 1681,
saa intenderede dens § 2 særlig handel med fremmed vare,
og saa havde tiderne været anderledes den gang. I efternævnte forordning gøres der, siger kompagniet, forskel
paa islandske købmænd og andre oktrojerede kompagnier
eller groshandlere, saa at Islandsk kompagni har en ube
stridelig ret til at sælge sine varer, ikke blot i store, men ogsaa i smaa partier, hvilket heller aldrig før var blevet de
islandske købmænd forment, og hvortil de endog efter hør
kræmmernes lavsartikler var berettigede. Forordningen
tillod grossererne at holde aabne boder, hvilken ret Is
landsk kompagni maatte have, saavel som andre groshand
lere. Med monopolhandelen paa Island fulgte saa mange
pligter baade overfor kongen og den islandske befolkning,
at den handel slet ikke kunde sidestilles med dansk uden
rigshandel, som kunde drives udelukkende med de hand
lendes fortjeneste for øje, og følgelig maatte islandske køb
mænd have større frihed, med hensyn til udsalg af deres
varer, end andre groshandlere. I modsat fald vilde den is
landske handel blive ruineret, til største skade, saavel for
den islandske befolkning som for København.
Hørkræmmerlavet hævdede, at Islandsk kompagnis ud
salg af dets grove vare, kød, fisk og tran, i smaa partier,
stred imod forordningen af 16. april 1681, saavel som hør
kræmmernes lavsartikler og endog kompagniets egen oktroj,
og hvis det skulde blive kompagniet tilladt at fortsætte her
med, saa maatte lavet nedlægge sin handel med islandsk
vare, som var dets vigtigste handelsartikel, »og derefter gan
ske undergaa«, men hørkræmmerlavet fortjente at beskyt-
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tes, allerede af den grund, at dette var det eneste lav, som
drev slig handel, hvorved pengene konserveredes i riget, da
det udvekslede indenlandske produkter imod udenlandsk
vare, mens den slagne mønt blev i landet. Det havde aldrig
været tilladt de islandske interessenter at sælge deres vare i
smaa partier, medmindre de var hørkræmmere. Forordnin
gen af 1681 gav ikke de islandske købmænd nogen ret til
udsalg fra aabne boder, hvortil de heller ikke var berettiget
efter hørkræmmernes lavsartikler, som var saaledes at forstaa, at det ikke skulde være grossererne eller de islandske
købmænd forment at sælge deres vare i saadanne store p ar
tier, som forordningen af 16. april 1681 tillod. Det kunde
ikke spille nogen videre rolle for Islandsk kompagni, om
det solgte sin vare til hørkræmm erne eller direkte til publi
kum, thi pengene kom under alle omstændigheder i kom
pagniets kasse, men paa den anden side skulde hørkræ m 
merne have deres bedste fordel ved den islandske vare, thi
den var »en courant kram, og som alle uomgængelig maa
købe af.« De islandske interessenter var, mente hørkræ m 
merlavet, beneficeret med en saadan herlig og profitabel kgl.
oktroj, hvis lige udi Danm ark ej havde været, og de havde
derfor ingen billig aarsag at ville tilvende sig den liden h an
del og husnæring, hørkræmmerlavet maatte have til livets
ophold for dem og deres familier. Hvis kompagniet skulde
frasige sig handelen og forpagtningen, saa erklærede hør
kræmmerne sig villige til at overtage den islandske handel,
sammen med andre interessenter, dog paa samme oktroj og
konditioner, hvorpaa daværende Islandsk kompagni for
pagtede handelen.
Sagen blev afgjort ved kgl. resolution, som maa være
faldet efter d. 22. august 1735, thi af den dato er det sidste
mig bekendte indlæg i sagen (fra Islandsk kom pagni). Re
solutionen kendes ikke mere, men det staar i hørkræ m m er
lavets forhandlingsprotokol, at den »udfaldt til hørkræ m 
merlavets største skade«, d. v. s., at Islandsk kompagni har
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sejret, hvad hørkræmm erne tilskrev kompagniets indfly
delse hos rentekammeret, men igennem dette blev sagen
afgjort som vedrørende Islandsk kompagni, da den island
ske handel sorterede under rentekammeret, mens hørkræ m 
merne havde foretrukket at faa sagen afgjort gennem k an
celliet, siden de ikke kunde opnaa en afgørelse ved dom
stolene. Antagelig er den kgl. resolution faldet, inden ski
bene kom tilbage fra Island til København i efteraaret 1735.
Det er ikke meningen her at skrive om kompagniets
handel paa Island i det hele taget. Kun et par enkeltheder
skal berøres.
Allerede ved sin stiftelse har kompagniet sat sig for at
afskaffe den saakaldte føring, hvorved forstaas gods, som
ikke blot de farende købmænd, kaptajner og styrmænd
samt andre overordnede paa skibene, men endog matroser
og drenge havde lov til fragtfrit at medtage i handelsøje
med. Dette var en stor herlighed for de sejlende, som her
ved endog kunde blive farlige konkurrenter for rederne, og
man forstaar, at disse ofte ikke syntes om føringerne, men
de havde gammel hævd paa sig og lod sig meget vanskelig
afskaffe. Under den danske monopolhandel paa Island hav
de føring stadig været i brug, skønt allerede i 1620, paa da
værende Islandsk kompagnis begæring, forbudt ved et kon
gebrev, hvilket forbud paany blev indskærpet i 1646. Til
Island medtog man vel hovedsagelig brændevin og tobak
som føring, men med returskibene fra Island bestod han
delsfolkenes og skibsfolkenes føringer af al slags islandsk
vare. De separate forpagtere m aatte ofte indrømme deres
folk betydelige føringer, men kompagniet traf allerede i
januar 1733 (efter hvad der staar i dets deliberationsprotokol) den ordning med de farende købmænd, at disse skulde
sejle for en vis aarlig løn i rede penge, uden føring, og det
ser ud til, at de øvrige handelsbetjente er gaaet ind paa sam
me ordning, samtidig med at saavel købmændene som de
underordnede handelsfolk fik deres løn forhøjet, mens skip-
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perne og skibsfolkene skulde faa føringerne erstattet ved en
dueør, der bestod i fortjenesten paa et vist antal skpd. fisk,
i forhold til skibenes og ladningernes størrelse, samt enhvers
stilling ombord. Det fremhæves ogsaa under den ovenfor
omtalte strid, saavel af hørkræmmerlavet, for at vise, hvor
profitabel kompagniets islandske handel maatte være, som
af kompagniet selv, naar det opregner sine fortjenester, at
den tidligere saa almindelig brugte føring, som havde væ
ret den islandske handel til stor skade, nu var afskaffet.
Dette maa dog ikke tages alt for bogstaveligt, thi efter Skuli
Magnussons udsagn i hans ovenfor citerede skrift ophørte
føringerne ikke til fulde førend 1777, da handelsbetjentene
blev bosatte i landet. Ganske vist siger Magniisson, at fo
lingerne var mest i brug under separathandelen, men at
disse i virkeligheden ikke har været ganske ubetydelige un
der kompagniet 1733— 42, kan sluttes deraf, at ifølge sam 
me forfatter udtraadte paa en gang 12 købmænd og 4 un
derkøbmænd af handelens tjeneste, da hørkræm m erkom 
pagniet i 1742 overtog handelen, netop af den grund, at det
nye kompagni helt vilde afskaffe føringerne.
Importen af kornvare til Island har, baade under den
danske monopolhandel og før dens tid, gennemgaaende væ
ret ringe, idet befolkningen ganske overvejende ernærede
sig af landets egne produkter. Skuli Magniisson kommer
ind paa dette emne, og antager, at importen af kornvare til
landet i de 10 aar (1733—42), vort kompagni havde h an 
delen i forpagtning, har været paa ca. 8000 tdr. aarlig, men
efter kompagniets regnskaber har kornvareimporten, i det
mindste i aarene 1733—35, været noget større. For 1733
liar vi regnskaber, der viser en import paa 9493 tdr. (der
mangler regnskaber fra to havne). For 1734 har vi i be
hold regnskaber fra alle islandske havne, som viser en sam 
let kornvareimport paa 8968 tdr., og for 1735 viser regn
skaberne eri kornvareimport paa 10000 tdr. (der mangler
regnskab fra een havn). For aarene 1736 og 1738—40 har
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vi ikke regnskaber fra nogen af havnene, og de havne, hvor
fra vi har regnskaber for 1737, er saa faa, at udfra de regn
skaber kan intet sluttes angaaende landets kornvareimport i
sin helhed. For 1741 har vi regnskaber fra 10 af Islands 25
havne, som viser en import paa 2604 tdr. kornvare, imod
3589 til de samme havne i 1734; her er altsaa en betydelig
nedgang, og ingen af de fem havne, hvorfra vi har regnska
ber for 1742, har saa stor import af kornvare som i 1734,
skønt den samlede import til disse fem havne er betydelig
større i 1742 end i 1741. Skønt kildematerialet er mangel
fuldt, tør man antage, at der er importeret mindre korn vare
til Island i de sidste aar af kompagniets forpagtningstid end
i dets tre første, hvilket kunde forklares derved, at kompag
niet, efter eget udsagn, fik den til billige priser i dets første
forpagtningsaar, hvorimod det senere, vistnok med rette, ta
ler om »kostbare kom aaringer«. Det m aa erindres, at i den
lier efter regnskaberne anførte mængde er indbefattet den
kornvare, som handelsfolkene havde til eget behov, og hvis
man, m edden lærde biskop Hannes Finnsson anslaar Islands
folkemængde i tidsrummet 1733—42 til ca. 45000, saa kom 
mer der ikke meget paa hver indbygger. Dog er der i dette
tidsrum importeret mere kornvare til Island, end tilfældet
havde været før under monopolhandelen, eller i det m ind
ste siden 1620— 30, og man har endog ment, at der aldrig
før i Islands historie var importeret saa megen kornvare
til landet, hvortil dog kan bemærkes, at ifølge en regnskabs
bog, holdt af tyske købmænd over deres handel i egnene
ved B redef jorden i 1585,1) har man da i det mindste i de
egne købt mere kornvare, end man plejede i Island under
monopolhandelen indtil kongens overtagelse af denne i
1774. Kornvaren var da ogsaa under monopolhandelen steOldenborgs stadsarkiv, korporationen I B. Afskrift ved profes
sor Gudbrandur Jönsson i Islands landsbibliotek, hvilken her er be
nyttet.

De københavnske Hørkræmmere og Islandsk Kompagni

18$)

get med det dobbelte eller mere i forhold til priserne om 
kring 1600, hvilket var en følge af pengenes synkende vær
di i Evropa, mens den islandske vare, bortset fra de af
landets produkter, som først i 17. eller 18. aarhundrede blev
eksportartikler, overhovedet ikke var steget i prisen, men
tværtimod for de fleste varesorters, særlig landbrugsvarer
nes, vedkommende, betydelig faldet. Under den slags prisbevægellser er det forstaaeligt, at den islandske befolkning
foretrak selv at spise landets egne produkter, fremfor at ud
veksle dem imod udenlandsk madvare, hvilket til dels faldt
sammen med købmændenes interesser, da de ved takstan
ordningerne fastsatte priser paa kornvare i Island gerne laa
under de priser, som var almindelige i Danmark. Den korn
vare, som i aarene 1733—42 blev importeret til1Island, var
ganske overvejende rugmel, ogsaa stadig noget skibsbrød
og skonrog samt ret ubetydelige kvanta gryn, ærter og bog
hvede. I regnskaberne findes endvidere taffelkager, som
anføres stykkevis, og maaske hovedsagelig var bestemt for
købmændene selv til at traktere deres gode kunder med.
Dette er i hovedsagen de samme sorter kornvare, som var
blevet importeret til Island siden monopolhandelens ind
førelse, og vistnok ogsaa før den tid, og forholdet imellem
varesorterne havde længe været omtrent det samme.
Islandsk kompagnis oktroj skulde udløbe til 1. jan. 1743,
og allerede i januar 1742 havde regeringen besluttet at for
doble forpagtningsafgiften, hvilket blev bekendtgjort ved
en kgl. resolution af d. 30. i nævnte maaned?) Der blev til
budt kompagniet forlængelse af oktrojen paa 10 aar, hvis
det vilde betale 16000 rdr. cr. som aarlig forpagtningsafgift,
samt gaa med til at forandre nogle poster i oktrojen; men
det erklærede sig ude af stand til1at forpagte handelen til
saa høj en afgift, og kunde højst gaa ind paa at svare 10000
rdr. cr. aarl'ig, særlig i betragtning af »de kostbare korn]) Lovsamling for Island II, 382—84.
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aaringer samt fiskeriets mislingelse, og et eller to aar udi
Island haarde vintre, som kunde ødelægge det meste kvæg
der i landet.« Den islandske handel blev sat til auktion og
tilfaldt hørkræmmerlavet i København, som snart skal næ r
mere omtales.
Kompagniets aktiekapital var uforandret, 100000 rdr., al
den tid, det havde den islandske handel i forpagtning, hvil
ket fremgaar baade af kompagniets kassebog og af rente
kammerets forestilling angaaende den islandske handel af
29. jan. 1742, hvor der staar, at udredningerne til den is
landske handell kan »regnes aarlig til 100000 rdr., som ef
ter beretning skal være inddelt udi 100 actier, hver actie til
1000 rdr., hvorimod de aarlig fra Island hjemhringende
vare, naar nogenledes gode aaringer indfalder, kan ongefehrlig, endskjønt moderat anslagen, bedrage over 120000
rdr.«1) Naar man tager i betragtning, at kompagniet ogsaa
har tjent noget paa de varer, det importerede til Island, sær
lig de mindre nødvendige artikler, saa maa interessenterne
siges at have været maadeholdende med hensyn til det ud
bytte, de tog af aktierne. Dette var ifølge kassebogen:
Aar
—
—
—
—
—
—
—

1734 (for de to første aar) 12 pCt.
1735
6
1736
10
1737
10
1738
12
1739
12
1740
12
1741
12

Der mangler kassebog for aaret 1742, som var kompagniets
sidste forpagtningsaar. — Der betaltes kun udbytte af inter
essenternes andel i aktiekapitalen, men ikke af de belløb,
J) Rentekammerets norske relations- og resolutionsprotokol 1742,
nr. 10. Uddrag i Lovsamling for Island III, 382—83.
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som deres likviderede separate forretninger androg, ifølge
de ovenfor omtalte posteringer. De krav, interessenterne
havde paa kompagniet i henhold til disse posteringer, er
maaske først blevet honoreret ved dets likvidation (efter
1742). Skuli1 Magnusson, siger, at »da de adskiltes (o: da
kompagniet blev opløst), fik enhver dobbelt tilbage, efterdi
den beholdne capital beløb til 4 tønder guld, de berørte byg
ninger, inventarier og restancer i beregnet.« Dette fader sig
nu ikke kontrolere, da der ingen andre kilder haves angaaende kompagniets likvidation. Men Skuli Magnussons Is
landsbeskrivelse blev præmieret af det kgl. danske landhus
holdningsselskab, der sikkert har kunnet skaffe sig oplys
ninger om en sag som denne.
Kompagniets interessenter var for det meste de samme
hele den tid, det virkede. De fleste af dets stiftere, hvori
blandt alle de mere betydelige, opregnes i oktrojen, og det
frem gaar af kompagniets bøger, at de alle staar i kom pag
niet endnu 1741, med undtagelse af Jacob Nielsen, der døde
i 1736 som gammel m and og veteran i den islandske handel,
thi han omtales som farende købmand paa Island allerede
før 1700.1)
Islandsk kompagni 1733—42 har efterladt sig et bedre
minde i Island end de andre kompagnier, som i 18. aarhundrede forpagtede den islandske handel, takket være ikke
mindst det kendskab, flere af dets interessenter havde til is
landske forhold. Skuli Magmisson siger, at de fleste p arti
cipanter i dette kompagni forhen havde været farende køb
mænd paa Island, og kompagniets direktører udtaler i en
skrivelse til kongen af 21. febr. 1742, at de fleste af interJ) En anden af kompagniets interessenter, Christoffer Jensen
Lund, er ogsaa kommet i den islandske handel før 1700, thi han si
ger selv i 1742, at han har været ved denne handel over 51 aar. —
Det kan bemærkes, at Christoffer Nottløff, som fra 1737 staar i
kassebogen blandt kompagniets interessenter, var søn af Jacob
Nielsen (jfr. kompagniets kassebog s. 203).
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essenterne var »opfødde og oplærte udi den islandske han
del.«
Det blev bekendtgjort ved plakat af 9. april 1742, at den
islandske handel skulde sættes tit auktion d. 16. i samme
maaned.1) Ledende mænd i hørkræmmerlavet raadslog med
hverandre, om de skulde byde paa den, men efter hvad der
staar i lavets forhandlingsprotokol', havde de dagen før auk
tionen for det meste slaaet det af deres tanker. I sidste øje
blik skiftede stemningen. Paa auktionsdagen kl. 8 om m or
genen kom lavsbrødrene Jacob Klog, Lorentz Rejmer, Hans
Christian Broch og Diderik Munck til oldermanden David
Berndtz og gav ham fuldmagt til at byde paa den islandske
forpagtning »lige saa meget aarlig, som der var gaaet af for
pagtningen udi separat handling.« Kl. 9V2 begav olderman
den sig til auktionen, hvor den driftige købmand Andreas
Björn opdrev forpagtningen til 16000 rdr., men Berndtz bød
16100 rdr., livorpaa forpagtningen blev ham paa hørkræm 
merlavets vegne tilslagen. Først var der tale om, at Andreas
Björn med hans interessenter vilde entrere i handelen sam 
men med hørkræmmerne, men det blev foreløbig ikke til
noget. Det gjaldt for hørkræmm erne at skaffe kapital til at
drive handelen med, og deres oldermand tilbød alle de in
teressenter i Islandsk kompagni af 1733, som tillige stod i
hørkræmmerlavet, at indtræde i det nye kompagni, men det
vilde ingen af dem, og de mindede om, at de for faa aar si
den, eller siden 1734, var saa godt som ekskluderede af la
vet, idet de aldrig blev indbudt til at deltage i dettes møder
eller forhandlinger. Til at begynde med havde hørkræ m 
merne vanskeligt ved at skaffe saa megen kapital, som der
var nødvendig til den islandske handels drift, men da
traadte generalløjtnant von Lewetzow hjælpende til og
laante dem 60000 rdr., saa at de kunde se sig i stand til at
præstere handlingen, som det hedder i oldermandens protoLovsamling for Island II, 385—89.
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kollat. Der blev saa stiftet et nyt societet eller interessent
skab paa Islands besejling i 10 aar, fra 1. jan 1743 til aarsdagen 1753, bestaaende af lavsbrødre i hørkræmmerlavet
og medinteressenter. Det nye islandske kompagni eller hør
kræmmerkompagniet, som det i almindelighed kaldtes, fik
kgl. oktroj paa den islandske handel i 10 aar af dato 13.
juli 1742.1) Dets ældste vedtægter kendes nu ikke, men det
frem gaar af kompagniets bøger, at aktierne var paa 1000
rdr. cr. hver. Oktrojen nævner 20 interessenter, hvoraf 17
var lavsbrødre i hørkræmmerlavet, med tilsammen 37 ak 
tier i kompagniet, mens de tre andre ejede 9 aktier. Kom
pagniets subskriptionsprotokol viser endvidere, at der, for
uden disse 20, allerede ved kompagniets stiftelse har ind
tegnet sig 9 andre interessenter med tilsammen 12 aktier,
hvoraf sikkert nogen var lavsbrødre i hørkræmmerlavet,
men jeg ved ikke, om de var det alle. Kompagniet er altsaa
blevet stiftet med en aktiekapital paa 58000 rdr. cr. Den 14.
febr. 1746 tegner Andreas Björn sig for 10 aktier, og d. 3.
november aaret efter anføres i hovedbogen paa kontoen
kompagniets avancerede fond 29 interessenter med tilsam 
men 72 aktier. Det fremgaar ikke af kompagniets bøger, at
der for 1743 er betalt noget aktieudbytte til interessenterne,
men i 1744— 46 faar de aarlig 8 pCt. som udbytte af deres
aktier.2)
Hørkræmmerkompagniets overtagelse af handelen paa
Island betød en af de større omskiftelser i denne handels
historie siden dens monopolisering, idet kompagniet 1733—
42, hvis fleste interessenter, som rentekammeret udtaler i
den ovenfor citerede forestilling af 29. jan. 1742, »fra bam s
ben« var opdragne i den islandske handel, og » deris foræl
dre og fædre endog ligesom de skal have anvendt og emplox) Lovsamling for Island II, 400—418.
2) Kompagniets bøger og dokumenter findes i det danske rigs
arkiv.
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jeret deris meste tid og omhue til denne for Kjøbenhavn
højt fornødne og umistelige handels conservation«, blev
afløst af' et kompagni, der saa at sige udelukkende bestod
af folk, der var nye i den islandske handel, og uden kend
skab til islandske forhold. Hertil kom, at det nye kompagni,
ifølge Bech i hans ovenfor citerede skrift, stødte de bedste
og erfarneste farende købmænd fra sig. Den anden af de
tvende hovedfejl, som Bech beskylder kompagniet for at
have begaaet allerede ved dets tiltræden, bestod deri, »at da
Hans kgl. Majestæt ved dette kompagnis begyndelse lod
sælge et stort forraad af mel og brød, som anno 1742 var
anskaffet, tilkøbte de sig det for en spots pris, lode deraf
overføre til Island, mere end forlangtes, og derved foraarsagede, at Islænderne blev vante til mere mel og brød end
forhen, hvorudover rekvisitionerne derefter aarlig tiltoge
paa mel og brød samt andre madvare, som var det, der saa
ringe i taxten var ansat, at derpaa tabtes.« Hvis kornvareim 
porten til Island i hørkræmmerkompagniets første aar har
været saa meget større end i de nærmest foregaaende aar,
som Bech lader formode, saa har den været betydelig m in
dre i det forrige kompagnis sidste forpagtningsaar end i aa
rene 1733—35, thi efter hørkræmmerkompagniets hoved
bog kan importen af rugmel i 1743 ikke have været over
8500 tdr., og deri plejede kornvareimporten til Island gan
ske overvejende at bestaa. I sin bog Om den bedste handels
indretning for Island ansætter Jon Erichsen, som var is
landsk af fødsel og deputeret i rentekammeret, den samlede
kornvareimport i 1743 til 10160 tdr. Næste aar var den lidt
mindre, men tiltog ellers meget i hørkræmmerkompagniets
forpagtningstid.1)
Foruden de to hovedfejl, som Bech fremhæver, begik
hørkræmmerkompagniet i sit første forpagtningsaar den
9 Jfr. Jön J. Adils: Den danske monopolhandel paa Island, s.
473 i den danske oversættelse.
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forseelse overfor Københavns magistrat at nægte at erlægge
den staden tilkommende accise af de fra Island til Køben
havn bragte varer. Efter oktrojen var kompagniets islandske
vare »for al told og besværing befriet«, naar den bragtes til
København eller andre kongens riger og stæder, hvilke ret
tigheder alle kompagniets forgængere under monopolhande
len ogsaa havde nydt, men ikke desto mindre erlagt accise til
Københavns magistrat af den islandske vare, som blev bragt
her til byen. Da nu Islandsk kompagni ikke vilde svare den
ne afgift, henvendte magistraten sig til rentekammeret, der
paalagde kompagniet at erlægge accise, som alle dets for
gængere havde gjort.1) Da kompagniet ikke vilde bøje sig
for rentekammerets skrivelse, gik sagen til domstolene og
fik sin afslutning ved højesterets dom af 12. april 1745, som
med den begrundelse, at oktrojen ikke fritog kompagniet
for at erlægge accise til staden København, skønt det fri
toges for told og konsumtion til kronen, paalagde kom pag
niet at betale den forlangte accise, 507 rdr. 79 sk., af dets
i 1743 fra Island til København bragte vare, til Københavns
magistrat, samt 5 pCt. rente fra stævningsdagen, d. 9. dec.
1743, til nævnte accisesums erlæggelse; kompagniet døm
tes til at betale sagens omkostninger med 100 rdr. cr., 24
rdr. cr. i bøde til justitskassen for unødig trætte »og endvi
dere til samme cassa 5 rdr. croner.«
Hørkræmmerkompagniet havde handelen med islandsk
vare samlet i sin haand, i en grad som ingen tidligere hav
de haft og heller ingen senere havde, da det solgte den en
gros saavel i Danmark som udenrigs, og dets interessenter
solgte de vigtigste islandske varer i detailhandel direkte til
forbrugerne. Kompagniet blev betydelig stærkere ved An
dreas Björns tiltræden, og d. 1. dec. 1745 fik det, i forening
med Andreas Björn og medinteressenter, oktroj paa den
finmarkske handel for 25 aar, eller til 1771, og ligeledes blev
x) Lovsamling for Island II, 485—86.
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oktrojen paa den islandske handel prolongeret indtil sam 
me tids forløb.1) Handelen paa Finm arken havde længe ikke
givet overskud, og den fik kompagniet overdraget uden for
pagtningsafgift, men afgiften af den islandske handel blev
uforandret. Fra nu af kaldes kompagniet Det islandsk-finmarkske kompagni. Det blev udvidet ved flere fornemme
og formuende mænds tiltræden, med gehejmeraad og over
hofmester Carl Juel i spidsen, som kompagniets præces, og
i 1748 var dets fond blevet 200000 rdr., fordelt paa 100 ak 
tier å 2000 rdr., som, ifølge Skuli Magnusson, »stege i en
hast til 26 å 28 hundrede rigsdaler«, men, fortsætter han,
»denne aktiehandel standsede med de i Island indfaldende
dyre aar« (efter 1750). Den islandske handels blomstring
i aarene 1742— 50 tilskriver Magnusson særlig »kornvarer
nes ringe indkøbspris og lette skibsfragter«. Københavnske
hørkræmm ere beholdt stadig overtaget i kompagniet, skønt
det, især efter 1745, havde flere kapitalstærke interessenter,
som ikke tilhørte deres kreds. Det blev sagt, at kompagniet
overtog den finmarkske handel netop med det maal for øje,
at hørkræmm erne kunde være ene om al fiskehandel i Kø
benhavn.2)
Allerede i de første aar af hørkræmmerkompagniets for
pagtningstid følte man i Island dets overtagelse af handelen
som en forandring till det værre, særlig da flere varer var
daarligere end under det forrige kompagni, hvad sysselmand
Skuli Magniisson fremhævede angaaende det jern, som i aa
rene 1745 og 1746 blev bragt til landet, og der paa flere
havne blev klaget over. Imidlertid var Magnusson den ene
ste sysselmand, som stadig bekæmpede kompagniet, baade
i aarlige indberetninger til regeringen og ved tingsvidner om

Lovsamling for Island II, 558—61.
2) Jfr. kompagniets vedtægter af 24. febr. 1745, trykte som bilag
til Jön J. Adils’ ovenfor citerede bog, men bilagene er desværre ude
ladt i den danske oversættelse.
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handelen i hans syssel, hvorfor kompagniet forlangte, at
han skulde drages til ansvar, men han blev tværtimod, d.
9. dec. 1749, forfremmet til landfoged i Island, hvilket em
bede ingen Islænding før ham havde beklædt.
Den nye landfoged opnaaede hurtigt en stærk position
hos regeringen, og ved kgl. resolution af 4. jan. 1752 blev
der bevilget et rigeligt tilskud af kongens kasse, samt givet
kgl. privilegier, til et i Island, paa landfogedens initiativ, op
rettet interessentskab til bedre bearbejdelse af landets pro
dukter, særlig uld og svovl, ved fabrikker, som skulde an
lægges der i landet.1) Kan det end siges, at regeringen var
noget langsom i vendingen med hensyn til Islændingenes
klager over kompagniet, saa tøvede den ikke med at under
støtte interessentskabet, hvilket i en aarrække nød godt af
regeringens rundhaandethed. Kompagniet derimod var in
teressentskabets og dets fabrikkers svorne fjende, og næg
tede bl. a. at aftage de af fabrikkernes produkter, som m an
ønskede at eksportere, hvilket havde til følge, at landfoge
den gang paa gang fik tilladelse til frit at forhandle inter
essentskabets varer i København, hvad kompagniet hæv
dede stred imod dets oktroj, men regeringen svarede, at
dette ikke forholdt sig saaledes, idet kompagniet havde faaet
varerne tilbudt til billige priser.
Samtidig med denne strid indtraf der i Island det værste
uaar, idet saavel landbruget som fiskeriet slog fejl, og den
grønlandske is hjemsøgte landet. Skønt importen af kornvarer nu var noget større end før, var den langtfra tilstræk
kelig under saadanne omstændigheder, og da der ikke tjen 
tes saa meget paa den islandske handel nu som før 1750,
var kompagniet uvilligt til at ofre meget paa den. Landfoge
den var stadig kompagniets hovedmodstander i Island, og
paa hans initiativ blev der i 1753 paa 20 havne taget tings
vidner om handelen i hørkræmmerkompagniets forpagtLovsamling for Island III, 98—107.
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ningstid, hvorved bl. a. bevistes varemangel paa flere havne,
hvilket regeringen tog til følge, og befalede samtlige island
ske sysselmænd aarlig at give de farende købmænd en om
trentlig liste over de varer, som antagelig vilde behøves til
deres respektive sysselers forsyning i det kommende aar,
hvorefter kompagniet havde at rette sig. Dette hjalp dog
ikke, idet kompagniet ikke var at form aa til at efterkomme
sysselmændenes rekvisitioner, og i Island voksede nøden
stadig, saa at folk døde i tusindvis af sult.
I efteraaret 1756 sendte regeringen til Island to skibslad
ninger mel for kgl. regning, og d. 30. marts samme aar var
der i København blevet nedsat en kommission, bestaaende
af viceadmiral Fontenay, etatsraaderne Frederik Holmsted
og Herman Lengerken K locker, samt etatsraad og generalprokurør Henrik Stampe, for at undersøge og give beretning
om saavel forholdet mellem det islandske interessentskabs
fabrikker, eller de nye indretninger i Island, som disse fa
briksanlæg gerne kaldtes, og kompagniet, samt om kompag
niets handelsførelse i Island.
Denne kommission afgav betænkning i foraaret 1757.
Den kunde ikke indse, at det islandske interessentskabs pri
vilegier eller dets virksomhed stred mod kompagniets oktroj, mens de islandske fabrikker dog ikke kunde siges at
tjene til kompagniets fordel, men snarest det modsatte, sær
lig da det var interessentskabet tilladt at forhandle fabrik
kernes produkter til indbyggerne i Island, hvorfor det i og
for sig var rimeligt, at kompagniet fik noget af forpagt
ningsafgiften eftergivet. Paa den anden side havde kom 
pagniet i flere henseender handlet imod oktrojen. Saaledes
havde det jern, som i 1745 og 1746 var importeret til Is
land, for det meste været en meget daarlig vare, og kompag
niet havde heller ikke tilbørlig forsynet landet med tømmer
til fiskebaade, ja, endog ikke til aarer. Den alvorligste over
trædelse af oktrojen var dog, efter kommissionens mening,
at kompagniet langtfra tilstrækkelig havde forsynet landet
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med mel og kornvare i de daværende haarde aaringer og,
oven i købet, tværtimod regeringens og de islandske embedsmænds erindring og protest, ført fra landet al den tør
fisk, købmændene kunde overkomme, hvilket forhold kom 
missionen dømte saa meget strengere, som det var forbudt
Islændingene at handle med andre end kompagniet. Saaledes havde kompagniet handlet imod oktrojens hovedhen
sigt, nemlig landets forsyning med nødvendig vare, hvilken
forsømmelse, efter sagens beskaffenhed, enten skulde m ed
føre oktrojens ophævelse eller fuld erstatning for den for
voldte skade, og desuden havde kompagniet handlet imod
enkelte bestemmelser i oktrojen, hvorfor der var fastsat
mulkt.
Kongen kunde utvivlsomt faa kompagniet dømt, hvad
enten han vilde nedlægge paastand paa oktrojens ophævel
se eller dens efterlevelse samt fuld erstatning for dens m is
ligholdelse. Paa grundlag af kommissionens betænkning re
solverede kongen d. 16. maj 1757, at omendskønt der var
aarsag at lade kompagniet tiltale til undgældelse for ok
trojens misligholdelse, saa skulde det dog, hvis det vilde
frasige sig handelen paa Island og Finm arken fra udgan
gen af aaret 1758, samt indtil den tid forsyne Island for
svarligt efter oktrojen i henseende til de for handelen ind
trufne besværlige tider, samt til den liden forringelse af
kompagniets fortjeneste, som kunde foraarsages ved de nye
indretninger i Island, ikke alene fritages for tiltale og straf,
men tillige eftergives halvdelen af forpagtningsafgiften for
aarene 1756— 58; dog blev hertil føjet visse betingelser angaaende kompagniets pligter saavel overfor det islandske
interessentskab, som et i Island nylig anlagt schæferi.1)
Kompagniet tog imod dette tilbud, og gav afkald paa
handelen fra nævnte termin, hvorpaa det traadte i likvida
tion. Skønt kompagniet siden 1750 ikke havde tjent nær saa
) Lovsamling for Island III, 232—34 og 277—83.
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meget paa handelen som før den tid, har dog interessenter
ne, ifølge Skuli Magnusson, ved likvidationen faaet mere
end de havde indskudt i handelen »men hvor meget mere
vil m an ikke fastsætte«, udtaler Magnusson. Dette udsagn
lader sig ikke kontrolere, da der mangler kildemateriale
angaaende kompagniets likvidation, men vi ved, at nogle af
dets direktører gerne vilde deltage i et nyt kompagni til den
islandske handels forpagtning, hvad dog ikke blev til noget.
Handelen paa Island blev i aarene 1759— 63 drevet for
kgl. regning, hvorpaa den blev overdraget til Det alminde
lige handelskompagni, som forpagtede den 1764— 73. I 1774
overtog kongen den islandske handel for anden gang, og
beholdt den indtil monopolets ophævelse i 1787.

KASTELLETS »STOKKE«.
Af VICTOR KROHN.

en, der gennem Kastellets sydligste Port, Sjællands(Konge-) porten, gaar ind i Kastellet og maaske for
første Gang skal opsøge en der boende Person efter en op
givet Adresse, vil sikkert til en Begyndelse føle sig noget des
orienteret; thi han vil snart gøre den Opdagelse, at Ga
derne i Kastellet, f. Eks. den saakaldte »Hovedgade«, der
fører fra P ort til Port, i M odsætning til Byens Gader h ar
lige N um re paa begge Sider, ja, at de endog gentages fire
Gange. Ved at spørge sig for vil h an dog blive oplyst om,
at selv om de laveste H usnum re ogsaa her vender mod
Kongens Nytorv, ligesom Tilfældet er i Byens Gader, er
det i Kastellet ikke Gaderne, m en Bygningerne, in casu
Stokkene, hvis Huse h a r fortløbende Num re, de lige mod
Gaden, de ulige mod Gaarden indenfor hver enkelt Stok
for sig.
Disse Stokke, hvis Antal er 6, ligger i Syd-Nord og er
ved Kirkepladsen delt i to Grupper, en søndre og en n o r
dre. Indtil et godt Stykke ind i det 19. A arhundrede be
tegnedes Stokkene m ed Numre, der regnedes fra Øst til
Vest først i den søndre derefter i den nordre Gruppe,
som Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte og Sechste
Stockbarakke, m edens de dog fra et ret tidligt T idspunkt
Mand og Mand im ellem var blevet betegnet henholdsvis
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som: Stjerne-, Artilleri-, Elefant-, Fortun-, General- og
Svanestok. l)et er andetsteds1) meddelt, at Oprindelsen til
fire af disse Navne stam m er fra de daværende M arke
tenderiers Skilte, nemlig: en Stjerne, en Elefant, en Fortunaskikkelse og en Svane, m edens O prindelsen til Gene
ralstokkens og A rtilleristokkens Navne skyldes henholds
vis, at K om m andanterne indtil 1725 fortrinsvis havde
deres Bolig i den første, m edens det til Fæ stningen h ø 
rende Artilleri oprindelig var indkvarteret i den sidste.
Officielt benyttedes Num m erbetegnelsen til op imod
1820, m en allerede lang Tid forinden havde de nye
Navne dog i den Grad vundet Hævd, at de anvendtes for
første Gang i Vejviseren for 1799.
Første Gang der høres Tale om Stokkene, er gennem
en K ontrakt af 3. April 1663, hvor det drejer sig om Op
førelsen af »31 Barakker å 1100 Rdl.«2) Betegnelsen »Ba
rakke« er iøvrigt, i hvert Fald for Kastellets Vedkom 
mende, et ret elastisk Begreb; thi sn art anvendes det for
Stokken i sin Helhed, »Stokbarakke«, snart for en saa stor
Del af denne, som enten til Gade- eller til Gaardsiden,
m arkeredes ved en Gadedør med et Vindu paa hver Side,
og snart endelig kun for et enkelt Rum (Værelse); i det
følgende vil det vise sig, at Betegnelsen i sin Oprindelse
er blevet fortolket paa endnu en fjerde Maade.
I M arts og April 1664 findes der paany K ontrakter,
hvor der for B arakkernes Vedkom mende denne Gang er
Tale om en Opførelse af 12, hvilket altsaa ialt skulde
give 43 B arakker. Andre Steder tales der om »c. 30«,’)
om »en stor Mængde B arakker«4) og om »nogle velind
rettede B arakker«;5) men idet vi holder os til K ontrakr)
2|
3)
4)
5)

Hist. Medd. om Kbhn. 2. I. 471.
Milit. Repert. 2. V. 378.
Meidell: Militarismen i Danmark. 47.
Carl Bruun: Kbhn. II. 176.
Pontoppidan: Danske Atlas Kap. IV. 172.
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ternes Ordlyd, er der altsaa blevet opført 31 i 1663 og 12
i 1664; m en hvilke af dem er opført det første Aar, hvilke
det andet, og efter hvilket Princip frem kom m er disse 43
B arakker?
Under mine A rbejder om Kastellet er der aldrig blevet
lagt Skjul paa, at K aptajn G. F. Krabbe (død som Gene
ralm ajor 1920) i sin Tid overlod mig en Del Notitser om
Kastellet; men desværre h ar K aptajnen kun an fø rt de
trykte, ikke de utrykte Kilder, hvorfor jeg h a r været
nødt til at anvende de sidste med stor Forsigtighed og
helst først, naar jeg selv havde fundet dem. Blandt dem,
jeg ikke h ar kunnet finde, er der en m eget detailleret
Oversigt af 9. Ja n u ar 1672, sikkert den ældste i sin Slags,
over samtlige B arakker, deres Belægning af Officerer,
Underofficerer, M andskab, M arketendere, Gevaldigere og
Bagersvende m. fl. sam t over Inventariet. Denne F orteg
nelse vil dog ikke faa sin Plads her, hvor Talen jo kun
er om Stokkene i Almindelighed; derim od er der Grund
til at anføre, at det af Fortegnelsen frem gaar, at B arak 
kerne allerede paa dette tidlige T idspunkt h a r været
num m ererede, i hvert Fald paa Papiret, hvad der er saa
meget mærkeligere, som dette først langt senere blev Til
fældet for Byens V edkom m ende.6) Endvidere frem gaar
det af samm e Kilde, at der oprindelig h a r været ialt
86 B arakker, der strakte sig fra Nr. 1 paa Gaardsiden i
Stjernestokkens sydlige Ende til Nr. 86 paa Gadesiden i
Svanestokkens nordlige Ende. Ved sim pelthen at fo r
doble Antallet af de i K ontrakterne nævnte 43 B arakker,
kom m er m an til Tallet 86, og her staar vi altsaa overfor
den fjerde Fortolkning af Ordet: B arakke, idet der i
K ontrakterne h a r været Tale om D obbeltbarakker,
d. v. s. baade en Gade- og en G aardbarakke, m edens der
i K aptajn Krabbes Oversigt langt m ere ko rrek t er Tale
om E nkeltbarakker.
6) Kraks Tidstavler.
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Af Oversigten frem gaar det tillige, at de fire vestlige
Stokke tilsam m en h ar h a ft 62 B arakker eller 31 Dobbelt
barakker, m edens de to østlige h a r henholdsvis 24 og
12. Ad denne Vej ser m an, at de fire vestligste Stokke
m aa være opført i 1663 og de to østligste i 1664, hvad
ogsaa paa anden Vis lader sig forklare ved, at Kystlinien
ved Kastellets Anlæggelse havde gaaet omtrent fra P ort til
Port, saaledes at de to sidstnævnte Stokke — selv om de
alle 6 kom til at ligge paa m ere eller m indre opfyldt
Grund — laa paa et Sted, hvor der før den Tid havde væ
ret Vand, og saaledes først kunde opføres efter, at der
forinden havde fundet en yderligere O pfyldning Sted,
og n a a r der senere blev klaget over, at Stokkene sank i
den fugtige Grund,7) h a r det sikkert særlig været disse
to Stokke, Talen h a r været om. Det ses da ogsaa, at da
m an begyndte a t anvende B arakkerne til Indkvartering
af det M andskab, som arbejdede paa det ny Værk, blev
O rdren herom givet paa et saa tidligt T idspunkt paa Foraaret 1664, at O pførelsen af de to Stokke end ikke kan
have været paabegyndt.8)
Stokkene bestod oprindelig kun af to Stokværk, Stuen
eller U nderbarakken og 1. Etage eller O verbarakken
(senere M ellem barakken), sam t Loftsrum m et under T a
get. Stokkenes Bredde var overalt den samm e som nu,
nemlig 8,94 m, m edens H øjden var 10,98 m. Længden
h ar altid væ ret som nu, m aaske m ed Undtagelse af Ar
tilleristokken; m en da de oprindelige Maal (i Fod) næppe
er helt korrekte, anføres Maalene her efter Stadskon
duktørens Kort i 1:1000 fra Aaret 1913, og det viser sig
her, at G eneralstokken er den længste med 89,5 m, m e
dens Artilleri-, Elefant- og Svanestok er 87 m og Stjerneog F ortunstok kun 58 m. Elefant- og Svanestok h a r end
nu hver sine 18 B arakker og Stjerne- og F ortunstok hver
7) O. Nielsen: Kbhn.s Hist. V. 12. ff.
8) Milit. Repert. 2. V. 379.
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sine 12 B arakker, selv om de i det Indre, delvis ogsaa i
det Ydre, er en Del om kalfatrede. Vanskeligere bliver
det at faa fastslaaet Antallet af B arakker i Artilleri- og
Generalstok; thi m edens Oversigten fra 1672 angiver 12
for den første og 14 for den anden, frem gaar det af en
Grundtegning fra 1754,9) at hver af de to Stokke allerede
paa dette T idspunkt h ar 14 B arakker, hvorved der bli
ver to flere end de oprindelige 86 ialt. Im idlertid kan det
gennem G rundtegningen fastslaas, at der for den sidste
Stoks Vedkom m ende foruden de 14 B arakker findes en
Stræ kning paa c. 22 m, der h ar h ørt til den oprindelige
K om m andantbolig, m edens m an for den førstes Ved
kom m ende desværre intet h ar at holde sig til i Retning
af, hvor lang en Stræ kning den ældste Kirke og den ofte
om talte »Kantorens Gang« oprindelig h a r spændt over.
Selv om der im idlertid er en Uoverensstemm else mellem
den nævnte G rundtegning og den langt senere Om tale af
»Kantorens Gang« i Arkiverne, er der ingen Tvivl om, at
Oversigten af 1672 dengang h a r været k o rrek t nok, og
at de to B arakker senere m aa være kom m et til, da K ir
ken blev om dannet til Præstebolig, og »Kantorens Gang«
forsvandt.
Hvis m an i vor Tid kunde tæ nke sig at blive stillet
overfor disse Stokke, som de var i det første H undredaar, vilde m an næppe give dem P ræ dikatet: »velindret
tede«, og dog er der ikke Tvivl om, at Datidens Soldater
h a r følt dem som en betydelig Forbedring fra den tidli
gere Indkvartering hos Borgerne. Den enkelte B arakkes
Facadelængde var 9,5 m, hvad der delvis k an ses endnu.
Indenfor Døren var der en lille Forstue, fra hvilken der
til begge Sider førte en Dør ind til et Værelse, og de to
Værelser var fælles om et aabent Ildsted; det er disse Ild 
steder, der i vor Tid flere Steder er blevet om dannet til
en ret bred Forbindelsesentré m ellem Værelserne. Disses
9) Ingk. hist Korts. II. 2. 1.
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Størrelse varierer noget, m en er gennem snitlig c. 3,5 X 4
ni. F ra Forstuen førte der en T rappe op til 2. Stokværk:
disse T rap p er var som Regel meget smalle og stejle V in
deltrapper; senere blev dog nogle af dem forsynet med
en lille Repos, hvad der f. s. v. gjorde dem endnu m ere
stejle. Der blev ofte klaget over disse T rapper, og der
kunde med samm e Ret klages over dem endnu; den 17.
December 1754 paatales tillige deres store Brøstfældighed, og det indberettes, at en Konstabel k ort forinden
»deraf er nedfalden, og bleven dødliggende paa det ne
derste Forstuegulv«. I 2. Stokværk var der Værelser og
Ildsted som i Stuen, m en h erfra førte en saakaldt »Løs
trappe« (Trappestige) op til Loftsrum m et. Værelserne
var langt ned i Tiden, selv hvor de blev beboet af Offi
cerer, kun hvidkalkede, m edens hver anden Vinduesaabning var lukket med en Trælem i Stedet for de kostbarere
Glasvinduer.
Hvad Inventaret angik, indskræ nkede det sig for hvert
enkelt Værelse til to Trem andssenge, to Bænke og et
Bord, og det var ikke stort bedre i det »Logement som
Obristen selv logerer«; ganske vist nævnes her en saadan
Luksus som en Klokke, antagelig D ørklokke, en K akkel
ovn og et »Randbord«; m en ogsaa her var der kun to
Sengesteder og en Bænk, hvortil kom 51 Glas- og 3 T ræ 
vinduer.
Den Kommission, der var blevet nedsat i 1664 for at
udtale sig om G eneralm ajor Ruses Arbejde, indsendte
2 Aar senere en Indberetning, hvori der, foruden over
de smalle T rapper, blev anket over, at Skorstenene var
blevet opført efter et saadant System, at Skorstensfeje
ren ikke kunde kom me gennem dem, at Stokkenes F od
stykke ikke, som det var blevet bestem t, var 8 Tom m er
over Stenbroen, at Trælem m ene for V induerne var u d 
ført af F yr i Stedet for af Eg, og at L oftsbjæ lkerne var
daarligt tøm rede.
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Som en Følge af den stadige Ind- og Udrykning af Afde
linger10) i Forbindelse med, at et Begreb som K aserne
orden synes at have været tem m elig ukendt, fandtes der
for hver O m skiftning talrige M angler i Inventariet, og
det drejede sig ikke om Sm aating. O prindelig havde
Inventariet øjensynligt tilhørt Fæ stningen; i hvert Fald
hedder det i R entekam m erets In struktion af 12. April
1698 for Proviant-, Am m unitions- og M aterialforvalter
Ove Meyer, at han skal »forfatte et rigtigt Inventarium
over alle de . . . . B arakker . . . . som i Kastellet findes,
med hvad derudi findes af nagelfast og andet som Hs.
Maj. tilhørende der i Fæ stningen, og i hvad T ilstand«.11)
To Aar senere foreligger der en Æ ndring i hvert Fald
med H ensyn til den Maade, hvorpaa Suppleringen af
bortkom ne Sager fandt Sted, idet der den 20. Ja n u ar
170012) blev afsluttet en K ontrakt m ed forhenvæ rende
Auditør Gottfred Gerlach om Anskaffelse og Vedligehol
delse af K aserneinventariet, saasom Senge, Borde og
Bænke etc., og da A uditøren afgik ved Døden i 1702,
blev der den 17. M arts 1703 oprettet en ny K ontrakt m el
lem Landm ilicens K om m issariat og hans Efterleverske,
Madame Charlotte Amalie Gerlach13) om Anskaffelse af
150 Sengesteder m ed Klæde og Tilbehør sam t Borde og
Bænke, hvilket skulde være gennem ført i Løbet af 2 Aar.
Til Sengestederne hørte en m ed F jer velstoppet U nder
dyne og Overdyne samt en Hovedpude, og hver Maaned
skulde der lægges rene B laargarns Lagener paa, ligesom
Sengene, saa ofte som nødig, skulde forsynes m ed ren
Halm. H erfor skulde K om pagnicheferne af K varterpengene udbetale hende 1 Sk. dansk pr. Person for hvert
Døgn. Frem deles hedder det: »Som hendes Nærværelse
“ ) Hist. Medd. omi Kbhn. 3. IT.
n ) Milit. Reskrs.
.2) Kast. Kmdtsk. Kgl. Res.
” ) Kast. Kmdtsk. Kgl. Res.
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i Kastellet daglig bliver, saavel form edelst Sengene at
lade rede, Lagener to og renholde, Klæderne at sole sam t
anden flittig og tilbørlig Opsyn derm ed at have«, fik hun
Lov til at beholde den B arakke, »oppe og under«, som
hendes M and havde beboet, sam t den af ham paa egen
Bekostning paa den ene Side af B arakken opfyldte og
indhegnede H aveplads til at sole og tø rre Klæderne paa.14)
Her er øjensynlig Tale om den saakaldte »Grønneplads«,
og Fruens B arakke m aa derfor søges i Fortunstok. I 1728
fik hun en haard Konkurrent i Enken efter selveste Kom
m andanten, G eneralm ajor G. C. Støcken, Francisca
Støcken, der paa ganske tilsvarende Maade opnaaede Fribo
lig, m en for et betydeligt større Antal Senge, hvorfor der
i en Del Aar førtes en standende Strid mellem de to D a
m er om Overtaget.
Allerede i December 1704 m aatte der foretages en Ho
vedreparation af Stokkene, og indtil 1707 blev der aarlig
anvendt c. 3000 Rdl. hertil; det var galt m ed Tage, Skor
stene, Døre og Vinduer; overalt træ ngte Regnvandet ind
og ødelagde M andskabets Vaaben og Klæder.15)
Da der i April 1707 atter skulde nye Afdelinger ind,
blev der for første Gang Tale om, at B arakkerne fo r
inden i P roviantforvalterens Overværelse skulde besigtiges, »udi hvad T ilstand de befindes, og hvilke M angler
der er og som skyldes de nuvæ rende indlogerede, for at
disse M angler kunde blive erstattede af dem, forinden
U drykningen sker«, og, føjes der til, »ellers var for Re
sten got, at paa lige M aade med B aracquerne, herefter
hver Gang, n a a r Afløsning skeer, blev forholden til saa
megen meere Rigtighed for Hs. kgl'. Maj’s. Tieneste . . ,«.18)
Da Pesten i F o raaret 1711 naaede til København, mente
m an til en Begyndelse, at Kastellet laa saa isoleret, at
14) Kast. Kmdtsk. Kgl. Res.
15'l Kbhn. Kmdtsk. en Pakke Varia. »Fæstningspapirer«.
16) Kast. Kmdtsk. Kgl. Res. og Koli. Br. 30. Apr. 1707.
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m an, uagtet der allerede laa indkvarteret en Del Artilleri
og en Bataillon af Dronningens Livregim ent (17. Batl.),
trygt kunde lægge flere Afdelinger derud, bl. a. Viborg
Stifts Regiment. Det viste sig snart, at m an havde taget
sørgeligt fejl; thi R enovationsforholdene i Kastellet var
ganske fortvivlede m ed dets Grave, der blev benyttede
som W. C.er, og m ed de store indtil 6 Alen dybe og aabne
Kuler, hvor nu Generalens Have og »Grønneplads« fin 
des. H ertil kom, at de m ilitære M yndigheder ofte ganske
ignorerede de D irektiver og O rdrer, der blev udstedt af
den i Anledning af Pesten nedsatte Sundhedskom m is
sion, idet m an bl. a. saa gennem Fingre med, at Solda
terne for 10 Rdl. pr. M aaned blev benyttet som Lig
bærere, hvorved de saa Lejlighed til uden videre at a f
klæde deres afdøde K am m erater for selv at benytte Uni
form erne, hvilket Forhold dog blev standset ved, at m an
nægtede at begrave de afklæ dte Lig. Tilm ed lod m an a n 
lægge en P estkirkegaard tæt uden for Kastellet, hvor nu
K arréen: Arendals-, Glassens- og Livjægergade ligger, og
da Ligene her ofte laa ubegravede i flere Dage, fyldtes
Kastellet m ed en ulidelig Stank, saa at Pesten var ved at
lægge Kastellet øde, indtil m an endelig lagde hele Besæt
ningen m ed Undtagelse af nogle faa xlrtillerister ud paa
Fællederne. I O ktober var næppe en eneste B arakke ble
vet forskaanet for Pesten, langt de fleste stod aflaasede
og forseglede, og forinden Garnisonen atter kunde rykke
ind, m aatte m an m ed store Bekostninger lade 800 Sæt
Sengeklæder brænde, hvilket foregik i Kastellets Smedie
i Falsters Kontregarde.
I Tiden 1740 til 1749 tales der flere Gange om de slette
Indkvarteringsforhold for de Gemene, der laa paa L ofts
rum m ene over B arakkerne, og der klages over, at der
hverken kunde kom m e Lys eller L uft ind, ud over hvad
der kunde frem skaffes ved en enkelt aabenstaaende T ag
sten; om Vinteren var der ikke til at være for Kulde, og
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om Som meren var L uften i højeste Grad »beplumret«.
Det blev da foreslaaet, at der for hver Barakkes Loftsrum
skulde paasættes en enkelt Kvist med et Vindu, der kunde
lukkes op;17) Materialet hertil fandt m an i noget gammelt
Tøm m er, og h er staar vi overfor den første ydre Æ n 
dring af Stokkenes Fysiognomi.
Det varede im idlertid ikke længe, før det gamle T øm 
m er i disse Tagluger var raadnet op, saa at der var en
ulidelig Kulde og G ennem træk paa Belægningsstuerne,
ligesom M andskabet blev gennem vaade i Sengene, naar
det regnede. K om m andanten, Oberst C. W. Sames, der
efter alt at døm me virkelig tog sig M andskabets Sag
energisk an, søgte at raade Bod h erp aa ved at lade nogle
Tagsten erstatte m ed Rudeglas, m en lige m eget hjalp
det, og m an indskræ nkede sig til at erklære, at alt skulde
forblive in status quo. Kort efter rykkede Oberst Sames
frem med, at V induer og Døre nu var i en saa slet T il
stand, at det var ganske um uligt at beskytte M andskabet
m od Blæst, Regn, F rost og Kulde; m en skønt Antallet af
syge naaede over 100, blev der svaret, at Pengene til Re
p arationer allerede var opbrugt, og at der derfor intet
kunde foretages.
N aar der til næsten alle Tider h a r lydt Veklager dels
over de daarlige Indkvarteringsforhold i Kastellet og
dels over, at der var for lidt Plads til M ilitæret, er det ret
m æ rkeligt at sam m enholde dette m ed de Fortegnelser,
der nu og da findes over, hvem der boede derude, og
hvor stor en Plads disse disponerede over; thi det viser
sig næsten altid, at en ikke ringe Del af B arakkernes
Værelser h a r været beboet af Personer, som lidet eller
intet havde m ed Garnisonen at gøre, og som tilsynela
dende kun h a r boet der af Naade og B arm hjertighed.
Vi slaar vilkaarligt ned paa en saadan Fortegnelse af 13.
17) Kast. Kmdtsk. Bygningsprojekt af 1748.
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Juli 1712,18) hvoraf det frem gaar, at over en Fem tedel af
disse Værelser paa dette T idspunkt væsentlig h ar været
beboet af Kvinder. Der nævnes saaledes seks Officersenker, der tilsam m en disponerede over 36 Værelser, en
U nderofficersenke (Frue) over 2, to K onstabelenker over
2, en V oldm esterenke over 1, en Lars T olstrup med Kone
og Børn over 4, en Soldaterkone, der er Væverske, over
2, en Skom ager m ed Kone og Børn over 4, en Sned
ker over 4, Kom m issær H ahns F rue over 4 og en Tam burkone over 1; m an skulde synes, at disse ialt 60 Værel
ser kunde have været benyttet paa en for M ilitæretaten
bedre Maade og ikke m indst til at bøde paa M andskabets
slette Indkvartering.
T hurah skriver i 1748 om K astellet:19) »Her betragter
m an de skønne B arakker alle af G rundm ur opførte, som
form ere lange og brede efter Snor og lige Linie trukne
Gader«. Med Betegnelsen »skønne« m aa de med vort
Kendskab til Stokkenes Indre paa hin Tid have spillet
samm e Rolle som de bekendte »kalkede Grave«.
Kort før 1754 blev der atter foretaget en ydre Æ ndring af
Stokkenes Tagetage, hvilket særlig frem gaar af den første
af de to omstaaende Tegninger af Stjemestokken fra d. A.,
idet der nu for hver enkelt B arakke blev anbragt hele tre
Kvistvinduer, af hvilke det m idterste var spidstaget, m e
dens Tagene paa de to andre skraanede jæ vnt opad, in d 
til de faldt sam m en m ed Tagets Skraaning. Den anden
Tegning er et T væ rsnit gennem M idten af en Dobbeltbarakke, og m an ser h eraf baade den uforholdsm æ ssig
store Plads, de aabne Ildsteder indtog, og B randm uren,
der for de to Stok værks Vedkom mende dannede Græn
sen m ellem For- og B agbarakken og var ført helt op i
Skorstenspiberne.
F ra de ældste T ider havde der været tilstaaet en Kap18) Kbhn. Kmdtsk. Kgl. Res. og Skr.
19) Hafnia hodierna 198.
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tajn en hel Barakke, cl. v. s. fire Værelser og et Loftsrum ,
medens to L øjtnanter m aatte være fælles om een. U nder
officerer og Gemene m ed deres Fam ilier m aatte derim od
i et Antal af m indst 24 Individer nøjes m ed een B arakke;
men som Tiden gik, fik O fficererne fortrinsvis anvist
den Del af en B arakke, der efter 1754 betegnedes som
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»M ellembarakken«, og hvor der lidt efter lidt blev a n 
skaffet Vindovne, skønt de var dyrere end Bilæggerovne,
da Forholdene ikke tillod Anbringelse af disse sidste.
Som en Følge af denne O m placering blev Loftsetagerne
i større og større Grad benyttet til Indkvartering i hvert
Fald for de Gemene.
Endelig i 1767 tog m an for Alvor fat paa ogsaa h e r
oppe at skabe lidt bedre Belægningsforhold for M and
skabet; dette store Arbejde strakte sig over 6 Aar. Man
begyndte m ed A rtilleristok, hvor hele Loftsetagen
blev ryddet og nedbrudt, og da det nye Tag rejste sig,
havde m an hævet hele den øverste Del godt 2 m, idet
m an sam tidig havde slaaet alle de m ange utæ tte Kvist
vinduer sammen til den M ansard-Etage, vi kender fra vor
Tid, hvorved Stokkene fik den sm ukke og karakteristiske
Form , som de h a r bevaret siden da. I 1768 tog m an fat
paa Stjerne- og Fortunstok, i 1769 paa Elefant- og Gene
ralstok, og endelig sluttede irnan i 1772 af m ed Svanestok.
Til den rationelle Ombygning m edgik der 11000 M ur
sten, 10000 Tagsten og 108 nye Vinduer.
Var Loftsetagens Kvarterer saaledes blevet forbedrede,
saa det stadig galt ud m ed U nderbarakkerne, hvor Gul
vene, der endnu i 1798 kun bestod af Brosten, tilm ed laa
lavere end Gadens Niveau; da der ogsaa m anglede Sok
kelstene, træ ngte saavel Regn- som G rundvandet ind,
saa at Gulvene paa visse A arstider stod under Vand,
hvoraf fulgte, at m an f. Eks. i 1785, da Inventariet var
saa m angelfuldt, at m an end ikke havde et tilstræ kkeligt
Antal Sengesteder, m aatte lægge løse Brædder over B ro
stenene, for at M andskabet herpaa kunde rede deres
Natteleje.
Til fælles Afbenyttelse for U nderofficerer og Gemene i
deres F ritid var der i Stokkene blevet indrettet 12 sm aa
B randstuer, af hvilke Fodfolket benyttede de 10 og Ar
tilleriet de 2; i disse Stuer lod Oberst Sames opsætte
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Ovne; men da hver Stue kun bestod af et enkelt Barakkeværelse, hvor der højst kunde opholde sig 8— 10 Mand,
og da de blev anvendt baade som Opholds- og Spisestuer
og ganske var udelukket fra Tilførsel af frisk Luft, blev
der i Som m eren 1785 indført den Forbedring, at de blev
udvidet til to B arakkevæ relser, et til Gade og et til
Gaard, saaledes at der kom Døre og V induer til begge
Sider.
Trods alt, hvad der blev ofret, lyder der dog stadig
Klager over Stokkene, der i 1817 skildres som saa fo r
faldne, at de truede m ed N edstyrtning.20) De aabne Ild 
steder var i en saa slet F orfatning, at de ikke opfyldte
B randforordningens F ordringer og ikke gav Sikkerhed
mod Ildsvaade.21) Ingeniørkorpset svarede den 1. Ja n u a r
1823 herpaa, at dette ej heller kunde være Tilfældet,
eftersom Stokkene var bygget for »mere end 100 Aar
siden«,22) men man mente dog, at der i de sidste Aar var
foretaget meget for at bringe dem i bedre Stand; ikke
desto m indre m anglede der endnu i 1832 flere Steder
Jerndøre for disse Ildsteder. I B ygningsprojekterne foreslaas der Aar for Aar Forbedringer, m en lige saa ofte
blev de strøget. Fugtigheden var stadig stæ rkt frem 
herskende, særlig naturligvis i U nderbarakkerne, hvor
for m an forsøgte at m odarbejde den ved at indsæ tte
Luftventiler i Murene. Indkvarteringskom m issionen fore
slog, at der blev tilstaaet 3 Skifter af Lagener i Stedet
for 2, da M andskabet om V interen som oftest m aatte
ligge paa vaade Lagener; m en Kollegiet fandt det be
tænkeligt at bevilge det. T agrender fandtes der ikke, og
der blev ikke Raad til at anskaffe dem før i 1851. I
Ja n u ar 1838 blev der klaget over, at V induer og Gulve
raadnede op af Fugtighed og Svamp, ligesom m an be20j Kast. Kmdtsk. Korrespb. 13. Aug. 1817.
21) Ingk. Ark. Nr. 88.
221 Kast. Kmdtsk. Indk. Skr. 25. Jan. 1823.
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klagede sig over Rotter og andet Utøj; disse Klager gen
tages Aar for Aar, og deres Tal er legio.
Uagtet m an delvis havde faaet forbedret M andskabets
Belægningsstuer, m aatte m an dog endnu i Eksercertiden
lægge det indkaldte M andskab paa det allerøverste
Loftsrum, der selvfølgelig nu var blevet saa meget mindre
end før; dette blev dog forbudt i 1824, fordi Tagene blev
ødelagte.
I U nderbarakkerne var m an efterhaanden gaaet over
til at lade Gulvet bestaa af M ursten, hvad der dog ikke
hjalp paa Fugtigheden. E ndnu i vor Tid kan m an finde
Rester af disse M urstensgulve paa de Steder, hvor de
gamle K am iner havde været. Langt senere begyndte
m an at lægge Trægulve; men da ogsaa disse raadnede
op i Løbet af kort Tid, lod m an i Tiden fra 1842 til 1848
Stokkene forsyne med Stensokler. A arstallene for denne
Reform er tilm ed blevet foreviget paa en Maade, hvorom
sikkert ikke m ange ved Besked. Man m aa være begyndt
m ed M aterialgaarden, hvor der i den nordøstligste Sten
er indhugget: »C.VIII« og i den nordvestligste: »1842«.
medens der m aa være sluttet af med Fortunstokken.
hvor der m ellem Nr. 8 og 10 i Soklen staar indhugget:
»1848 F. VII«. Da Trægulvene vedblev med at raadne, for
søgte m an en Tid og sikkert m ed stort Held at lægge
B rædderne paa et tykt Lag Avner, der tog Fugtigheden.
Først i 1845 blev Lofterne i M ansard-Etagen gibsede,
ligesom det Træ panel, der indtil da havde dannet Yder
væggen, blev erstattet med Bindingsværk.
I 1859 blev der bevilget 1000 Kr. til Udbedring af
Stokkene.23) Noget af det m est gennem gribende ved
denne Lejlighed var, at m an paany foretog en rationel
Udvidelse af Sam lingsstuerne, idet m an nu fordoblede
dem baade i Højden og i Bredden, saa at de ialt kom
23) Kbhn.s Fortifikation 1860—61.

Kastellets »Stokke«

217

til at repræ sentere otte af de oprindelige Barakkevæ relser; for Afstivningens Skyld blev de forsynet m ed en
solid Bærebjælke i Midten, ligesom der blev anbragt
meget høje Vinduer til begge Sider; disse Sam lings
stuer, der eksisterer endnu, kunde rum m e et helt Rekrutkom pagni til teoretisk Undervisning.
Det siger sig sluttelig selv, at saadanne H ovedreform er
som den endelige Overgang fra »Vandhusene« i Gra
vene til Opførelsen af D atidens indenvolds L atrin er i
1853, som Om bytningen af B røndvand m ed V andvæ rks
vand i 1859, Indførelsen af Gasbelysning i 1882 og
Indlæggelse af K loakledninger i 1882— 83 paa m ange
forskellige M aader satte deres Præg bl. a. ogsaa paa
Stokkenes Indre og derm ed ogsaa paa Beboelses- og Ind
kvarteringsforholdene; m an behøver blot i T ankerne at
træ kke disse fire F orbedringer fra for at faa et tydeligt
Indtryk af den kæm pem æssige Forskel, der i V irkelig
heden havde været m ellem før og nu, og saa ligger den
ældste af dem dog kun 85 Aar tilbage i Tiden.
Men var Stokkenes indre Forhold saaledes blevet fo r
bedret betydeligt indtil 250-Aarsdagen i 1914, saa det
— og ser det desværre endnu — trist ud m ed deres Ydre,
ikke m indst n aar m an sam m enligner Kastellets Stokke
med Nyboders tilsvarende Længer, hvis Ydre efter en
fireaarig T urnus gennem gaar en pyntelig Afpudsning.

1 8 3 8 -1 9 3 8 .
I HUNDREDAARET FOR H. L. MARTENSENS
FØRSTE FORELÆSNINGSRÆKKE
PAA KØBENHAVNS UNIVERSITET.
ET BLAD AF KØBENHAVNS UNIVERSITETS
OG KØBENHAVNSK AANDSLIVS HISTORIE.*)
Af SKAT ARILDSEN.

n og anden Læser vil m aaske studse ved at finde en
Artikel af den Art som antydet i ovenstaaende Over
skrift. E r et saadant E m ne ikke af saa speciel Art, at det
hører hjem m e i et udpræ get Fagtidsskrift? Falder det
ikke udenfor R am m erne af næ rværende T idsskrift? Ja,
er det ikke i M odstrid m ed O praabet af N ytaar 1935/36
angaaende det den 6. December 1935 stiftede »Selskab
for Staden Københavns H istorie og Topografi«, hvis O r
gan T idsskriftet er? E r det ikke Selskabets Form aal »at
værne og vogte« Hovedstadens gamle Minder, de synlige
M inder, som Nedrivninger og G rundgravninger i Byens
ældre K varterer bringer for Dagens Lys?1) Jo, utvivl
somt! Men hvis Selskabet begrænsede sin Virksom hed
til det arkæ ologiske og topografiske, vilde det kun halv-

E

*) Til flg. Art. jvf. Skat Arildsen: Et Højdepunkt i vort Aandsliv,
Kronik Nationaltid. 19. Marts 1938, og Biskop H. L. Martensen som
Universitetslærer, Berl. Tid. 27. Nov. 1938.
Flemming Dahl: Selskab for Staden Kbh.’s Historie og Topo
grafi, Hist. Medd. om Kbh., 3. Rk. II, 1936, 8.
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vejs svare til sit Navn og kun delvis løse sin Opgave og
saaledes hverken være i fuld Overensstem m else m ed §§
1—2 i de for Selskabet gældende Love2) eller svare til,
hvad Selskabets Fæ dre tilsigtede, da de stiftede »et historisk-topografisk Selskab for København — dette
Begreb taget i videste F orstand«.3) Hovedstadens H isto
rie drejer sig ikke udelukkende om arkæologiske F und
og topografiske Undersøgelser, om Køb og Salg af
Grunde og Bygninger, om Gilder og Lav, om Handel
og H aandvæ rk, om Økonom i og K om m unalforfatning
o. s. v., men ogsaa om kulturelle F orhold og aandshistoriske Foreteelser. Man vilde faa et meget mangelfuldt
Billede af »det forsvundne København«, dersom m an ude
lukkende fæstede sin O pm ærksom hed paa Hovedsta
dens synlige M inder, politiske T ilstande og civilisato
riske F orhold og ganske forglem te det Kulturliv, der er
blevet levet i København, og det Afsnit af Danmarks
Aandshistorie, som først og frem m est er Hovedstadens
Aandshistorie. Som »Selskab for Staden Københavns Hi
storie og Topografi« i sine Foredrag og Ekskursioner sø
ger at belyse saaveli Byens ydre, dens synlige og civilisa
toriske, som dens indre, aandelige og kulturelle Historie,4)
stræ ber Københavns Kommunalbestyrelses og Historisk
topografisk Selskabs litteræ re Organ, »Historiske Med
delelser om Staden København og dens Borgere«, stedse
at bringe »et, saa vidt m uligt, ligeligt varieret tidshi
storisk, personalhistorisk og topografisk Stof«5) selv
følgelig for at give et saa fyldigt og alsidigt Billede som
m uligt af det gamle København.
2) Flemming Dahl: anf. St., 3.
3I smst., 1.
4) Samme: Aarsberetn. 1936/37 for Selsk. f. Staden Kbh.’s Hist. og
Topogr., Hist. Medd., 3. Rk. II, 1937, 385—88. Samme: Aarsberetn.
1937/38, smst. 1938, 707—11.
5i Samme: Selsk. f. Stad. Kbh.’s Hist. og Topogr., 10, 9.
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Der er saaledes ikke Tvivl om, at en Artikel med en
O verskrift som ovenstaaende hører hjem m e her baade
efter sit Indhold og efter T idsskriftets Ram m er. Men
kan en saadan Artikel nu ogsaa paaregne almindelig
Interesse? Hvor mange kender Navnet H. L. Martensen?
Nogle husker m aaske Busten af ham , som staar paa Frue
Plads paa K irkesiden paa Række m ed de andre B ronze
buster af Biskop J. P. Mynster og Vor Frues mangeaarige Orgelm ester, K om ponisten C. E. F. Wevse. An
dre kommer m aaske til at tæ nke paa ham som F o rfatter
enten til det lille 3-Binds Værk, »Af mit Levnet« (1882
— 83), et Hovedværk i dansk Selvbiografis Historie, eller
til det store 3-Binds Værk, »Den cliristelige Ethik« (1871
— 78), et Hovedværk i dansk Teologi, som fandt vid Udbre
delse baade i Præsteskab og blandt Lægfolk — især blandt
»de Dannede« for at tale i Tidens Sprog — saavel i Indsom i Udland. De nationalt interesserede Borgere vil
mindes hans Stilling til det slesvigske Spørgsmaal, de so
cialt interesserede hans Forsøg paa i 1870’ernes Midte
at vække sin Sam tids kirkelige Bevidsthed og kristelige
Ansvarsfølelse overfor det sociale Spørgsm aal gennem
sit lille Skrift, »Socialisme og Christendom« (1874). I D an
m arks Kirkehistorie er h an bedst, m en ikke retfæ rdigst
kendt gennem sine M odstandere, Grundtvig og K ierke
gaard, og de to kirkelige Retninger, Grundtvigianismen
og Indre Mission. I Københavns Kulturhistorie er han
bedst kendt som nær Ven af det heibergske Hus sammen
m ed Statsm ændene, Juristen Andreas Frederik Krieger
og O fficeren og M atem atikeren Carl Christopher Georg
Andræ.6) Mindst kendt er Martensen som Universitetslærer.
G) jvf. Flemming Dahl: C. G. Andræ. En Karakteristik. Særir. al
G. G. Andræ’s Taler I. Kbh. 1933, 71— 74. — Samme: Det AndræHeiberg’ske Venskab, Hist. Medd. om Kbh., 3. Rk. I, 1935, 269—70,
280—81.
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Og dog er Sandheden den, at selvom han aldrig var kom 
m et til at om bytte Højskolens K ateder med Bispestolen,
saa vilde han alene i K raft af sin U niversitetslæ rerger
ning have erhvervet sig et udødeligt Navn. Han h ar sin
Plads blandt den danske Kirkes fire Stormænd i det 19.
Aarhundrede. H. L. Mortensen staar trods al Forskel i
Anlæg og Indsats fuldt paa Linie med Sjællandsbispen
J: P. Mynster, V artovpræ sten N. F. S. Grundtvig og F ilo
sofen Søren Kierkegaard.
Adkom sten til denne Hædersplads erhvervede han sig
ikke alene som Bisp, m en ogsaa, ja først og frem m est
som Professor. H an h ar ikke blot sin Plads i dansk
Kirke- og Teologis Historie, m en ogsaa i det køben
havnske Universitets- og Kulturlivs Historie. Største
delen af sit Liv levede han som Borger i Rigets Hoved
stad. Her fandt han sine første Tilhørere om Kateder
og Præ dikestol og de første Læsere af et F orfatterskab,
der kom til at spænde over Teologi og Filosofi, Prædiken
sam linger og L ejlighedsskrifter. Her kom han til med
Mund og Pen at sætte sit Præg paa Kirke- og Kulturliv.
Det kulturhistoriske Billede af Staden København i fo r
rige A arhundrede kan lige saa lidt tænkes uden M artensens Skikkelse som den danske Kirke Anno 1938 uden hans
Indsats som Professor og Biskop, som Forelæ ser og F o r
fatter, F orkynder og Styrer. Til det karakteristiske for
1840’ernes K øbenhavn hører ikke blot den danske K ir
kes fire Storm ænd, der sam tidigt levede og virkede i
Hovedstaden, m en ogsaa den snævre Vennekreds, der
samledes i det heibergske Hus, og den store T ilh ø rer
kreds, som flokkedes om det martensenske Kateder. Uden
dette vilde saavel dansk Aandsliv som københavnsk Kul
turliv m angle et betydningsfuldt Moment og et typisk
Tidens Træk.
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H. Martensen eller, som hans fulde Navn lyder, Hans
Lassen Mortensen (1808— 84) blev født i Flensborg som
Søn af den nordslesvigske bondefødte Skipper, senere
Navigationslærer og nautiske og kom m ercielle F o rfatter
og Oversætter, Hans Andersen Mortensen (1782— 1822)
og hans flensborgsk fødte Hustru, Anna Maria, født
Truelsen (1781— 1853) ;7) af økonomiske Grunde flyttede
Fam ilien 1817 til København, hvor Sm alhans og Sygdom
stadig havde til Huse i dette Sm aakaarshjem . Faderen,
en dansk Terje Vigen, døde allerede 1822, 41 Aar gam 
mel. Aaret efter blev Sønnen overflyttet fra den køben
havnske Privatskole, v. W estens Institut, til Landets fo r
nem ste Statsskole, Metropolitanskolen, hvor han tilbragte
fire Aar, økonom isk trange, m en aandeligt betydnings
fulde for hans Udvikling og Uddannelse, takket være
et dygtigt Læ rerpersonale, solid Undervisning og u d 
bredt Fritidslæ sning, der spændte over Verdens- og N a
tionallitteraturens Hovedværker. Størst Betydning for
ham fik efter hans egen Mening N aturfilosofen og N a
turforskeren Henrik Steffens' religiøse Lejlighedsskrift,
»Om den falske Teologi og den sande Tro«, der vakte
Opsigt ved sin Frem kom st 1823 i T yskland og senere i
Danmark, hvor det udkom oversat 1825. Skriftet gav Martensen, som han fortæ ller i sin Selvbiografi, »en Anelse
om, at der m aatte kunne gives en Verdens- og Livsan
skuelse, i hvilken alt, hvad der i Tilværelsen har Be
tydning, N atur og Aand, N atur og Historie, Poesi, Kunst,
Filosofi føjer sig harm onisk sam m en til et Aandens T em 
pel, i hvilket Kristendommen er det altbeherskende og altforklarende M idtpunkt«. Lad de Lærde tvistes om Stef
fens’ Betydning i det enkelte for Martensen. Eet er dog sik
kert: Ikke blot A. Oehlenschlägers Poesi, J. P. Mynsters
7) Skat Arildsen: Biskop Hans Lassen Martensen. I, Kbh. 1932
(citeres som: H. L. M. I), 4—9.
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Prædiken og N. F. S. Grundtvigs Historiesyn, men ogsaa
H. L. Martensens Teologi staar i Gæld til Henrik Steffens,
Romantikens Herold i Norden.8)
I 1827 blev M artensen Student. Han dyrkede ikke en
sidigt sit Fagstudium , Teologien, m en syslede ogsaa en
Del m ed Filosofi, læste noget S kønlitteratur og lidt H i
storie og sluttede sig til en mindre Kreds af jævnaldrende,
grundtvigsk paavirkede Studenter. H an læste privat med
Skoledrenge og tjente derved lidt til M oderens og sit
beskedne U nderhold.9) I 1832 blev han teologisk Kandi
dat m ed Udm ærkelse, gik paa Pastoralsem inariet, fulgte
Forelæ sninger hos de to Professorer i Filosofi, F. C.
Sibbern og Digteren Poul Martin Møller, begyndte at
m anuducere teologiske Studenter, deriblandt den senere
Irilosof Søren Kierkegaard og Ryslinge-Præsten Vilh.
Birkedal, begge senere hans M odstandere. H an tra k sig
som ung K andidat tilbage fra den grundtvigskpræ gede
Om gangskreds og stod forsigtigt kritisk overfor G rundt
vig. H an kom hyppigt hos det teologiske F akultets be
tydeligste og indflydelsesrigeste Medlem, Grundtvigs
M odstander siden 1825, H. N. Clausen, og bevarede nær
T ilknytning til Fysikeren H. C. Ørsteds og Filosofen
F. C. Sibberns Hjem, K ulturcentrer i Datidens Køben
havn, Steder, hvor han var kom m et fra sine første Studenteraar. I K raft af sin Personlighed og Tæ nkning fik
af U niversitetslæ rerne i Aarene 1827— 34 Sibbern størst
Betydning for M artensen, hvis teologiske D ebutarbejde
fra December 1833, en Besvarelse af den teologiske P ris
opgave, der forskaffede ham Universitetets Guldmedaille,
saavel som hele hans øvrige F o rfatterskab røber stærk
og dyb sibbernsk Paavirkning.10)
8) H. L. M. I, 10—30.
9) smst., 31, 35—42, 51—56.
10) smst., 56—58, 55—56, 41—51, 59—72.
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1834—36 foretog Martensen sammen med sin nære Ven
fra M etropolitanskolen, Juristen F. C. Bornemann en
U denlandsrejse, hvis H ovedstationer blev Berlin, Heidel
berg, München, Wien og Paris. I Berlin oplevede M ar
tensen en religiøs Krise, der belærte ham om, at uden et
personligt religiøst Liv filosoferer m an kun forgæ 
ves over K ristendom m en. I M ünchen lærte han af den
protestantiske Filosof, Schelling, den fødte akadem iske
Docent, hvordan en Universitetsforelæsning rettelig
burde holdes. Af dennes katolske Fagkollega, Franz
Baader fik han de væsentlige H ovedsynspunkter og
G rundlinier for sin kristelige Verdens- og Livsanskuelse,
som han senere udviklede i sine to Hovedværker, »Den
christelige Dogmatik« (1849) og »Den christelige Ethik«
(1871— 78). Sibbern og B aader blev hans Læ rem estre i
Arbejdet paa at forny og forynge de kirkelige Dogmer,
for M artensen Teologiens Hovedopgave. Han ønskede
at bidrage sit til, at dansk Videnskab kunde hæve sig
til Højden af dansk Poesi. Hans Forkæ rlighed for syste
matisk Teologi og Filosofi var uudslukkelig, hans Lyst
til akadem isk Virksom hed uovervindelig; sit Program
for eventuelle Forelæ sninger havde han allerede færdigt
i W ien i Ja n u a r 1836. F ørst m aatte han dog vise, hvad
han videnskabeligt duede til, altsaa disputere for den
teologiske L icentiatgrad.11)
n ) H. L. M. I, 75—110. — Den nu forsvundne teologiske Licentiat
grad blev vistnok indført ca. 1670 ved Kbh.’s Universitet og holdt sig
af samtlige Licentiatgrader længst, nemlig indtil 1917, da
alle dalevende Licentiater blev gjort til teologiske Doktorer.
Licentiatgraden gav og Doktorgraden giver jus docendi d. v. s.
Ret til at udøve Lærervirksomhed ved Universitetet, i Modsæt
ning til Doktorgraden ved de fleste tyske og svenske Universiteter,
hvor denne Ret først erhverves ved yderligere Habilitation. (Eiler
Nyström: Kbh.’s Univ. gennem 450 Aar, tr. i Københavns Universitet
1929, Kbh. s. A., 61—62).
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I E ftersom m eren 1836 vendte M artensen og Bornem ann tilbage til Danmark, personligt og videnskabeligt
modnede, fyldte med Impulser og Idéer, oplagte til
at bearbejde den rige Høst fra Udenlandsfærden.
Snart var M artensen i fuld Gang med M anuduktion,
Studium og Forfatterskab. E fter en Anmeldelse i De
cember 1836 af et af J. L. Heibergs Propagandaskrifter
for Tyskeren Hegels Filosofi og en æstetisk Artikel i Juni
1837 om Faustidéen fulgte i Juli samm e Aar hans teo
logiske Licentiatdisputats paa Latin om »Den menneske
lige Selvbevidstheds Autonomi«, et religionsfilosofisk Ar
bejde om Samvittigheden som videnskabeligt Erkendel
sesorgan, med centralt dogmatisk Sigte og Kritik af Tænkerne Kant, Schleierm acher og Hegel. Afhandlingen,
paa hvilken han vandt den teologiske Licentiatgrad 12.
Juli 1837, blev hans første litteræ re Sejr og den bedste
Reklame for ham i akadem iske Kredse og den dannede
Verden og tillige Indledningen til en ny Æ ra i dansk
Teologi.12)
Utvivlsomt efter O pfordring fra det teologiske F a k u l
tets øverste Medlem, H. N. Clausen, der fra 1830’ernes Be
gyndelse havde arbejdet for en h a a rd t tiltræ ngt Udvi
delse af F akultetets Læ rerpersonale, indsendte M arten
sen en M aanedstid efter D isputatsforsvaret et Andragen
de til D irektionen for U niversitetet og de lærde Skoler
(nu U ndervisningsm inisteriets 2. Departem ent) om alle
rede sam m e E fteraar at blive ansat som L ektor i Teo
logi. Fakultetet anbefalede varm t Andragendet, som Di
rektionen dog af økonom iske Grunde ikke kunde opfyl
de.13) M artensen tabte dog ikke Modet, m en indledede
tvæ rtim od i V interen 1837— 38 sin U niversitetslæ rerger
ning som Privatdocent, idet han efter særlig O pfordring
12l H. L. M. I, 110, 115—141.
FJj smst., 151—153.

22G

Skat Arildsen

fra en blandet Kreds for et talrigt besøgt A uditorium
Onsdag og Fredag Kl. 17—18 forelæste over »Prolegome
na til den spekulative Dogmatik« o: h an gav en Oversigt
over den nyere og nyeste Filosofis Historie fra Kant til
Hegel og dens F orhold til Teologien, en filosofihistorisk
Oversigt, der for M artensen var den nødvendige F o ru d 
sætning for at kunne give sin Frem stilling af den kriste
lige Troslære. Forelæ sningsræ kken varede fra den 14.
November 1837 til den 27. Marts 1838 og om fattede ialt
33 Forelæ sninger. Men før han havde afsluttet sit første
Semester, var der sket en Begivenhed, der pludseligt og
uventet førte til Opfyldelsen af hans m est bræ ndende
Ønske om Universitetsansættelse.14) Den ene af de to Filo
sofiprofessorer, Digteren Poul Martin Møller, døde den 13.
M arts 1838. Af Hensyn til de m oralfilosofiske R usfore
læsninger, der skulde holdes i det forestaaende Som m er
semester, som begyndte den 1. Maj, og afsluttes med
E ksam en sam m e E fteraar, sørgede de respektive Myn
digheder h urtigst m uligt for at faa Posten besat. Alle
rede den 9. April gjorde Universitets- og Skoledirektio
nen Indstilling til Kongen: den eneste Ansøger til den le
dige Stilling, M agister, Sognepræst til G rim strup-A arre
i Ribe Stift, Fr. Ludv. Bang Zeuthen, var ukvalificeret,
ingen af de ældre U niversitetslærere hverken vilde eller
kunde overtage Posten, den eneste kvalificerede var Mar
tensen, somj blev indstillet til ekstraordinær Docent i Teo
logi med Titlen af Lektor og med Forpligtelse til m idler
tidigt at overtage Rusforelæ sningerne i M oralfilosofi
(Sædelære), i hvilket Fag der ikke foreløbig skulde finde
nogen fast Ansættelse Sted. Den 21. April underskrev
F rederik VI D irektionens Indstilling.15)
14) H. L. M. I, 153, 158.
15) smst., 153—154. F. L. B. Zeuthen (1805—74), bl. a. St. Sognepr.
i Sorø og tilsidst i Fredericia, var Modstander af N. F. S. Grundt
vig, Søren Kierkegaard og Katolicismens Propaganda i Danmark,
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Saaledes opnaaede Martensen, endnu ikké fyldt 30 Aar,
at faa sit højeste Ønske om en Universitetslærerpost op
fyldt. For H. X. Clausen betød Martensens Ansættelse et
foreløbigt Resultat af hans flera arige Bestræbelser for Ud

Københavns Universitet i Fyrrerne. Kobberstik.
Efter »Københavns Universitet 1929«.

videlse af det teologiske Lærerpersonale. Kort efter Ud
nævnelsen tog den unge Lektor fat paa sit første Semester
som fast Universitetslærer.16) Han mødte i alle Henseender
velforberedt til en akademisk Lærergerning. Han havde lige
fra Skoledagene i Metropolitanskolen erhvervet sig en alTilhænger af Filosofen Schelling som Martensen af Baader, senere
ofte paa samme Kampfront som Martensen og i personlig Forbin
delse med denne p. Gr. af fælles filosofiske, teologiske og kirkelige
Interesser.
16) H. L. M. I, 155, 156.
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sidig hum an Dannelse — han var sjælden belæst — og
siden Rusaaret en solid videnskabelig Uddannelse som Teo
log med Dogmatik og Filosofi som Speciale, og havde især
paa Udenlandsrejsen vundet i personlig Modenhed. Han
havde habiliteret sig som Licentiat og kvalificeret sig som
Privatdocent, alf med det Maal for Øje, han nu havde
naaet. Men hvorledes var Samtiden forberedt til at modtage,
hvad Martensen havde at give? Hvorledes var det aandelige
Milieu, hvor han kom til at øve sin Indsats?
F ra 1830’emes sidste Halvdel til ind i 40’erne var der,
for at tale i Tidens Sprog, hos »de Dannede« i København
fortsat levende æstetisk Interesse, der gik tilbage til Aarhundredets første og andet Tiaar — den danske Litteraturs
Guldalder var jo endnu ikke forbi. Hertil kom dels en vaagnende politisk Interesse — det var som bekendt i Stænder
forsamlingernes Tidsalder — , dels en nyvakt filosofisk I n 
teresse, som først og fremmest skyldtes J. L. Heiberg. Som
Lektor ved Kiels Universitet kastede denne sig 1824 med
særlig Iver over Studiet af den tyske Tænker Hegel og op
levede en Dag samme Aar paa en Gæstgivergaard i Ham 
borg et filosofisk Gennembrud. Fra det Øjeblik blev han
til sin Død Hegels trofaste Tilhænger og ufortrødne Tals
mand. Georg Willi. Fr. Hegel (1770— 1831), et af Filoso
fiens største Navne, ansaas da viden om i Tyskland som
Tænkernes Tænker, hvis filosofiske System indeholdt Uni
versalnøglen til Løsning af Alverdens Gaader. Hegels Fi
losofi vandt under den preussiske Regerings Protektion
den største Udbredelse i Tyskland og den største Indfly
delse paa næsten alle tyske Universiteter og Statsinstitutio
ner. Heiberg legitimerede sig allerede samme Aar som hegelsk Filosof og Forkæm per med sit filosofiske Lejligheds
skrift »Om den menneskelige Frihed« (1824). Dermed ind
ledede han sin aarelange Propaganda for Hegelianismen,
som han drev dels i et omfattende og omspredt Forfatter
skab, dels som Læ rer (1830— 36) i Logik, Æ stetik og
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Dansk ved Den kgl. militære Højskole (oprettet 1. Novbr.
1830), hvor de mest lovende unge Officerer fik ikke blot
en fremragende krigs viden skabelig Uddannelse, men ogsaa
en alsidig hum an Dannelse — Skolens berømteste Elever
fra 1830’ernes første Halvdel var Vennerne C. G. Andræ,
Forholdstalsvalgmaadens Opfinder og Virkeliggører, og
Fr. Læssøe, Treaarskrigens vistnok største militære Geni,
begge senere Skolens fremragende Lærere. Den i 1830’erne
æstetisk toneangivende Heiberg gjorde dog ubetinget større
Lykke som Skuespildigter end som filosofisk Propagandist.
Trods alle Anstrengelser var der endnu 1836 kun vakt »en
bl'ot udvortes Interesse for Hegel«, hvilket dog ikke maa
undervurderes.17)
Filosofiprofessoren Poul M. Møller øvede paa Katedret
ikke gennem sine Forelæsningers Indhold, men i Kraft af
sin Personlighed en mægtig Paavirkning paa mange Til
hørere og bidrog sikkert indirekte sit til Vækkelse af Ti
dens filosofiske Interesse, som især Martensen skulde drage
Fordel af. Dette bør huskes ved Læsningen af dennes lidt
kategoriske Dom, at Poul Møllers Lektioner »i det Hele
ikke frembragte synderlig Virkning«. løvrigt havde Møller
gjort en hegelsk Kampagne med, men brudt med Hegel ca.
1836.18) Hans Fagkollega, F. C. Sibbern, gav dels i Fore
læsninger Vinteren 1838—39, dels udførligt paa Tryk en
central, skarp og træffende Kritik af baade Hegels og Hei
bergs Filosofi (1838). En filosofisk Fejde, Udødelighedsstriden, som rasede i Tyskland i 1830’ernes Midte, gav og
saa Genlyd herhjemme og fremkaldte Indlæg fra Heiberg,
17) H. L. M. I, 113. — Flemming Dahl: C. G. Andræ, 72, 25, 54, 24—
25. — Samme: Andræ og Forholdstalsvalgmaaden, Hist. Medd., 3.
Rk. II, 1937. — N. P. Jensen: Oberst Fr. Læssøe. Kbh. 1912, 12, 11,
16—17, 37.
18) H. L. M. I, 113. — Vilh. Andersen: Poul Møller. Kbh. 1894,
319—20. — H. Martensen: Af mit Levnet (citeres som: Levnet) II,
Kbh. 1883, 4.
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Poul Møller og Sibbern. Dette bidrog yderligere til at øge
den filosofiske Interesse, som dels gik i hegelsk Retning
for de Unges, dels i efter-hegelsk Retning for de Ældres
Vedkommende. 19)
Det københavnske Præsteskab, dengang en betydnings
fuld Faktor i Hov-edstadens hum ane Aandsliv, talte Mænd
som Biskop Jac. Pet. Mynster, Sognepræst ved Trinitatis
Kirke, Wald. Henr. Rothe, og Stiftsprovst ved Vor Frue
Kirke, Henr. Ge. Clausen, efterfulgt 1838 af Eggert Chrstf.
Tryde, alle Mænd, der var skolede i teologisk og filosofisk
Tænkning, og som, Oldingen Clausen undtaget, fulgte godt
med i samtidig tysk og dansk Teologi og Filosofi. Det yngre
Slægtled i Præsteskabet viste paa de samme Felter ikke
blot levende Receptivitet, der bl. a. næredes af de to danske
teologiske Tidsskrifter (herom nedenfor), men ogsaa for
tjenstfuld Produktivitet, hvorom vidner dels den i Anled
ning af Reformationsjubilæet 1836 udkomne righoldige
Litteratur, dels det forholdsvis anselige Antal teologiske
Doktor- og Licentiatdisputatser, frem kaldt af Universitetsfesten i Anledning af Christian VIII’s og Caroline Amalies
Kroning og Salving 1840.20)
Det teologiske Fakultets ældste, betydeligste og indflydel
sesrigeste Medlem var Henr. Nie. Clausen (1793— 1877),
en kølig og klar, fagligt og almenmenneskeligt alsidigt ori
enteret Lærd, der docerede Ny T estam ent og Dogmatik,
bedre kendt som Grundtvigs kirkelige Modstander, bedst
som nationalliberal Politiker. Sammen med den ham m en
neskeligt og religiøst nærstaaende, samvittighedsfulde gam
meltestamentlige Forsker, Matth. Hagen Hohlenberg (1797
— 1845) udgav han siden 1833 »Tidsskrift for udenlandsk
theologisk Litteratur«. Den fortjenstfulde nytestamentlige
Lærde, Carl Em il Scharling (1803— 1877), som midlertidigt
19) Lektionskatalog Vintersemestret 1838/39. — H. L. M. I, 113.
20) H. L. M. I, 114. — Theologisk Tidsskr. V, 1. Hft., Kbh. 1841,
178 flg.
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inden Martensens Ansættelse varetog Etik (kristelig Sæde
lære), begyndte 1837 Udgivelsen af »Theologisk Tidsskrift«
sammen med den ham personligt og kristeligt nærstaaende.
kritisk arbejdende Kirkehistoriker, Chr. Thorning Engelstoft (1805— 1889), den senere Fynsbisp, kendt for sin be
tydningsfulde Indsats i dansk Historie og Topografi.21) For
Fakultetet betød Martensens Ansættelse ikke alene en
haardt tiltrængt Udvidelse, men ogsaa i teologisk, religiøs
og kirkelig Henseende et værdifuldt Supplement.22) Det
kom selvfølgelig ogsaa hans Lærergerning til gode, at der
var Interesse for Teologi oppe i Tiden; der blev studenet
med Alvor og Kraft. Eksamenskravene var ogsaa steget.23)
Uafhængig af saavel tysk som dansk Universitetsteol'ogi
udvikles 1825—42 (især 1833—40) en grundtvigsk Teologi,
dels af Grundtvig selv, dels af Grundtvigianismens spidsfin
digste Propagandist, Præsten Jac. Chr. Lindberg, og dens
skarpsindigste Talsmand, den senere Aalborgbisp, Pet. Chr.
Kierkegaard. 24)
Hvorledes var nu Studenternes aandelige Habitus i 1830’
ernes sidste Halvdel? Den største Studenterorganisation
var Studenterforeningen, som var blevet stiftet i Sommeren
1820. Her var i 20’erne de æstetiske Interesser væsentlig
eneraadende, men m aatte fra 30’erne dele Magten med de
politiske Interesser, som brød ind i Foreningen med Julire
volutionen 1830, voksede med Oprettelsen af de raadgivende Stænder 1834 og bredte sig som en Stormflod ved Frede
rik VI’s Død i December 1839.25) Derimod var der i Studen2l) H. L. M. I, 33, 108, 114.
") jfr. A. Lunddahl (Sognepr. i Tølløse): Fra Martensens første
Docenttid, Theol. Tidsskr. V, Kbh. 1888, 321—22.
23) Brev 14. Novbr. 1837 fra J. H. Paulli til G. P. Brammer, Theol.
Tidsskr. IV, 1887, 469.
24) H. L. M. I, 114.
25) H. C. A. Lund: Studenterforeningens Historie 1820—70, I, Kbh.
1896, 249, 280 flg., 360 flg., 375, 471—73; II, 1898, 1 flg.
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terverdenen hverken nogen religiøs Interesse, kristelig Be
vægelse eller kirkelig Retning fremtrædende, endsige her
skende. Selvfølgelig var der enkelte Studenter, som fælles
religiøs Sympati knyttede nøje sammen; men langt det
overvejende Flertal af de unge religiøst bevægede Akademi
kere var udprægede Individualister. De færreste var støbt
i en bestemt kristelig Form, de fleste levede et isoleret re
ligiøst Liv, lyrisk drømmende, følelsesbetonet, lidet tynget
af dogmatiske Grublerier og etiske Skrupler — de teologisk
Studerende blev vel i sidstnævnte Henseender i nogen Grad
paavirket af Studiet. De religiøst bevægede Studenter re
præsenterede ikke Menigheds-, men Enkeltm andskristendom. Man dyrkede sin Gud i sit Lønkammer; men aandelig
Blufærdighed og Tidens Takt og Tone forbød En at tale
derom i dagligt Omgangsliv. Kirken søgtes ikke meget af
Studenterne; Mynster og Grundtvig havde vel hver deres
Flok Studenter, som trofast samledes om deres Prædike
stol; men ingen københavnsk Præst kunde da kaldes Stu
denternes Præst. Religiøst set savnede de et Samlingsmær
ke — Martensen blev det i nogen Grad, men typisk for Ti
den ikke fra Kirkens Prædikestol, men fra Højskolens Ka
teder, ikke som Forkynder, men som Forelæser.26)
Hvad var det da for Forelæsninger, Martensen holdt? I
det filosofiske Fakultet læste han i 4 Sommersemestre 1838
— 41 Moralfilosofi og Sibbern Logik; saaledes delte de m id
lertidigt den afdøde Poul M. Møllers Rusforelæsninger imel
lem sig, indtil lic. theol. Basmus Nielsen, der som nybagt
Licentiat havde virket et Aarstid som Privatdocent i Teo
logi, blev udnævnt til Filosofi-Professor 1841.27) Det var
Diktatforelæsninger, Martensen holdt, med Undtagelse af
det sidste Ruskursus, som han holdt paa Grundlag af sit,
af Hensyn til Russerne hastigt udarbejdede, kortfattede,
mesterligt disponerede »Grundrids til Moralfilosofiens Sy26) jfr. A. Lunddahl anf. Art., 322—24.
27) H. L. M. I, 155, 156.
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stem« (Maj 1841), der blev trykt i 3 Oplag og oversat til
Svensk og Tysk, Hollandsk og Ungarsk.28)
Martensens længste og vægtigste Virke faldt dog i det
teologiske Fakultet 1838—54. Af det teologiske Studiums 5
Hovedfag med tilhørende Bifag — Ny Testament, Dogma
tik (Troslære) og Etik (Sædelære), Gammel Testament og
Kirkehistorie — har han forelæst over de 3 første Fag. Han
holdt saaledes med Aars Mellemrum regelmæssig tilbage
vendende Forelæsningsrækker bl. a. over Tros- og Sæde
lære, over den nyere Filosofis Historie fra Kant til Hegel
og dens Forhold til Teologien. Lejlighedsvis forelæste han
over nytestamentlige Skrifter.29) Berømtest af disse Lektio
ner er Galaterbrevsforelæsningen, som han holdt i Somme
ren 1839 vel at mærke paa Dansk — Latin var nemlig end
nu dengang Forelæsningssprog for Lektionerne over Gam
mel og Ny Testament, Dansk for de øvrige Fag. Den nævnte
Forelæsning var et blandt flere Vidnesbyrd om Modersmaalets voksende Udbredelse paa Universitetet i Aarene
omkring 184O.30)
Indholdet af Martensens Forelæsninger kender vi kun
højst ufuldstændigt, da der kun findes Brudstykker af hans
egne Forelæsningskoncepter til de forskellige Lektioner.31)
Disse har som hans Kollegers væsentlig været Diktatfore28) H. L. M. I, 156, 188, (204). — Mindre Skrifter og Taler af Bi
skop Martensen. Udg. af Julius Martensen, Kbh. 1885, 5.
20) H. L. M. I, 156—58, (107).
30) smst., 161. — Ved Universitetsforelæsninger begyndte Dansk
allerede i Løbet af det 18. Aarhundredes sidste Halvdel i stigende
Grad at trænge sig frem ved Siden af Latinen, hvis Eneherredømme
lidt efter lidt blev brudt, til dels ved Universitetspatronen, Hertug
Frederik Christian til Augustenburg’s Indflydelse. I det 19. Aarhun
dredes anden Halvdel fuldbyrdedes Modersmaalets Sejr paa Kbh.’s
Universitet, hvor Latin dog aldrig er blevet officielt afskaffet, (jvf.
Vilh. Thomsen: Videnskabens Fællessprog, Studier fra Sprog- og
Oldtidsforskning Nr. 65, Kbh. 1905, 3, 29—30).
31) H. L. M. I, 158—61 (Note 2—4, 15).
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læsninger; men til Forskel fra de andre Universitetslærere,
der sædvanligvis nøjedes med blot at læse op af deres Kon
cepter, var Martensens Lektioner en Blanding af frit Fore
drag og bunden Oplæsning, noget, der havde sin store F or
del (herom senere), men ogsaa sin store Vanskelighed for
den ikke blot lyttende, men ogsaa refererende Tilhører,
hvad næsten alle de bevarede Studenterkollegiehefter tyde
ligt viser. Skønt han som sine Kolleger væsentlig baserede
sin Undervisning paa Diktatforelæsninger, naaede han dog
at faa et Lærebogsgrundlag i 2 Fag. Allerede i Vinteren 1841
— 42 kunde han docere kristelig Etik tildels paa Grundlag
af sit »Grundrids til Moralfilosofiens System« (Maj 1841),
der dog som et rent foreløbigt Hjælpemiddel ad Aare skul
de afløses af en større Lærebog, en Plan, han ikke naaede
at realisere som Universitetslærer, men først som Biskop
en Menneskealder senere, nemlig i det teologiske Hoved
værk fra hans Bispetid, »Den christelige Ethik« (Bd. 1—3,
Kbh. 1871— 78.32) I Sommeren 1849 har Martensen vel i
sit dogmatiske Kursus gjort Brug af »Den christelige Dog
matik« (Juli 1849), det teologiske Hovedværk fra hans
Professortid. Det blev trykt i 4 Oplag før og i 1 Oplag efter
hans Død og oversat til Tysk og Svensk, Engelsk og
Fransk.33)
Paa 2 væsentlige Punkter gjorde Martensen en værdi
fuld Indsats som Universitetslærer. Han forelæste over Fag,
der ellers ikke doceredes, saaledes over den nyere og nyeste
Filosofis Historie, som F. C. Sibbern overhovedet ikke og
Poul M. Møller kun en enkelt Gang havde forelæst over.34)
32) H. L. M. I, 157, 211—12, 438 flg.
33) smst., 157, 213 flg., (160), 245—46. — Mindre Skrifter og Ta
ler af Biskop Martensen, 6. — 5. Opl. af »D. ehr. Dogmat.« 1904
(ved A. Th. Jørgensen).
34) Martensen; Levnet II, 3—4. — H. L. M. I, 158. — Lektions
katalog f. Kbh.’s Univ., div. Semestre. — Vilh. Andersen: Poul Møl
ler, 303.
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Han skabte fremdeles en spekulativ Teologi — spekulativ,
Tidens akademiske Slagord, var en teknisk Betegnelse fol
en særlig Tiænkningsmetode (Dialektik), skabt af Filosofen
Hegel. Den martensenske Teologi er en evangelisk-luthersk
Teologi, gennemsyret af dansk og især tysk romantisk, kri
steligt og hum ant Aandsliv, i den danske Kirke et Side
stykke til Guldalderdigtningen i dansk Litteratur. Som
Livssynet veksler med de skiftende Generationer, ændres
ogsaa den kristelige Teologi og den kirkelige Forkyndelse
med hvert Slægtled. Martensens Teologi var hans Forsøg
paa at forny og forynge, genskabe i ny og tidssvarende Skik
kelse det kristelige Livs- og Verdenssyn, som han teoretisk
udviklede i sit teologiske Forfatterskab og praktisk byg
gede sin Forkyndelse over, hvad hans Prædikener og kir
kelige Taler tilfulde vidner om.35)
Baade som Universitetslærer og som Biskop boede Martensen i det gamle København, 1836—38 paa Graabrødretorv 6, 1839— 52 i Hummergade 15 og 1853— 54 i Vester
gade 2; først som Biskop 1854— 84 fik han i den røde Bispegaard paa Nørregade 11 Bolig i selve Latinerkvarterets
Centrum.36) Alle Forelæsningerne holdtes paa selve Univer
sitetet, altsaa i den nuværende Hovedbygning, der opført
1831—36 efter Tegning af Stadsbygmester Peder Malling
afløste den ældre Bygning, som ødelagdes ved Englænder
nes Bombardement paa Hovedstaden den 2.— 4. Septem
ber 1807. Et P ar Uger før 3-Dages Festen i Anledning af
Reformationsjubilæet skete den 13. Okt. 1836 den højtide
lige Indvielse af det genopførte Universitet, i det Ydre fuld
endt, i det Indre blottet for al kunstnerisk Udsmykning,
som udført i de følgende Aartier først blev færdig 1896.37)
35) II. L. M. I passim.
36) Minderige Huse. Kbh. 1922, 158.
37) Københavns Universitet 1929, 48—49. — Skat Arildsen: H. N.
Clausen og Kunsten i Kbh., Hist. Medd. om Kbh., 3. Rk. I, 1935,
449 flg.
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Her holdt Martensen ganske sikkert filosofiske Rusforelæs
ninger paa Nr. 6 og teologiske Lektioner paa Nr. 10, altsaa
i Universitetets største Auditorier, Hjørneauditorierne ved
hver sin Ende af den lange Gang paa 1. Sal ud mod Frue
Plads.
Det er i Sommeren 1838. Der er et ualmindeligt Røre
blandt Russerne, der følger den nyudnævnte Lektor Mar
tensens moralfilosofiske Lektioner, og blandt de teologiske
Studerende, som hører ham forelæse over spekulativ Dog
matik. — Det er mod Forelæsningstid. Ud ad Gadedøren
paa Graabrødretorv 6 kommer en yngre Mand, lille og spin
kel, spidsnæset, med funklende Øjne, og det sorte H aar stik
kende frem under Hatten. Holdning og Udseende røber
den Lærde. Med den ene Haand vanemæssigt paa Ryggen
og den anden om Spadserestokken bevæger han sig lidt
stift og afmaalt, lidt kunstlet værdigt hen mod Universite
tet. Nu nærmer han sig Frue Plads, der uden Stenborner
og Jernlænker, uden grønne Træer og Bronzebuster paa høje
Sokler ligger omrammet af den røde Bispegaard og de graa
Bygninger, Metropolitanskolen, Vor Frue og Universitetet.
Studenter haster til Forelæsning. Porten ved Universitetets
Østgavl staar aaben til Gaarden mod Fiolstræde. Der staar
allerede flere Unge i smaa Klynger, ivrigt gestikulerende og
diskuterende, kækt jonglerende med de hegelske Stikord —
Martensens sidste Forelæsning drøftes. Paa Slaget hel aabnes Hoveddøren paa Universitetet. Studenter strømmer ind,
haster op ad Trappen, henad Gangen til Auditoriet, hvor
Tilhørerne flokkes om Katedret og kæmper om Pladsen. Hei
er overfyldt af unge og ældre Studenter og Ikke-Studenter,
af Kandidater og Embedsmænd, de yngste og mindste Stu
denter presses ind mod Væggen eller kryber op i de højt
siddende, lange og brede Vindueskarme. De Sidstankomne
maa nøjes med at staa ude i den lange, brede Gang. Det er
næsten forbundet med lige saa stor Livsfare at høre Mar-
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tensen paa Københavns som Schelling paa Berlins Universi
tet.38)
Auditoriet er forlængst fyldt, da den unge Lærde hastigt
bestiger Katedret, lidt forlegent bukker og nervøst trækker
op af Lommen nogle hvide, sammensyede, tæt og skævt
beskrevne Papirer i Kvartformat. Saa begynder Forelæs
ningen. Det er en helt ny Røst, helt ny Toner i den ny
Universitetsbygning, Forelæsninger i Form og Indhold
saa vidtforskellige fra de andre U niversitetslære
res. Det er en Blanding af bunden Oplæsning
og frit Foredrag, men livfuldt og ildfuldt, beaandet
og beaandende, begejstret og begejstrende.39) Den
livlige Lektor Martensen med det bevægelige Ansigt og den
ofte konvulsiviske Gestikulation forelæser og foredrager
med en ellers paa UniversitetskatedreÆ ukendt »Begyndelsesfriskhed« (J. C. Hostrup).40) Ordene føjer sig hurtigt og
let for Tanken, ingen Snubien over Udtryk, ingen Søgen,
ingen Tøven efter Ord. Skønt Systematiker raader han over
et rigt Ordforraad og ejer Evnen til plastisk Sprogbehand
ling. Han giver ny Tanker ny Udtryk; han varierer et van
skeligt Problem, en tung og dunkel Tanke paa forskellig
Vis, indtil Studenterne har Klarhed over Sagen (A. P.
Lunddahl, Fr. Benedikt Møller). Begreb og Forestilling,
Tanke, Fantasi og Følelse kommer her til Udfoldelse, Hjerne
og Hjerte sættes i Bevægelse.41) Hvilket Emne han end fore38) C. Hostrup: Erindringer, Kbh. 1891, 82. — Ved H. L. Martensens Jordefærd 12. Febr. 1884, Kbh. s. A., 18 (B. J. Fog’s Gravtale).
— W. Hjort: N. G. Blædel, Nyborg 1881, 19. — Johs. Fibiger: Mit
Liv og Levned, Kbh. 1898, 70. — Fr. Nielsen: Minder, Aalborg 1881,
46. — Breve til og fra F. C. Sibbern, Kbh. 1866, 197 (Brev 15. Decbr.
1841 fra S. Kierkegaard til F. C. Sibbern).
39) A. Lunddahl: anf. Art., 326. — Fibiger: anf. V., 70. — Nielsen:
anf. V., 46. — Vilh. Beck: Erindringer, 2. Opl. Kbh. 1901, 16.
40) Hostrup: anf. V., 67, 81. — Nielsen: anf. V., 46.
41) Lunddahl: anf. Art., 324—25. — A. Bartholdy Møller: Minder
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læser over, lægger han hele sin Personlighed ind i sine Ud
tryk, sin Stemme og sine Bevægelser. Uden pastoral Sal
velse taler han snart med ægte Varme, snart med intellek
tuel Begejstring; han skjuler ikke sin egen Overbevisning,
dølger ikke sit personlige Stade (Lunddahl, Hostrup, Fr.
Nielsen). Det er i Form som i Indhold personlighedsprægede
Forelæsninger. Saa taler han sig fri af Papiret, giver sig
Aanden i Vold, og Inspirationen lægger ham Ord paa Læ
ben. Betaget lægger mange af de ivrigt lyttende Studenter
i det overfyldte Auditorium Pennen fra sig og foretrækker
blot at høre og »mærke Aandens Vingeslag, der rører ved
Hjertet« (Møller, Lunddahl). Ja, selv M odstandere rives
med som den islandske Teolog, Ny rationalisten Magnus
Eiriksson, der en Dag udbryder: »Dette Menneske river mig
hen; men min Samvittighed siger mig, at det er Galskab
tilhobe!« (Fr. Nielsen). De unge Tilhørere hænger ved hans
Læber og undrer sig over de klare Ord, de varme Udtryk
og de dybe Tanker. Den ny Verden, han fører dem ind i, er
endnu saa ny for ham selv, han er saa opfyldt af det speku
lative Idéindhold, endnu i sin aandelige Vorden og Væxt.
Under Inspiration af Emnet og Stedet faar martensenske
Idéer her Form og Farve, ny opdukkende T anker det
første, friske og slaaende U dtryk (B. J. Fog, H ostrup,
Fr. Vilh. Andersen).42)
Lektor Martensen læser over Filosofiens Historie. Han
sætter alt ind paa at begejstre Studenterne for Hegel, og dog
m aa han bekæmpe denne og bringe de Unge til at opponere
m odden tyske Tænker; han vil føre d»em gennem Hegel, ud
over Hegel. Og han henriver Tilhørerne, henrevet som han
fra Fr. Benedikt Møllers og Jakobine Bartholdys Hjem, Minder fra
gamle Grundtvigske Hjem VI, Kbh. 1926, 98.
42) Lunddahl: anf. Art., 325, 326. — Hostrup: anf. V., 82, 81. —
Nielsen: anf. V., 46. — Bartholdy Møller: anf. Art., 98. — Ved Martensens Jordefærd 18 (B. J. Fogs Tale). — Fr. Vilh. Andersen: En
Afsked, foranl. v. 5. Udg. af Marténsens Dogmatik, Teol. Tidsskr.
Ny Rk., VI, 1904—05, 2.
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selv er af Tyskerens »glimrende Tankekunst« (Fog).43)
Situationen skifter! Han læser over Dogmatik. Han giver
Teologien ny Skikkelse. Nu er den hverken Skriftlærdom
eller kirkelig Troslære eller Præsteskole, det er alt aflagte
Stadier, nej, Teologien er spekulativ — et Ord af mystisk
Klang, som øver et sandt Trylleri (Johs. Fibiger).44) Han
udvikler i Hegels Metode og Udtryk »Korsets Dialektik«,
korrekt, stringent og dog hvor opbyggeligt, uforglemmeligt
for mange (Andersen).45) Ny Situation! De andre Teologi
professorer forelæser altid over Gammel og Ny Testament
paa Latin; men Martensen beslutter at holde en eksegetisk
Forelæsning paa Dansk. Under hans Gennemgang af Gala
terbrevet paa Modersmaalet fatter de Studerende, at der
staar andet i Skriften og er en anden Rigdom end den, der
kan tilegnes ad sproglig-historisk Vej. Det er dem noget
nyt at blive ledet saa simpelt og klart til Ordets dybeste
Indhold (Lunddahl).40) Ved sin Varme vækker han den
religiøse Følelse i de unge Tilhørere (Hostrup) .47) En sidste
Situation! Martensen foredrager Etik. Han drøfter Resigna
tionens Problem og giver ganske sig selv. Mange unge Teo
loger lægger Pennen. Det er overflødigt at skrive. Hvad der
er sagt, fattes og huskes (Lunddahl).48) Hvad Martensen
end forelæste over, var det ham dog ikke nok blot at give
en videnskabelig Udvikling af de store Sandheder saavel
i Erkendelsen som for Livet, nej, han vilde dybest set deri
gennem føre Studenterne til »den personlige Hengivelse i
Sandhedens og Kærlighedens Tjeneste«. Det var det, der
43) Martensen: Levnet II, 4. — Ved Martensens Jordefærd 18 (B.
J. Fog).
44) Fibiger: anf. V., 74.
45) Fr. Vilh. Andersen: Nogle Betragtninger og Studier over . . . .
Martensens »D. chr. Ethik«. Kbh. 1879, 49—50. — jvf. s. F .: En Af
sked 2.
4C) Lunddahl: anf. Art., 325.
47) Hostrup: anf. V., 84.
48) Lunddahl: anf. Art.. 325.
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i Virkeligheden gjorde »hine Dage af fordum« til »Aar af
Evigheden« (Andersen).49) Lad saa være, at Forelæsnin
gerne i Aarenes Løb mistede den første »Begyndelsesf riskhed« og fik en fast og bestemt Form, hvor de smaa, uskyl
dige, bevidste og beregnede Virkemidler dog gjorde tilsigtet
Virkning og forønsket Lykke.50)
I »en aandelig Foraarstid« bragte Lektor Martensen nyt
Liv ind i den da ny Universitetsbygning. Hans Forelæs
ninger blev »Fyrrernes akademiske Bedrift, i sine Virk
ninger et Sidestykke til Henrik Steffens’ Forelæsninger i
Aarhundredets Begyndelse og Georg B randes’ imod dets
Slutning«. Hans Forelæsningssucces blev understøttet so
cialt set af lians nære Tilknytning til F. C. Sibbern, H. C.
Ørsted og H. N. Clausen og af Venskabet med Tidens
Smagsdommer, Johan Ludvig Heiberg, og Københavns
fejrede Skuespillerinde, Johanne Luise Heiberg; officielt
set tillige af de rige Forventninger, der i stedse stigende Grad
var blevet næret i indflydelsesrige akademiskle Kredse til
den unge, lovende Teolog, lige fra han i Vinteren 1834 havde
vundet Universitetets Guldmedaille.51) Hvad det betydier:
at betræde Katedret som den, af hvem den spekulative Løs
ning af Kristendommens Gaader forventes, siger sig selv!
Kan der tænkes lykkeligere Auspicier for en ung Privat
docent, for en nyudnævnt Universitetslektor!52) Væsentlig
set skyldtes hans Succes dels hans egne rige Kvalifikationer,
dels saavel Tidens æstetiske, filosofiske og teologiske
Interesser som forskellige U niversitetsforhold.53)
Baade med Hensyn til Forelæsningsemner og Forelæsningsmaade var Martensen noget ganske for sig selv saavel
i det filosofiske som i det teologiske Fakultet. Med sine
49) Andersen: Nogle Betragtninger, 50.
50) Troels-Lund: Et Liv, Kbh. 1924, 317.
51) Ved Martensens Jordefærd, 10 (Stiftsprovst P. G. Rothes Tale).
— Hostrup: anf. V., 81. — H. L. M. I, 162.
52) Fibiger: anf. V., 96.
53) H. L. M. I, 162.
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Forelæsningsrækker over den nyere og nyeste Tids Filo
sofi udfyldte han et stærkt følt Savn i begge Fakulteter.
Med sin spekulative Teologi supplerede han Fakultetsteologien, væsentlig repræsenteret af H. N. Clausens Teologi,
der var i Udvikling mod positiv Kristendom bort fra et af
fordansket Følelsesteologi og fortyndet Rationalisme præget
Standpunkt. De 2 blev i en længere Aarrække Fakultetets
betydeligste Lærerkræfter, som fagligt og pædagogisk sup
plerede hinanden fortræffeligt til Gavn for de vordende
Præsters Uddannelse — Clausens Navn bør ikke forglem
mes for Martensens Berømmelse.54)
I sin Kamp for den spekulative Tænknings Sejr nød Martensen vel tildels Frugterne af J. L. Heibergs aarelange He
gel-Propaganda, men fandt næppe Bistand hos sin Ung
doms betydeligste Lærer, F. C. Sibbern. Skønt denne fort
sat 1838—45 docerede sin Kristendomsfilosofi — den spe
kulative Teologi, der blev Martensens første aandelige For
udsætning som Teolog — , saa blev netop Sibberns person
lig© Antipati og videnskabelige Opposition mod Hegel Ho
vedgrunden til, at han blev distanceret i det spekulative
Opløb,55) hvor Martensen var førende, men snart fik 2
Konkurrenter, som trængte ham haardt, men aldrig slog
ham ud. Den første var hans Klassekammerat og Ven fra
Metropolitanskolen, lic. jur. Fr. Chr. Borne m ann (1810
— 61), der lige fra sin Ansættelse 1839 som juridisk Uni
versitetslærer nød velfortjent Ry som Docent, hvis Maal var
at indføre spekulativ Metode i dansk Jura. For denne bane
brydende Indsats rejste Martensen i sin Gravtale sin Ung
domsven det første Æ resminde ved hans Jordefærd fra Kø
benhavns Domkirke d. 14. Okt. 1861.56) Den anden var lie.
54) Martensen: Levnet II, 3—4. — H. L. M. I, 139, 114. — Niel
sen: anf. V., 46, 48. — H. N. Clausen: Optegnelser om mit Levneds
og min Tids Historie. Kbh. 1877, 214.
55) Lektionskatalog. — H. L. M. I, 41 flg., 113.
56) II. L. M. I, 163. — Frantz Dahls Art., F. C. Bornemann, Dsk.
biograf. Leks., Ny Udg. III, Kbh. 1934, 493—97. — jvf. Frantz Dahl:
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theol. Rasmus Nielsen (1809—84), der som sjældent velta
lende, gnistrende vittig og stærkt beundret Filosofiprofes
sor siden 1841 indførte Hegels Metode i dansk Universitets
filosofi. Han begyndte som Martensens nære Medarbejder,
men blev siden 40’ernes Slutning hans skarpe Modstander.57)
Med de 3 spekulative Tænkeres Universitetsansættelse i det
teologiske, juridiske og filosofiske Fakultet indledtes den
filosofiske Periode ved Københavns Universitet,58) En Med
arbejder fik de udenfor Universitetet i den af Sam tiden
højtskattede Prædikant og Sjælesørger, Eggert Christopher
Tryde (1781— 1860), der som Stiftsprovst ved Vor Frue 1838
— 57 samlede en talrig Tilhørerskare, især af Studenter,
om sin af spekulativ Tænkning prægede Forkyndelse.59)
Den hegelske Spekulation mødte vel afgjort Opposition
bande paa Universitetet ( H. N. Clausen, F. C. Sibbern,
H. C. Ørsted) og udenfor Højskolen (Biskop J. P. Mynster,
Vartovpræsten N. F. S. Grundtvig, Brødrene P. Chr. og
Søren Kierkegaard, Nyrationalisten Magnus Eiriksson),
men vakte utvivlsomt derigennem en frugtbar Aandernes
Kamp.
Nu Virkningerne af Martensens Forelæsninger! De blev
snart og synligt en Sejr for det første for ham selv. Sit
første Ry i vide Kredse vandt han som Forelæser, ikke
som Forfatter. Hans første Lærebog, »Grundrids til Moral
filosofiens System« (1841), krævede nødvendigvis, hvad
ogsaa Bogtitlen antyder, mundtlige Tilføjelser; hans anden
Lærebog, »Den christelige Dogmatik« (1849), kom paa et
Tidspunkt, da han forlængst havde vundet et Navn. Han
vilde aldrig gennem det skrevne Ord saa hurtigt have vunHovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie. Kbh. 1937,
86 flg. — H. Martensen: Leilighedstaler. Kbh. 1884. 411—18 (NB.
413—14, 417).
57) H. L. M. I, 163, 119.
58) jfr. Nielsen: anf. V., 35.
5Ö) Bj. Kornerup: Vor Frue Kirkes og Menigheds Historie. Kbh.
1929—30, 348 flg.
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det et saa udbredt Ry, som han vandt gennem det levende
Ord.60) For det andet førte Forelæsningerne til Sejr dels
for Hegels Filosofi — hvad Heiherg aarevis havde kæm 
pet for, bragte Martensen hurtigt til Sejr — , dels for spe
kulativ Teologi, hvilket blev ensbetydende med dansk Teo
logis Modernisering og Regeneration.01) Verdensvisdommen
forklaredes i Kristusvisdommen. Kristendommen blev ikke
opløst, men stadfæstet for Tanken ad spekulativ Vej. Tro
og Viden, Religion og Videnskab udelukkede ikke hinan
den, men var tværtimod fuldt forsonede og naturligt sam 
menhørende Faktorer i det menneskelige Aandsliv. Hvad der
saaledes var Tidens højeste Lærdom og Dannelse, var stik
modsat alle rationalistiske Tendenser. Spekulationen var
Rationalismens Dødsfjende. Den akademiske Ungdom var
fyldt af »et livsfrisk Haab og Mod« (B. J. Fog), af Cdæde,
Tro og Tillid til spekulativ Tænkning, i Martensens første
Docenttid væsentlig uden Tvivl og Kritik og uforstyrret af
Politik.02)
Hans filosofiske og teologiske Forelæsninger blev for
mange »en Indvielse til Studenterlivet« (J. C. Hostrup)
og tilførte dette i Almindelighed en intellektuel, ideel Løf
telse og moralsk Højnelse. Der kom et sjældent Liv og Røre
blandt Minervasønnerne, Filosofiens Aander var sluppet
løs og lod sig ikke besværge, selv ikke af Martensen. »Ti
dens Yjndlingsfilösofi« blev snart »Tidens Ynglingsfilosofi«
(Søren Kierkegaard). Man var moderne, følgelig Hegelianer
og løste Alverdens Problemer med forbavsende Lethed,
men selvfølgelig fra Filosofiens Stade. Hegels System med
tilhørende Stikord var som et praktisk Møbel med 3 Skur*
60) Lunddahl: anf. Art., 325, 324.
61) H. L. M. I, 163. — Clausen: Optegnelser, 211. — Fibiger:
anf. V., 73—74.
°2) Ved Martensens Jordefærd, 18 (B. J. Fog). — Indbydelsesskr.
t. Kbh.’s Univ.’s Aarsfest, Kbh. 1856, 77 (B. J. Fog’s Vita som Dr.
pliil.)« — Lunddahl: anf. Art., 329. — Indbydelsesskr. t. Kbh.’s
Univ.’s Aarsf., Kbh. 1874, 44 (L. J. M. Gudes Vita som Dr. theol.).
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ler, hvor alt mellem Himmel og Jord let og hurtigt landt
sin Plads.63) Den unge juridiske Kancelliembedsmand og
Retsfilosof, senere Departementschef, C. Weis (1809—72),
en ivrig Heibergianer og Hegelianer, forelæste i December
1837 i Studenterforeningen, hvor han spillede en frem træ
dende Rolle, sin fri Bearbejdelse af et Emne fra Hegels
Filosofi.64) Fra Forelæsningerne strømmede Studenterne
hen i Store Kannikestræde, senere til Hauserplads, til deres
talstærke Sammenslutning, Den akademiske Læseforening,
i daglig Tale Akadem ikum (stiftet i Foraaret 1839), en
Afholds-, Læse- og Diskussionsklub, hvor man i Sommeren
39 væsentlig morede sig med at hegelianisere. 1 Overvæ
relse af en større Tilhørerskare diskuterede og overdængede
her »udlærte Ordfægtere« hinanden med de hegelske Pro
jektiler. Her høstede den senere Filosofiprofessor, Rasm.
Nielsen som smidig Debattør sine første Laurbær. Her blev
ogsaa hans senere Fagkollega, H. Brøchner fordelagtigt
bekendt blandt Studenterne.6’) Disse var fortryllet af ideel
Begejstring for Filosofi og Videnskab, mange fik en hegelsk
Raptus, adskillige en virkelig hegelsk Periode. Kristelige
Samtaler førtes i spekulativ Aand, altsaa i den for Tiden
typiske Blanding af altomfattende Filosofi og filosoferende
Æstetik, til alt Held tilsat en god Del m unter Vittighed og
ungdommeligt Ordgyderi. Den hegelske Mode var trods alt
et ædelt Sværmeri og bragte for en Tid i vide Kredse Stu
denterkommers, Drik og Svir i afgjort Vanry.66)
Martensens Forelæsninger blev den bedste Reklame for
,i:)) Hostrup: anf. V., 80, 82—83. — Lunddahl: anf. Art., 327. — Fi
biger: anf. V., 88—89, 93. — Martensen: Levnet II, 5—7. — Clausen:
anf. V., 213, 210. — Nielsen: anf. V., 36.
04) H. C. A. Lund: anf. V., I, 404. — Frantz Dahls Art., C. Weis,
Dsk. biograf. Haandleks. III, Kbh. 1926, 680. — jvf. Frantz Dahl:
anf. V. 90.
°5) H. C. A. Lund: anf. V., 428, 453—56. — Hostrup: anf. V., 83.
G6) Fibiger, anf. V., 122, 88—89. — J. Bondo: B. J. Fog’s Levnet.
Kbh. 1897, 27. — Hjort: anf. V., 23.
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Teologien, der nu fik sin Glansperiode. Alle Aander svor
til den som spekulativ Teologi moderniserede Videnskab,
»Aandrighedens Helligaand«. Uden Tanke paa Præsteger
ning valgte adskillige i ideel Begejstring at studere Teologi,
Tidens Modestudium. I 40’erne var Antallet af Jurister og
Medicinere rent forsvindende i Sammenligning med Teo
loger Overproduktionen af teologiske Kandidater forsin
kede manges første Ansættelse og senere Avancement i Kir
kens Tjeneste.67) Studenterne dyrkede med Tver og Inter
esse Teologi, inciteret af Martensens og Clausens diametralt
modsatte teologiske Livsopfattelser, levende optaget af Aan
dernes Kamp og Tidens store Opsving i Teologistudiet. Om
Selverhverv eller Studenterleben for en Tid opslugte en og
anden Students Tid — Martensen maatte han høre, han
bandt ham til Universitetet, og KolTegiehefterne fra hans
Forelæsninger blev gemt Livet igennem. Der blev ikke alene
som nu blot læst, men virkelig studeret ivrigt, alvorligt og
ofte paa bred teologisk, filosofisk og hum an Basis til teo
logisk Embedseksamen, næppe i 40’erne synderligt skadet
af Manuduktionsvæsenet, der florerede saa stærkt før og
efter Martensens Universitetstid.68) Hans Forelæsninger
blev for dem, der havde et teologisk Øre, »den første Aan
dens Indvielse til den Gerning, som Kirken i en nærmere
eller fjernere Fremtid skulde besegle i deres Hænder« (Fr.
Vilh. Andersen). Det gjaldt saaledes det højkirkelige Tre
kløver, Martensens nære Disciple, fortrolige Medarbejdere
og trofaste Venner, Biskop B. J . Fog, Domprovst L. J. M.
,i7) Hostrup: anf. V., 82. — Fibiger: anf. V. 73—74, 364. — II.
C. A. Lund: anf. V., 460. — Briefwechsel zwischen H. L. Martensen
und I. A. Dorner. I. Berlin 1888, 139 (Brev 22. Decbr. 1843 fra M.
til Vennen, den tyske Teologiprofessor I. A. D.).
°8) Hjort: anf. V., 19—20 (Udat. Brev 1839 fra Biædel til Sognepr.
N. M. Plum). — Indbydelsesskr. t. Kbh.’s Univ.’s Aarsf. 1856, 78
(B. J. Fog). — Bondo: anf. V., 17, 27. — Hostrup: anf. V., 106, 95.
— Lunddahl: anf. Art., 328. — Nielsen: anf. V., 48.
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Gude og Provst Fr. Vilh. Andersen.; Digterpræsterne, Reli
gionshistorikeren Johs. Fibiger og Grundtvigianeren J. C.
Hostrup; Vækkelsesprædikanterne og Indre-Missions Or
ganisatorerne, V. G. Blædel og Vilh. Beck. Det er et lille,
men typisk Udvalg af Martensens Tilhørere og et talende
Vidnesbyrd om, hvor forskellige Individualiteter han kunde
paavirke, hvor forskellige kirkelige Typer han kunde præ 
ge. Derigennem satte han sit Præg paa den danske Kirke,
i København som i Provinsen, i By og paa Land.69)
Martensens Forelæsninger førte ikke blot til intellektuel
Opvækkelse, men ogsaa til religiøs Opbyggelse. Hans per
sonlige kristelige Opfattelse, varmt og aabent udtalt fra Ka
tedret, blev Studenterne en indirekte Opfordring til Kirke
gang. Et Faatal hørte Vartovpræsten N. F. S. Grundtvig,
det store Flertal Hofprædikanterne, Biskop J. P. Mynster,
Svogeren Balthasar Münter (den Yngre), residerende Ka
pellan ved Holmens Kirke, senere Holmens Provst, og
Svigersønnen J. H. V. Paulli, Hof- og Slotspræst ved Chri
stiansborg Slotskirke. Studenternes Modepræst blev dog
den spekulative Teolog, Stiftsprovst E. C. Fryde, der sam 
lede dem om Vor Frues Prædikestol og Alterbord. Efter at
Mortensen i Maj 1845 var blevet Hof prædikant, hørte de
selvfølgelig ogsaa ham prædike i Christiansborg Slotskirke.
Han synes dog ganske anderledes at have været i sit Es
paa Katedret frem for paa Prædikestolen.70)
Martensens Katedervirke havde dog ogsaa sine Skygge
sider. For mange blev Filosofien Modesag, der dels udar
tede i en filosofisk Tungetalen, et forfængeligt, trættende
og uudholdeligt Frasemageri; dels resulterede i et udpræget
69) Andersen: En Afsked, 2. — Martensen: Levnel III, 1883, 137.
— H. L. M. I, 162.
70) Lunddahl: anf. Art., 321, 328—29, 330. — Ilostrup: anf. V.. 84.
— Nielsen: anf. V., 50—51. — Martensen: Levnet II, 82 flg. — Bartholdy Møller: anf. Art., 98. — jfr. Fibiger: anf. V.. 96. — Bondo:
anf. V., 28.
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aandsaristokratisk Hovmod og Overlegenhed — fra den
hegelske Filosofis ophøjede Stade saa de spekulative Un
gersvende foragteligt ned paa den aandTøse Verden og var
ikke langt fra at henregne Mænd som Sibbern og Mynster,
Clausen og Grundtvig til »Dyrehavsbakkens Publikum«.71)
Dybere Aander blev i den Grad fanget ind af Spekulationen,
at de i deres Forelskelse i Idéen oplevede en Slags ulykkelig
Kærlighed som B. J. Fog og Johs. Fibiger.72) Teologistudiet
var lærerigt, befrugtende, men vanskeligt. Den spekulative
M\etode kunde være gavnlig, men ogsaa virke uheldigt.
Mange mente, at Kendskab til Metoden betød Genvej til
Viden og overflødiggjorde den slidsomme, møjsommelige
Indsamlen af historiske og sproglige Kundskaber. Interessen
for hebraisk Gammel og græsk Ny Testament sank i for
uroligende Grad.73) Universitetsundervisningen var pæda
gogisk set lidet tilfredsstillende. Martensens Forelæsningsform, en Blanding af frit Foredrag og bunden Oplæsning,
var virkningsfuld at høre, men vanskelig at nedskrive —
deraf de tildels komiske, kostelige og komplet meningsløse
Passus i bevarede Studen terkollegiehef ter fra hans Fore
læsninger. Den spekulative Teologi faldt vitterligt vanske
lig tilegnelig for adskillige, som følgelig søgt,e Hjælp hos
lettere fattelige Medstuderende eller Vejledning hos Manu
duktørerne. Fagets Vanskelighed har maaske ogsaa været
Grunden til, at lic. theol. O. C. L. Gad som Privatdocent
i Vinteren 1841— 42 tilbød sin Vejledning til under Sam
tale og Eksamination at gennemgaa den spekulative Dog
matik. Martensens og Clausens diametralt modsatte teo
logiske Anskuelser vanskeliggjorde Eksamensforberedelsen
71) Nielsen: anf. V., 35. — Lunddahl: anf. Art., 327. — Indbydelsesskr. t. Kbh.’s Univ.’s Aarsf. 1856, 77 (B. J. Fog). — Fibiger: anf.
V., 142, 281, 74. — jfr. Hostrup: anf. V., 246.
72) Fibiger: anf. V., 279.
73) Hjort: anf. V., 19—20. — Fibiger: anf. V., 99. — Clausen: anf.
V., 212—13.
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og forøgede Eksamenskravene: der krævedes nu Kendskab
til Filosofiens Historie og til begge Teologers dogmatiske
Systemer. Det blev kortsagt den allersværeste Tid at tage
teologisk Embedseksamen i, hvor saa forskellige teologiske
Retninger stod overfor hinanden og med Iver fastholdtes
af deres Talsmænd.74) Den hegelske Jargon trængte ogsaa
ind i de teologiske Skriveøvelser, hvorfor Martensens teo
logiske Modsætning, H. N. Clausen modigt og myndigt
opponerede mod »Sprogbarbariet«.70) Ja, selv en ung teo
logisk Kandidat og ivrig Hegelianer holdt i Københavns
Domkirke sin første Prædiken, hvis Indhold var udvalgte
Paragrafer af Martensens spekulative Dogmatik.76)
En Kreds af »hengivne Tilhørere« gav Udtryk for deres
Taknemlighed overfor den unge fremragende Universitets
lærer, idet de 1841 lod ham male af den kendte Portrætog Genremaler, David Monies (1812—94). Maleriet, endnu i
Slægtens Eje, litograferedes de følgende Aartier flere Gange.
Staten gav Udtryk for sin Anerkendelse af hans Virksom
hed i Form af hans Udnævnelse til ekstraordinær Professor
i December 1840; 10 Aar efter blev han ordinær Professor.
Som saadan forelæste han over de samme Em ner som i sin
Lektortid, dog tillige Efteraar 53 og Foraar 54 første og
eneste Gang over praktisk Teologi, Udtryk for Professorens
netop som Hofprædikant udvidede Interesse- og Erfarings
kreds og Varsel om hans nære Fremtidsgerning som Biskop.
I April 1854 blev Martensen Mynsters Efterfølger paa
Sjællands Bispestol.77)
Hegelianismens Herredømme blev kun kortvarigt, idet
den p. d. e. S. trængtes tilbage af æstetiske og især politi
ske og nationale Interesser, p. d. a. S. af videnskabelig Op
position fra forskellig Side, skarpest fra Søren Kierkegaard.
741 Hjort: a ill. V., smst. — Lektionskatalog.
75) Clausen: anf. V., 213.
76) Nielsen: anf. V., 45.
77) H. L. M. I, 162 (Note 16), 155, 158.
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Den spekulative Teologi blev som Følge saavel af gavnlig
kritisk Selvbesindelse hos Martensen og hans første Disciple
som af videnskabelig Kritik især fra Kierkegaard tildels
frigjort for udpræget spekulativ Metode, tildels uddybet i
kirkelig-bibelsk Retning. Saaledes gjorde der sig da fra
40'ernes Begyndelse en virkningsfuld Kritik gældende
baade mod Hegel og mod Martensen. Samtidig indtraadte
hos Studenterne og især hos Kandidaterne en m ærkbar
Træthed og Slaphed i intellektuel og religiøs Henseende.78)
Den foreløbige Betydning af den unge Martensens navn
kundige Universitetsforelæsninger bestod som nævnt i en
intellektuel Løftelse og moralsk Højnelse af Datidens Stu
denterliv, den varige Betydning i Vækkelse af friere Selv
tænkning og i Fornyelse af Teologien i Retning dels af
Inderliggørelse af det kristelige Følelsesliv, dels af Udvidelse
og Harmonisering af det kristelige Livssyn. For den dob
belte Betydning, til Gavn for dansk Kirke- og Aandsliv i
København og Provins, skal H. L. Martensen mindes i 100Aaret for hans første berømte Forelæsninger paa Køben
havns minderige Universitet.79)

Nærværende Artikels to Billeder af H. L. Martensen er fra
Skat Arildsen: Biskop II. L. Martensen I. 1932. — Klichéerne
til samtlige Illustrationer er velvilligst udlaant fra G. E. C. Gads
Forlag.
7«) H. L. M. I, 163—64, 159—61. — auf. Briefwechsel I, 139 (Brev
22. Decbr. 1843 fra M. til Dorner).
79) jfr. C lausen: auf. V., 212. — H. L. M. I passim .

NOGLE HISTORISKE OPLYSNINGER
OM STATSRADIOFONIENS BYGGEGRUND
VED DEN GAMLE LADEGAARD *)
Af J. WITH-JENSEN.

vor de tre store københavnske Søer nu findes, laa
indtil Absalons Dage et langstrakt Engdrag. Dettes
sydlige Del gennemstrømmedes af et Vandløb, som pas
serede R adiofoniarealets Nordgrænse, løb ud i Engene
noget Syd for D ronning Louises Bro og siden fortsatte
sydpaa over Vesterbro til Kalvebod Strand.
I den Hensigt at skaffe Vand til Byens Vandm øller
opstem m ede Absalon Vandløbet ved et Sluseanlæg i
Krydset Bülowsvej — Aaboulevard og tvang Vandet over
i et kunstigt, nordligere Løb, det, som Ladegaardsaaen
h a r fulgt lige siden, dels over, dels — fra 1896 — under
Jorden. Absalon anlagde endvidere den saakaldte Peblingedam, Dæm ningen Nord for Sankt Jørgens Sø, og
dannede derved Peblingesøen, hvorfra der var Afløb
til den gamle By inden for Voldene.
Jorden uden for Søerne var paa den Tid delt mellem
Landsbyerne Serridslev og Solbjerg. Serridslev laa ved
H jørnet af Jagtvej og Parkallé, Solbjerg laa i F red erik s
berg Have, og det nævnte Vandløbs øvre Løb dannede
Grænsen m ellem Landsbyernes Jord, saaledes at Radio
foniarealet, der ligger Syd for Vandløbet, ligger paa det
gamle Solbjergs Grund.

H

*) Gennemset og pan enkelte Punkter suppleret af General H. U.
Ramsing.

Statsradiofoniens Byggegrunds Historie

253

En Del af Solbjergs Jorder og derm ed Radiofoniens
Areal blev, antagelig paa Absalons Tid, overdraget Byen
København som Fælled, og den Del af Fælleden, hvorpaa Arealet ligger, blev senere indlem m et i Byens saakaldte Kalvehave.
Om kring 1620 erhvervede C hristian IV hele det n u 
værende Frederiksbergs Omraade. En Del af Københavns
Fælled sam t den Del af Kalvehaven, som om fattede
R adiofoniarealet m ed nærm este Omgivelser, fik Kongen
ved M ageskifte i 1622, idet Byen til Gengæld fik Ry
vangen. Bag Kongens store A realerhvervelser laa dels
økonom iske, dels byplanm æssige og m ilitæ re Motiver.
Kongen nedlagde Landsbyen Solbjerg, Spedalskheds
hospitalet Sankt Jørgens Gaard, der laa i Nærheden af
Sankt Jørgens Søs sydvestlige Hjørne, sam t flere konge
lige Ladegaarde, og opførte i Stedet for i Aarene lige
efter 1620 Københavns Slots nye Ladegaard i det n o rd 
østlige H jørne af den erhvervede Del af Kalvehaven.
Til den nye L adegaard henlagdes ovennævnte Jorder.
Det var Hensigten, at Byen skulde have Mulighed for
at vokse uden for de gamle Volde. I den Anledning paabegyndtes Anlæg af en ydre Befæstningslinie langs Sø
ernes Yderside. Søernes V andstand blev hævet, og for
at forsvare Adgangsvejene til Byen anlagdes Skanserne
Vartov (ved Trianglen) og Ravnsborg (uden for Søerne,
ved Nørrebrogade), og L adegaarden befæstedes. F o r
svarslinien videreførtes fra Vartov mod Øst og fra L ade
gaarden til Kalvebod Strand. Sidstnævnte Del af Be
fæstningen bestod af en Vold med en Grav udenfor.
Gennem Graven, den senere Rosenaa, løb Vandet fra
Ladegaardens Voldgrav. Rosenaaen skar Vesterbrogade
ud for Stenosgade ved B jørnsdals Bro.
Den nye Forsvarslinie blev aldrig helt fæ rdig og ingen
sinde underkastet nogen Prøve. Da Carl Gustav rykkede
frem m od Byen i 1658, røm m edes alle disse V ærker
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ufortøvet uden Sværdslag, og m an indskræ nkede sig til
at holde den indre Befæstningslinie. Det var saaledes
Fjendens Kanoner, som under Belejringen tordnede fra
Ladegaarden. Den ydre Linie blev allerede nedlagt 1662
og blev ikke senere taget i Brug, skønt der flere Gange
var Tale herom . M ilitæret krævede dog endnu saa sent
som i 1794, at Ladegaardens F ortifikation skulde fo r
blive uforandret.
I 1884 blev det fra m ilitær Side udtalt, at Christian
IV’s gamle ydre Linie, om den havde været opretholdt,
kunde have frelst Byen i 1807. Dette Aar bom barderede
Englæ nderne i øvrigt Byen fra et i Nærheden af Ladegaarden opkastet Batteri.
L adegaardsskansens m ilitære Saga er saaledes ikke vi
dere glorværdig. De Skud, der under Københavns Belej
ringer i 1658— 59 og 1807 rettedes mod Gaarden, hid 
rørte fra Byens K anoner og ikke fra Fjendens. At G aar
den var befæstet, m edfører dog for nærvæ rende Un
dersøgelse den Fordel, at Stedet er indtegnet med
særlig Om hu paa de gamle Kort, og at der om denne
Gaards Skæbne er bevaret mange flere Oplysninger, end
Tilfældet sædvanligvis er med københavnske E jen 
domme uden for den indre By. M edvirkende til F o re
kom sten af det fyldige M ateriale er ogsaa den O m stæ n
dighed, at Gaarden siden sin Opførelse h ar været be
nyttet af det offentlige til m ange forskellige Form aal.

Om kring Ladegaarden anlagde Christian IV en Vold
med en Grav udenfor. Rester af en i Fæ stningens vest
lige Hjørne anlagt Bastion saas endnu i 1937 paa den øst
lige Del af Radiofoniens Areal. F ra Ladegaardsaaen eller
Peblingesøen, hvis sydlige Del dengang var bredere énd
nu, strøm m ede Vandet ind i Graven ved Fæ stningens
nordlige Spids. D erfra fortsatte Graven sydvestpaa over
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Radiofoniarealet, og inde paa dette drejede den ud for
H jørnet af Bastionen i en ret Vinkel og fortsatte mod
Sydøst langs Bastionens Sydside. Som nævnt havde
Graven Afløb til Rosenaaen, m en lige Syd for F æ stnin
gen havde den desuden en Forbindelse, F oltm ars Grav,
direkte ud til Sankt Jørgens Sø.
Christian IV’s ældste Ladegaard var en meget stor
lav Længe med Plads til 500 Stk. Kvæg. Den om styr-
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tedes allerede 1628 af en vældig Storm, som ogsaa andre
Steder i L andet anrettede megen Skade. Ved Bygningens
l?ald dræbtes m ange Heste og m eget Kvæg. I 1630 op
førtes samm e Sted en anselig grundm uret Hovedbyg
ning i ikke m indre end 3 Stokværk og med tilhørende
Udbygninger. L adegaardens L andbrug var stillet under
Slotsfogedens Tilsyn, og Bønderne i Københavns Len
drev Jorden. Paa Gaarden var indrettet et m oderne
Mejeri, hvis P rodukter dels leveredes til Slottet, dels
blev solgt paa Torvet. E fter sin Sædvane beskæftigede
Kongen sig interesseret m ed D riftens Detailler, m en det
voldte Vanskelighed at opnaa et tilfredsstillende øko
nom isk Udbytte af Gaarden. Bl. a. var det uheldigt, at
denne laa i en U dkant af de vidtstrakte M arker, hvis
fjerneste Hjørne, A alekistehuset, laa lienim od 4 km
borte.
E fterhaanden blev Vanskelighederne saa store, at
Kongen i 1645 bortforpagtede Ejendom m en til Peder
Kristensen (Svenske). Denne, der var Svigerfader til den
kendte Hans Rostgaard, var Jyde og havde sit Tilnavn
fra sin Deltagelse i K alm arkrigen. Han havde Gaarden
til 1651, da dens M arker af Frederik III blev overdraget
til 20 hollandske Bønder fra Amager, der dengang var
ved at blive overbefolket af de i sin Tid indkaldte H ol
lændere. Bønderne fik Lov til at benytte Ladegaardens
store Huse, indtil Kongen selv fik Brug för disse, sam t
til at nedbryde de m indre Bygninger og anvende M ate
rialerne. Kongen forbeholdt sig Retten til Søerne og
Dammene. V edrørende disse sidste kan oplyses, at der i
1660 fandtes 3 F iskeparker (Fiskedamme) paa Ladegaardspladsen, altsaa inden for Volden. Af den ene Dam
fandtes endnu op til vore Dage en Rest, nemlig en lille
Sø, der laa i L adegaardsinspektør Øst’s sm ukke Have,
og som kunde ses fra Jernbanen. Ingen af Dam mene laa
paa Radiohusets Grund.
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Bønderne kom til at bo i Ny Hollænderby, hvis 20 Gaarde
anlagdes paa begge Sider af Allégade. Kongen fik snart
Brug for de store Huse, idet h an allerede i 1653 in d 
rettede L adegaardens Hovedbygning til Bolig for 50
bøhm iske Klædem agere med Fam ilier og Svende. B øh
m erne kom dog aldrig til D anm ark.
Under Belejringen 1658— 59 afbræ ndte Svenskerne
saavel Ladegaarden som Ny Hollænderby. I 1661 fo r
ærede Kongen Rentem ester C hristopher Gabel et Stykke
Jord, der i Gavebrevet vemodigt om tales som det, »vores
L adegaard tilforn paastod og bygd var«. Gabel vides
at have boet paa Gaarden, der altsaa i hans Tid m aa
være genopbygget. Den overtoges 1673 af hans Søn,
K am m erherre V aldem ar C hristopher Gabel, der i 1680
skødede Bygningen m ed Have, Fiskevand og Fægang
til Kongen. Denne (Christian V) udlejede 1683 til kgl.
M usikant Joh. Alter »den nederste Stok af forrige Ladegaards Hus med Volde, Grave og Parker«. I 1690 fik
Kongens K økkeninspektør, G eneraltoldforvalter Edvard
Kruse, kongelig Bevilling paa at nyde og bruge Gaarden
med tilliggende Jord, Enghave og Fiskevand i 10 Aar
m od at vedligeholde den, saa den ikke forringedes. H an
boede paa Gaarden allerede i 1682 og døde 1695.
Ved M atriklen af 1688 m edregnes et Areal paa 13
Tønder Land ikke til den frederiksbergske Ladegaardsm ark, m en til Ladegaarden og den om kring 1673 byg
gede Falkonérgaard. Det er rim eligt at antage, at dette
Areal h a r om fattet Jorden næ rm est ved de to Gaarde,
altsaa ogsaa den uden for Voldgraven liggende Del af
Radiohusets Grund, saaledes at hele denne h a r deltaget
i alle de lige om talte E jerskifter og ikke h a r været i H ol
læ ndernes Besiddelse i disse Aar. Ved M atriklen af 1708
(efter Hollændernes Tid) regnes de 13 T ønder Land
a tte r til Ny Hollænderbys Jorder.
H ollændernes Saga paa L adegaardsm arken blev nem-
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lig ikke af lang Varighed. Byen blev ganske vist genop
ført, da Svenskerne var borte, m en Indbyggerne havde
ondt ved at klare sig og svare Kongen hans. I 1665 hjem 
søgtes de af Misvækst, og 1697 bræ ndte det halve af
deres By igen. D erpaa tabte Kongen Taalm odigheden
og fratog dem Jorden Aaret efter. Nogle af Bønderne
vendte tilbage til Amager, m edens andre fik Lov at
blive boende paa deres Gäarde og drive Havebrug paa
nogle nærliggende Sm aalodder, til hvilke det tillodes
dem at beholde B rugsretten indtil videre. Ladegaardsm arken blev i øvrigt udlagt til H øbjergning for Køben
havns Slot.
I 1707 var Ladegaarden bortforpagtet til og beboet
af E tatsraad Rosenkreutz, m en 1710 skænkede Kongen
Gaarden til L and-E taten som Kvæsthus. Nu skulde
den om tum lede Gaard altsaa være Garnisonssygehus.
Allerede i August 1711 m aatte de ca. 100 indlagte syge
Soldater fjernes m idlertidigt, fordi Pesten paa den Tid
hærgede København, og Sundhedskom m issionen skulde
bruge L adegaarden til Pestlazaret. E ndnu før dette aabnedes, lod m an paa en nyanlagt K irkegaard i Nærheden
200 Soldater grave vældige Kuler til Begravelsesplads
for dem, m an ventede skulde dø paa L azarettet.
Her skal indskydes, at Ladegaarden 1734 fik overladt
et Stykke Jo rd til Blegeplads og K irkegaard, sam t at
Gaardens Blegeplads endnu i 1907 benævnedes »den
gamle Kirkegaard«. Ved Udgravningerne til en Kloak,
som i Begyndelsen af det 20. A arhundrede blev ført over
Blegepladsen, og som passerede R adiofoniarealet i øst
vestlig Retning nogle Meter Syd for Bastionen, fandtes
en Mængde K ranier og Skeletdele. K loakken fulgte om 
tre n t Voldgravens Sydside. Den blev flyttet i 1937 og
ligger nu i Rosenørns Allé Syd for Radiohuset. Pestkirkegaarden laa uden for Graven ved dennes vestlige
H jørne; den var indhegnet af Grøfter. K irkegaarden
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fra 1734 h ar sandsynligvis ligget om trent samm e Sted,
altsaa ogsaa paa Radiofoniarealet.
I Slutningen af Aaret 1711 blev Ladegaarden atter
overgivet M ilitæret. Gaarden kaldtes nu K rigshospitalets
Ladegaard og benyttedes ogsaa som m ilitæ r S traffe
anstalt og som Tvangsanstalt for m ilitære Betlere. E fter
den store Brand, som hjem søgte K øbenhavn i 1728, a n 
vendtes Ladegaarden m idlertidigt til Indlogering af fa t
tige husvilde. O m kring 1730 benyttede Byen et Areal
ved Ladegaarden som Losseplads. Vognm ændene var
m isfornøjede med, at de skulde køre Skraldet saa langt
bort fra Staden.
Gaardens Hovedbygning, som kun var i eet Stokværk,
blev i Aarene 1751— 55 erstattet af 4 nybyggede eenetages
Længer. I 1764 indrettedes i en af Bygningerne forsøgs
vis Hjem for faderløse Soldaterbørn, Soldaterenker og
svagelige militære.
I 1768 blev Ladegaarden solgt ved A uktion og erhver
vedes af Københavns Kommune, og næste Aar toges
Gaarden i Brug af »Sankt H ans H ospital og Glaudi Rosset’s Stiftelse«. Denne Institution, der var indrettet til
Bedste for sindssyge, uhelbredeligt og sm itsom t syge,
havde siden 1665 h aft til Huse i Pesthuset, der laa i N æ r
heden af »Belvedere« ved Kalvebod Strand. Pesthuset
var i Aarenes Løb blevet meget forfaldent, og de syge le
vede der under de elendigste Forhold. Den københavn
ske G alanterihandler Glaudi Rosset skænkede om kring
1750 en betydelig Pengesum til Forbedring af P atien ter
nes Kaar, hvorefter hans Navn blev k nyttet til In stitu 
tionens officielle Benævnelse.
Det varede ikke m ange Aar, før der begyndte at ind
løbe Klager over de V ilkaar, der bødes de syge i det ny
indrettede Hospital paa Ladegaarden. I 1787 fik Magi
straten fra Lægerne Saxtorph og Jacobsen et Prom em o
ria om Bygningernes daarlige Forfatning, og i Aarene
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1788— 1805 kritiserede N. D. Riegels Gang paa Gang of
fentligt de sørgelige Forhold, hvorunder Patienterne le
vede.
Da Englæ nderne i August 1807 laa for København, a n 
lagde de, som tidligere nævnt, et Batteri i Nærheden af
Ladegaarden. En Løbegrav, der forbandt dette Batteri
m ed andre af Englæ ndernes B atterier, passerede i n o rd 
sydlig Retning over R adiofoniarealets vestlige Del. Un-
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der en V aabenstilstand sendte Belejrerne Gaardens P a 
tienter bort, først til F rederiksberg Kirke, siden videre
til forskellige Steder i Nordsjælland. E fter Krigen var
H ospitalet delvis Ruin og fuldstæ ndig udplyndret. De
syge kom dog tilbage allerede i November samm e Aar
og blev paa Ladegaarden til 1816, da Sankt Hans H ospi
tal flyttede til B istrupgaard ved Roskilde.
D erefter henstod Ladegaarden ubenyttet, til Køben
havns Kom m une i 1822 tog den i Brug som A rbejdsan
stalt for fattige og husvilde. I 1833 blev G aarden tillige
T vangsarbejdsanstalt; paa A nstalten dreves bl. a. Væveri
og Spinderi. Den Del af L adegaardens Jord, som laa
Nord for den senere om talte Jernbanelinie, benyttedes i
1879 hovedsagelig som Tørre- og Blegeplads sam t til
G røntkuler. Paa Blegepladsen udlagdes de paa Anstalten
frem stillede T ekstilvarer til Blegning.
I det 19. A arhundrede blev Bygningerne gentagne Gan
ge ombygget, restaureret og udvidet. P aa den Bastion,
der ligger paa Radiofoniarealet, og som tidligere benæv
nedes »Bakken«, laa indtil Som m eren 1937 et P ar skum 
le Bygninger, om hvilke nedenstaaende Oplysninger fin 
des i det 1904 udgivne »Tabelværk til K jøbenhavns Sta
tistik, Nr. 14«, S. 72:
»Bræddeoplaget (Assurancesum 4.860 Kr.) er en m e
get gamm el Bygning, opført af Kam pesten i en tidli
gere Bastion. Taget er teglhængt. Den største Del af
Bygningen ligger i selve Bastionen, saa at kun Taget
rager op over Jorden. Denne Del af Bygningen bruges
til G røntkælder og M aterialrum , m edens Taget, der
h ar to Lofter, benyttes til Oplag af tø rre Brædder.
Parallel med dette Hus ligger ovenpaa Bastionen
det gamle Tvangshus for Mænd (Assurancesum 14.400
Kr.). Dette bestaar af en Bindingsværks Mellembyg
ning, 34 Al. lang, 10 Al. dyb og 10 Al. høj, m ed to
grundm urede Endefløje, som ere 20 Alen lange, 10 Al.
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dybe og 10 AL høje. I Bygningen findes et Opsynsvæ
relse, 3 Arbejdsstuer, indeholdende ialt 11.200 Kbf., og
3 So vestuer paa ialt 6.700 Kbf. H øjden i Værelserne
er 5 Alen. Til Bygningen hører et G aardsrum , og u n 
der den ene Sidefløj findes to Kældere, der benyttes til
M aterialrum .«.
Tvangshusets Endefløje er tilbyggede om kring 1860.
Saavel Tvangshusets Mellembygning som Bræddeoplaget
er antageligt opført i det 19. A arhundrede. Tvangshuset
og Bræddeoplaget sam t et P ar korte Plankevæ rker m el
lem dissé Bygninger om sluttede fuldstændig en Gaard.
som var forbeholdt Tvangsfangerne.
I 1908 afløstes Ladegaarden som A rbejdsanstalt af
»Sundholm«, og i Løbet af de følgende Aar nedreves
Gaardens Hovedbygninger.

I Slutningen af det 18. A arhundrede begyndte E jerne
af de til L adegaarden grænsende Ejendom m e »Vodroffgaard« og »Mosendal« at opfylde Ladegaardsgraven, hvor
den stødte op til deres Jord. Af gamle K ort ses, hvor
ledes Graven efterhaanden m istede de skarpe K onturer.
Opfyldningen var i 1843, da R aadm and Bülow overtog
»Mosendal«, saa vidt frem skreden, at han fandt en væ
sentlig Del af Gravens T erræ n bevokset med store Træer.
Ved Jernbaneanlæ ggene foretoges yderligere O pfyldnin
ger og endelig tilkastedes Resten af Voldgraven sam t
Foltm ars Grav. G rundejerne begik herved et Over
greb m od Københavns Kommune, som ejede Gra
vene. K om m unen blev im idlertid først opm ærksom paa
Sagen, da Gravene næsten helt var opfyldte, og der blev
saa ved O verenskom st af 1874 fastlagt en ny Grænse
mellem L adegaardens og de private G rundejeres E jen 
domme.
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Radiofoniarealets Udseende i Begyndelsen af 1937.
Indtegnet de nedlagte Jernbanelinier.

I sidste Halvdel af det 17. og første Halvdel af det 18.
A arhundrede holdtes der Værtshus paa Ladegaarden,
og K øbenhavnerne foretog U dflugter dertil. Medens der
var K rigshospital paa Gaarden, var det H ospitalets In 
spektør, som indehavde Restauratør-Privilegiet.
Senere, da de sindssyge og de andre ulykkelige boede
paa Gaarden, gik Folk langt uden om det uhyggelige
Sted.
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K ort fra om kring 1800 viser en Vej, som fra det paa
Radiohusets Grund liggende H jørne af Voldgraven gaar
vestpaa parallelt m ed A aboulevarden og hen mod Biilowsvej. Vejen h a r kun været af lokal Betydning.
F ørst da Jernbanerne anlagdes, fandt Folk igen Vej
ud ad Peblingedam m en og forbi Ladegaarden.
F ra 21. Juli 1863, til B oulevardbanen aabnedes om 
kring 1920, kørte alle Persontog til og fra Nordsjæ lland
langs Dæm ningen (dog gik den om kring A arhundredskiftet anlagte Kystbane direkte N ord ud af Byen), og
Byens øvrige Jern b an etrafik passerede Stedet i hele den
Tid, Københavns anden H ovedbanegaard var i Brug (fra
14. O ktober 1864, til den tredje H ovedbanegaard aabne
des i 1912).
F ra Dæmningen gik Jernbanelinien hen over den syd
lige Del af Radiohusets Grund, paa hvilken den delte sig
i en Gren mod Hellerup og en mod Frederiksberg Station.
Banelinien optog hele den Del af Grunden, der ligger
Syd for den før om talte Kloaks oprindelige Plads. F ra
1937 kom Kloakken om trent til at følge det tidligere
Jernbaneterræ ns Sydside, mens den tidligere gik langs
Nordsiden.
Da Jernbanerne var forsvundne, blev Størstedelen af
Radiohusets Areal udlagt til Sportsplads og benyttedes
som saadan i en A arrække. D erefter var Arealet Gen
stand for alskens tilfældig Benyttelse (Værkstedsbygnin
ger, Cirkus, interim istisk Beboelse).

I adm inistrativ Henseende hø rer L adegaardsarealerne
fra gamm el Tid til F rederiksberg Kommune. Da Lade
gaarden i 1822 overtoges af Københavns Fattigvæsen,
blev den i politiretlig Henseende henlagt under Køben
havn, m en forblev i enhver anden Henseende en Del af
F rederiksberg Kommune. Ved M andtal blev Gaardens
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Befolkning saaledes m edregnet under Frederiksberg, og
Dødsfald paa Gaarden anm eldtes for Frederiksberg
Skifteret.
I 1924 indlem m edes en Del af L adegaardens Grund i
København, m en R adiofoniarealet ligger vedblivende paa
Frederiksberg.

SMAASTYKKER.
1. Ud ad Nørrebrogade i 1870’erne.
Af de fire københavnske Forstæder er Nørrebro den,
hvortil m ine tidligste E rindringer k nytter sig. Medens
Østerbro og end mere Amagerbro laa som terra in
cognita for mine Søskende og mig, Egne, hvor vi intet
havde at gøre og derfor ikke kom — og Vesterbro kun
var en kedelig Gadestrækning, som m an var nødsaget
til at passere, enten til Fods eller med Sporvogn, naar
Udflugten enkelte Som m ersøndage gik til Frederiksberg
Have, faldt vor Vej jævnlig ud ad Nørrebro, dels til en
lille Barnegrav paa Assistens K irkegaard, dels og navn
lig til Brønshøj, hvor en Gaard tilhørte Moders F a rb ro 
der, hos hvem vi altid var velkomne, og som derfor jæ vn
lig m odtog Besøg af os, navnlig i Som m erens Løb.
Da vi boede i det indre København, gik T uren til
Brønshøj altid fra N ørreport m ed en af »Nørrebros Sporvej «s tospændige Hestesporvogne, hvor T aksten var 5
eller 10 Øre efter Vejlængden og afgjordes ved Løsning
af nogle m eget enkle røde M ærker, noget større end et
Frim æ rke og uden anden Tekst end »Nørrebros Sporvej
— 5 Øre« sam t et Løbe-Nr. De rulledes frem fra Kon
duktørens M etalrulle i tilsyneladende uendelige Læng
der; en Fam ilie paa 4 M edlemmer fik saaledes paa en
1O-Øres Rute i alt 8 B illetter i ét sam m enhængende
Baand.
Hvor nu N ørreport Station ligger, strakte Nørrevold
sig til begge Sider langs den nuværende Boulevard fra
det Sted, hvor Fæ stningsporten havde staaet indtil 1856
lige for Frederiksborggade. Over det derved frem kom ne
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Voldgab var anbragt en Jæ rnbro tværs over Gaden som
Forbindelsesled m ellem V oldstykkerne, som m an i øvrigt
netop her begyndte at sløjfe i 1872. Broen hvilede paa
et P ar høje Jæ rnstativer og er den samme, som nu lig
ger i Ø rstedsparken over den dervæ rende Piest af den
gamle Stadsgrav. — Uden for Volden passerede m an
først to Broer over Stadsgraven og kom derpaa ud i en
buet, ret kort, men bred Allé, der med sine store skyg
gefulde T ræ er førte ud til Peblingesøen. Tæt inden for
Søerne laa ved Nordsiden af Alléen et P ar lave Bygnin
ger. hvoraf den ene rum m ede T raktørstedet »Tre H jor
te r: (altid med Endebogstavet r, ligesom dets Navne paa
Vestergade). Mellem Peblinge- og Sortedam ssøen stra k 
te sig over til Dosseringen den lange Dæmning, der se
nere erstattedes med Dronning Louises Bro. D æ m nin
gens indre Ende laa dog lidt nordligere end den nuvæ
rende Bro (om trent ud for nuværende »Café de la
Beine«). Den var ret smal, saa den kun godt og vel k u n 
de rum m e Sporvejens Dobbeltspor, da m an kom saa
vidt, at m an om byttede det oprindelige E nkeltspor d er
med. sam t et Fortov paa ca. 2 m. Bredde paa hver Side.
Ved 1870 havde m an forhøjet Dæmningens Gennemsejlingsaahning for at gøre det m uligt at etablere en Dampbaadsrute paa Søerne — den bestod dog kun ét eller to
Aar — og dette havde m edført, at Dæmningen fik en
svag Stigning op mod Midten.
Uden for Søerne laa allerede dengang de to H jørneT aarnbygninger ved Dosseringen og Sortedam sgade
sam t nogle enkelte høje Huse i Tilslutning til disse, men
straks efter H jørnet af Ravnsborggade naaede m an en
stor Piave med gamle Træer, adskilt fra Gaden ved et
højt Jæ rnstakit. I Baggrunden af Haven laa en lang gul
To-Etagers Bygning. Det var »Store Ravnsborg«, der til
hørte »Bestandig borgerlig Forening«, som havde Somm erlokale dér. E n tam Ravn hoppede om inden for Git
teret, formodentlig for at minde de passerende om
Ejendom m ens Navn. Paa den m odsatte Side udgik Blaagaardsgade, allerede da ret tæ t bebygget, dog laa der
m idtvejs et vidtstrakt Jæ rnstøberi, hvor nu B laagaards
Plads ligger, og lige over for dette laa et P a r lave T ræ 
bygninger med Endegavlen m idt ud i Gaden. Disses
Fjernelse synes at have m ødt m ange Vanskeligheder,
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og Datidens førende V ittighedsblad »Punch« harcellerede meget over Borgm ester E hlers og hans langvarige
Overvejelser angaaende »Skuret«, som den m est sejglivede af disse to Bygninger kaldtes. Saaledes findes der
i Bladet for 23. Novbr. 1876 et Billede af B orgerrepræ 
sentationens Møde med O verskrift »Scene i et Driveri«,
hvor Borgm esteren taler saaledes til Forsam lingen: »Med
Hensyn til det til mig stillede Spørgsm aal om Brolæg
ningen af B laagaardsgade skal jeg tillade mig at svare,
at jeg allerede h a r begyndt at tæ nke paa indledende
Skridt til Paabegyndelsen af Præ lim inæ rerne til de fo re
løbige Forundersøgelser af M uligheden af en eventuel
E xpropriation af »Skuret«, og at Sagen vil blive frem 
m et med sædvanlig H urtighed og Kraft.« — »Skuret«
holdt dog Stand indtil 1879.
Fæ lledvejen var ligeledes ret godt bebygget, m en Vest
for denne laa inde i K varteret G artner Fløystrups store
Have, der strakte sig helt over til »Jødekirkegaarden« i
Møllegade; den er nu bebygget m ed Gaderne Elme-.
Birke- og Egegade. — Hvor nu Elm egade udm under i
Nørrebrogade, laa to om trent ens udseende Bræddehuse
paa én Etage med Mansardkvist, i det ene boede en F a r
ver ved Navn Thoerkildsen, m edens Naboen skiltede
m ed Navnet Thorkildsen. — Lige over for disse langs
N ørrebrogades Sydside laa en Række lave Huse, adskilte
fra Fortovet eller Gangstien ved en Grøft, over hvilken
G angbrædder førte over til Indgangsdørene; Gangstiens
Yderside ud mod K ørebanen var beplantet med Træer.
Man naaede saa ud til »Parcelvejen«, som Griffenfeldtsgade dengang hed, og um iddelbart før m an naaede As
sistens K irkegaard, havde m an paa H jørnet af K apel
vejen »Lille Ravnsborg« med Beværtningshave, Kegle
bane og Lysthuse, stæ rkt besøgt af Ligfølger, hvis Del
tagere efter Jordefæ rden her tøm te M indebægere over
den afdøde. Saa fulgte K irkegaardens lange M ur ud til
Runddelen, som den staar endnu, m edens den anden
Side af Gaden kun var svagt bebygget, til Dels med lave
Villaejendom me.
Ved Runddelen laa Ølunds Mølle, hvor nu Apoteket
er. Det var en statelig hollandsk Mølle, opført oven paa
en To-Etagers grundm uret Bygning — adstadigt drejede
dens fire Vinger sig ru n d t for Vinden. — H erfra ud til
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Sporvejens E ndestation og Remise ved Baldersgade lidt
før Jernbanen, der i Niveau skar Gaden, var der en ret
tæt, m en lav og tarvelig Forstadsbebyggelse, der i m ere
og mere »spredt Fægtning« fortsatte ud til den gamle
faldefærdige Kro »Lygten«, som laa Nord for Gaden, hvor
nu Jernbaneviadukten er. Det var en lang, skum m elt
udseende En-Etages Bygning, der vel havde sit Navn af
den sidste svagt lysende, enlige Gadelygte, som stod her.
Umiddelbart uden for Kroen løb Lersø-Aaen langs et
Hegn af lavstam m ede Piletræ er hen til L adegaardsaaen
og forenede sig m ed denne ude i Engene hinsides Ja g t
vejen. — Nu fortsattes N ørrebrogade af Frederikssundsvejen. Bebyggelsen herude gik under Navnet Utterslev
Mark og var i Mørke ikke helt behagelig at passere, med
en dyb Grøft langs Gangstien og en undertiden urolig
Befolkning. Vejen var fra Frederiksborgvejens U dm un
ding kun bebygget langs Nordsiden, paa Sydsiden havde
m an Udsigt til en stor M ark med en lang, lav Bygning;
den tjente som N atrenovations-O plag, før m an blot
tænkte paa at indføre W. C.-Systemet, og med visse Vin
de sendte den ubehagelige Dufte ud over hele Kvarteret.
Længere ude laa »Bellahøj« i sin P ark, opkaldt efter
Bella Henriques, der var gift m ed den i 1830 afdøde
Grosserer Moses Levin Mariboe, som om kring Aarhundredskiftet havde ejet Gaarden. Men før m an naaede
saa langt, var al Bebyggelse langs Vejen ophørt, og der
var fri Udsigt til begge Sider lige til Brønshøj.
V. Wall.
2. Vinduesglasset og dets Emballage omkring Aar 1800.
Det er ikke meget, man kender til Salg, Priser, Em 
ballage og Pakning af Vinduesglas igennem Tiderne.
Lidt kendes dog, og dette er et lille Bidrag om Glasemballagen, der skulde beskvtte tidligere Tiders dyre,
men bulede og vindskæve Ruder paa den ofte meget
knudrede Vej fra deres Tilblivelse i Glashytten, til de
naaede deres forholdsvis sikre Plads i Vinduet.
Billedet viser Glarm ester, K aptajn i Københavns B or
gervæbning C hristian Friderich Clausens »malede Ski
ve«, som findes i »Det Kongelige K jøbenhavnske Skyde-
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selskab og Danske B roderskab «s Lokaler sam m en med
1576 lignende, — for en stor Dels Vedkom mende af m e
get betydelig kunstnerisk eller kulturhistorisk Værdi — ,
alle ca. en halv Meter i Diameter.

Datoen paa Glarm ester Clausens Skive er den Dag,
da Skiven — og Drikkevarerne — er givet i Broderska
bet. Den sorte Plet i Skiven er et Skydehul, — et Minde
om den glade Fest paa Dagen.
Glarm ester Clausen var født 1765 og døde i 1838. Han
var O lderm and for Københavns Glarm esterlav fra 1799
til 1813.
Det bem ærkelsesværdige ved Skiven er ikke St. Lukas-Figuren — G larm estrenes Skytshelgen — , som fo r
m entlig i dette Tilfælde har faaet Mester Clausens An-
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sigtstræk; ejheller, hvad St. Lukas h ar i H ænderne, —
dette syner næ rm est som en Klum p Kit. — Nej, det in 
teressante findes forneden til højre paa Skiven, — nem 
lig, hvorledes Glassets Em ballage — »Kisten« og »Kur
ven« — saa ud i Tiden om kring Aar 1800. Det er det
eneste Sted, jeg nogen Sinde h a r tru ffet en Tegning af
Em ballagen. Ordene »Kiste« og »Kurv« kendes som
Ord, m en aldrig er det — mig bekendt — om talt, hvad
Form de havde, eller hvad M ateriale de var af.
F orrest ses »Fenster-Glasset« og dets »Kiste«. Der
pakkedes i en saadan Trem m ekiste 120 Stk. »Fenster
glas«, fordelt i 20 »Bundter« å 6 »Tavler«. Baade »Ki
sten« og »Kurven« bagved ser noget spinkle ud, naar
m an tæ nker paa Vægten af det K vantum Glas, der skul
de holdes sam m en paa; men her m aa det huskes, hvil
ket Arbejde det kostede at tildanne et Brædt, før Maskinsaven blev opfundet. D erfor sparedes der paa
Brædderne, der blev til T rem m er eller Lægter i »Kister«
og »Kurve«. Og det var ikke bedre med Sømmene, der
skulde bruges til Sam lingen; dem skulde Smeden m øj
somm eligt smede enkeltvis. Ak! — Sparsom m eligheden
m edførte, at der yderligere gik saa m ange Ruder i
»Bræk«; — G larm estrene paastod, at »Det største Tab,
som Lauget og um ulig kunde udholde, var ved det saakaldede Fenster-Glas, saavel Norsk som Frem m ed; det
var krum t, fuldt af store Blærer, og i Steden for 120
Tavler, fik vi neppe m ere end 30 til 40 Tavler, og det
øvrige i næsten ubrugelige Stum per og Stykker. E t Styk
ke er jo ingen Tavle, og en Tavle ikke et Stykke«.
Bagest ses en »Kurv«, hvori pakkedes og forsendtes
15 Stykker »Kronglas«, varierende m ellem 45 og 35
Tom m er i Diam eter, »— hvoraf i det m indste 12 Skiver
skal være uden Bræk«. Senere benyttede m an, af H en
syn til den megen Brækage, den Frem gangsm aade over
for Kronglasset, ved et lige Snit med D iam anten tværs
over at dele den store Glasskive i to Stykker. Man skar
saa tæ t ind til Knoppen som m uligt, da denne regnedes
foT nærmest værdiløs. De to halVcirkelformede Glas var
nu betydelig lettere at pakke, — m an kunde endda
sømme et P a r Lægter paa tværs ovenpaa og derved opnaa baade Afstivning af den lidt ledeløse »Kurv« og at
kunne stable »Kurvene« oven paa hinanden under
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T ransport og Opbevaring. Man benævnte det større
Stykke Glas, hvorpaa Knoppen sad, »Skiven«, og det
m indre Stykke »Halvmaanen«.
H verken »Kisten« eller »Kurven« h a r jo videre til
fælles med det, vi i Nutiden fo rstaar ved de to Ord; kun
den ydre F orm er der; m en dette er et Forhold, der ofte
træ ffes i H aandvæ rkersprog, f. Eks. er »Taffelglas« et
»Bundt eller en Skok« — 3 Stykker, — ellers er en Skok
som bekendt 3 Snese.
Betegnelserne og det i »— « anførte er citeret efter
Glarm esterlavets O lderm and, Andreas Johan Barclays
og A dm inistratoren for »Det Norske Glasmagasin«, H.
C. M usmanns K am ppjecer om »Monopoliers skadelige
Følger«.
De tre Pjecer med Bilag er stilet: »Til Deres Kongelige
Højhed K ronprindsen«. De er try k t og udsendt til Of
fentligheden i 1788, — og m an behøver ikke at være
G larm ester for at have Glæde af at læse dem i deres
kæ rnefulde Sprog. De giver et interessant Indblik i k ø 
benhavnske Haandværkeres Trængsler og Tænkemaade
i Slutningen af det attende Aarhundrede, — og i en Glarm esters Dygtighed i Polem ik og Skrivekunst, — en
Glarm ester, der kunde tillade sig den Flothed, da han
blev O lderm and, at afskedige den professionelle Lavs
skriver og selv overtage hans Bestilling, fordi han k u n 
de gøre det bedre.
Carl Møller.

ERIK AF POMMERNS ERHVERVELSE AF
KØBENHAVN 1417
SET I BELYSNING AF DATIDENS
RETSREGLER.
Af POUL JOHS. JØRGENSEN.

en Afhandling her i Tidsskriftet »København under Erik
af Pommern« (3, III, S. 64 flg.) har cand. mag. Gud
run Nissen bl. a. berørt Spørgsm aalet om E rik af Pom 
m erns Erhvervelse af København 1417. H verken gen
nem den nævnte Afhandling eller gennem tidligere Be
handlinger af Em net, bl. a. af Helveg1), Oluf Nielsen2)
og Erslev3), er der tilvejebragt fuld K larhed over det rets
lige Grundlag for Erhvervelsen, og da de i ret stort Antal
bevarede A ktstykker vedrørende Sagen dog m aaske til
lader at belyse denne Side af den for Københavns se
nere H istorie saa vigtige Begivenhed noget nærm ere, h ar
jeg m ent, at det m aaske kunde være berettiget i dette
T idsskrift at ofre de paagældende A ktstykker en fornyet
Undersøgelse. Det skal iøvrigt straks indrøm m es, at dis
se ved første Ø jekast kan virke lidt forvirrende, og at
det for den, der ikke er fortrolig med Datidens Ret,
navnlig kan være vanskeligt at faa fat paa det virkelige
Indhold af det vigtigste af dem, nemlig Dommen af 3.
Febr. 1417.

I

b Den danske Kirkes Historie til Reformationen, II, S. 269—70.
2) Københavns Historie og Beskrivelse I, S. 37—39.
3) Erik af Pommern, S. 119—22.
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I.
København havde som bekendt i K raft af Absalons
Gave i det 13. og 14. Aarh. været i H æ nderne paa Roskildekirken, dog m ed forskellige Afbrydelser, saaledes
navnlig under Valdem ar Atterdag, der havde faaet Byen
overladt af Biskoppen. Senere var den igen vendt til
bage til Kirken, der sad inde med den i E rik af Pom 
m erns første Aar.
E fter Biskop Peder Jensen Lodehats Død 19. Okt.
1416 besluttede Kongen im idlertid at forsøge atter at
kom me i Besiddelse af Byen, og allerede godt 14 Dage
senere blev der indgaaet et Forlig mellem ham og Ros
kilde Dom kapitel, ved hvilket der blev truffet en forelø
big O rdning med Hensyn til Udøvelsen af Befalingen
over Slottet. Forliget optoges i et af Kongen udstedt,
men af begge P a rte r beseglet Brev af 8. Nov. 1416, som
udfærdigedes in duplo4), og er aabenbart m æglet af de i
Slutningen af Brevet nævnte gejstlige og verdslige H er
rer, af hvilke næsten Halvdelen var svenske eller norske.
F orud i Tid for Brevet af 8. Nov. ligger et Notarialinstrum ent af 5. Nov.5), hvori N otaren Tyge H ansen bevid
ner, at et stort Antal M edlemmer af D om kapitlet som
R epræ sentanter for dette i K apitelshuset i Roskilde i
hans og Vidners Nærværelse h a r erklæ ret, at de kun af
Frygt, frem kaldt ved Trusler fra Kongen, og mod deres
Vilje er gaaet med til m idlertidigt at overgive Køben
havns Slot til en udenfor Striden om det staaende T re
diem and6). Da begge Brevene er udstedte i Roskilde
med faa Dages Mellemrum, og da Forliget som neden4) Kun Kapitlets Eksemplar er bevaret i Roskilde Bisps Arkiv;
trykt Kbhvns. Diplom. I, S. 136—41.
5) Kbhvns. Diplom. I, S. 136.
°) castrum Hafnense invitissime sequestrasse. Sequestrare betyder
at overgive en omstridt Genstand til en Trediemand, indtil Processen
om den er endt.
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for nævnt netop gaar ud paa, at Slottet m idlertidigt, ind
til Dom om Retten til det er afsagt, skal overgives til en
udenfor Striden staaende Biskop, er der næppe Tvivl
om, at Kapitlets E rklæ ring h ar Hensyn til dets Indgaaelse af Forliget, hvis Indhold vel allerede den 5. N o v r" '^
h a r været aftalt. Kapitlet h a r ved E rklæ ringen saavidt
m uligt villet dække sig mod det Ansvar, Biskop Peder
Jensens Efterfølger, der endnu ikke var valgt, kunde
tænkes at ville gøre gældende imod det paa Grund af
dets Opgivelse af Slottet. E fter Kapitlets Frem stilling
h ar Kongen, der aabenbart ikke uden videre h a r kunnet
sætte sig i Besiddelse af det, fordi det blev forsvaret,
truet Kapitlet med, at han, hvis Slottet ikke overgaves
til ham eller i hvert Fald til en u partisk Trediem and, vil
de lægge Beslag paa al den rørlige og urørlige Ejendom,
som tilhørte Bispebordet og Kapitlet. Da E rklæ ringen
er en ganske ensidig afgivet Udtalelse, og F orm aalet var
at dæ kke Kapitlet, kan m an naturligvis ikke vide, om
denne Frem stilling er helt rigtig.
Forliget nævner først, at Provsten i Roskilde, Christiern, hvem den afdøde Biskop og efter hans Død Ka
pitlet havde betroet (»befalet og tiltroet«) Slottet paa
Kirkens og Bispedømm ets Vegne, med Kapitlets Vilje og
Raad havde indtaget Kongen »med sig til Københavns
Hus i samm e Tro«, d. v. s. havde givet ham Del i Slots
loven, saaledes at de begge i Forening skulde udøve Be
falingen og have de dertil svarende Pligter overfor K ir
ken, og bestem m er videre, at Kongen og Provsten sam 
men skal overgive Slottet til en Biskop af Rigens Raad,
som de m aatte kunne enes om, hvilken da skal holde det
paa begges Vegne »i god Tro«, altsaa i en Slotslov. Om
der til Angivelsen af, at Kongen h a r faaet Del i Slotslo
ven, h a r svaret en faktisk Indtagelse af ham paa Slot
tet, er vel tvivlsomt. Kapitlet siger i N otarialinstrum entet kun, at det er gaaet med til at overgive Slottet til en
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Trediem and, og den paagældende Passus i Forliget be
høver kun at være indsat, for at Kongens og Provstens
forenede Overgivelse af Slottet til den om talte Biskop
kunde have det fornødne juridiske Grundlag.
Biskoppen skulde holde Slottet, indtil det blev tilfu n 
det eller tildøm t enten Kongen paa Kronens Vegne eller
Biskoppen paa Kirkens Vegne. Saa snart der var valgt
en ny Biskop i Roskilde, skulde han og Kapitlet med
Rigsraadets Raad afgive en Forsikring om, at han, hvis
Slottet efter Lands Lov blev tilfundet og tildøm t Kon
gen, vilde hjæ lpe ham til Rette og ikke forholde ham det
m ed U rette7), og denne F orsikring skulde gentages af
Biskoppen og Kapitlet, n aar Biskoppen var blevet stad
fæstet og indviet. N aar det om den første Forsikring,
m en ikke om den sidste siges, at den skal afgives med
Rigsraadets Raad, er denne noget overraskende Bestem 
melse vel begrundet i, at Kongen, saa længe Besættelsen
af Bispestolen ikke var endelig i Orden, ikke h a r villet
nøjes med Biskoppens Forsikring, m en h a r villet have
Rigsraadets G aranti for dens Overholdelse.
Den Dom i Sagen, som ifølge Forliget skulde afsiges,
skulde fældes af Rigsraadet, dog ikke af hele Raadet,
m en af 6 gejstlige M edlemmer m ed Æ rkebiskoppen i
Lund i Spidsen og 6 verdslige M edlemmer m ed Axel P e
dersen (Thott) som den første; bortset fra de i Forliget
navngivne M edlemmer, skulde M edlem merne udpeges
af P arterne, de gejstlige af Biskoppen af Roskilde, de
verdslige af Kongen. Man skulde ikke vente med Afsi
gelsen af Dommen, indtil den nye Biskop var stadfæ stet
og indviet, m en det skulde være nok, at han havde faaet
D ispositionsretten over Bispestolens Indtæ gter.
Det hørte i og for sig med til Rigsraadets Opgaver at
7) Dette skete ogsaa den 13. Nov. under Form af en Stadfæstelse
af Forliget af 8. Nov. (Kbhvns. Dipl. I, S. 141).
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dømme Kongen og U ndersaatterne imellem, men det er
dog klart, at den Domstol, der skulde afgøre Striden om
København, næ rm est var at betragte som en Voldgifts
domstol, der hentede sin Kompetence til at dømme i Sagen
fra P arternes Aftale, som Dommen af 3. Febr. da ogsaa
helt støtter sig til. Det hedder saaledes i den, at P arterne
h ar bedt de tolv Dom m ere om at ende Sagen og dømme
efter Landslov det retteste, de kunde, efter de V ilkaar og
D agtingninger, som Dagtingebrevet udviste, sam t at
Dom m erne ikke h a r m ent m ed Billighed at kunne m od
sætte sig eller forkaste denne deres Vilje og Anm odning
og derfor h ar paataget sig at afsige Dom imellem dem.
Det, der h ar foranlediget Sagens Henvisning til en Vold
giftsret, h a r sikkert været Uenighed om, hvorvidt den
burde afgøres af en kirkelig eller en verdslig Domstol,
og m an h ar derfor sam m ensat V oldgiftsretten af lige
mange gejstlige og verdslige Medlemmer.
II.
Den kanoniske Ret krævede ikke i Almindelighed, at
Tvistigheder om E jendom sret til fast Ejendom , som op
stod mellem Kirke og Lægfolk, skulde afgøres af K ir
kens Domstole. Om en Sag skulde behandles her eller
ved en verdslig Domstol, afhang principielt af, hvem
der var sagsøgt, og afgørende herfor m aatte det igen
være, hvem der ved Stridens Udbrud sad inde med E jen
dommen. Var den i Kirkens Besiddelse, m en en Læg
mand paastod sig berettiget til den, fulgte det af Reglen
om, at Gejstlige kun kunde sagsøges ved de kirkelige
Domstole (Gejstlighedens privilegium fori), at Sagen
m aatte anlægges ved disse. Var Læ gm anden derim od
Besidder, og Kirken følgelig m aatte optræ de som Sag
søger, anerkendte et af Alexander I l l ’s D ekretaler, at
Læ gm anden efter streng Ret (de rigore juris) m aatte
søges for den verdslige Dommer, fordi Sagsøgeren altid
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m aa følge Sagsøgte til hans Værneting8). Det føjedes
dog til, at der i mange Egne sædvanemæssigt forhold
tes anderledes, og Reglen begrænsedes ogsaa paa fo r
skellig Maade gennem andre Regler.
Det m aa saaledes for det første erindres, at den, der
med Magt satte sig i Besiddelse af Kirkens Ejendom ,
gjorde sig skyldig i sacrilegium (i det danske Retssprog
gengivet ved K irkeran), og dette Forhold blev — ganske
bortset fra dets S trafbarhed efter verdslig Ret — stra f
fet af K irken selv, i Reglen med E kskom m unikation9),
der dog, n aar den ikke som efter visse specielle F o r
skrifter indtraadte um iddelbart ved selve Forbrydelsen,
kunde afværges af den skyldige, ved at han rettede for
sig og gjorde Bod10). Gennem førelsen af Kirkens S traffe
krav gav ikke altid Anledning til nogen egentlig Retssag,
men ofte blev vedkom m ende, inden han ekskom m uniceredes, indstævnet for Kirkens Dom for — som det un
dertiden hedder — at anføre de Grunde (hvis han havde
saadanne), hvorfor han mente, at han ikke burde ekskom m uniceres11), og der frem kom da en Retssag, som
førtes ved Kirkens Dom stol12), og under hvilken m an
kunde kom m e ind paa Spørgsm aalet om den Sigtedes
Ret til den paagældende Ejendom.
8) c. 5 X 2,2. Kirken anerkendte ogsaa, at lensretlige Spørgsmaal,
i hvilke en Gejstlig var Part, i alle Tilfælde hørte under Lensherrens
Domstol.
9) Se f. Eks. c. 5 og 10 Causa XII qu. 2; c. 12 og 18 Causa XVII
qu. 4; c. 2 X 5,17 samt en længere Række partikulære danske Bestem
melser, saaledes Odensekonstitulionen 1245 (Script, rer. Dan. VII,
S. 131), Helsinghorgstatutterne 1345 (Suhm XIII, S. 799).
10) c. 2 X 5,17.
n ) Repert. dipi. 1. Række, Nr. 3606, 2. Række, Nr. 475. Jfr. ogsaa
om lignende Tilfælde, hvor det dog ikke drejer sig om Bemægtigelse
af fast Ejendom Repert. dipi. 1. Række, Nr. 7846, 2. Række, Nr
2825, Danske Mag. 3. Række, III, S. 268—69).
12) c. 8X2,2.
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Hvis der rejstes civil Sag mod en K irkeraner (for at
søge den røvede Ejendom tilbage eller E rstatning for
den), anerkendte Kirken dernæ st vel i Princippet, at Sa
gen burde rejses ved Sagsøgtes verdslige Værneting, dog
med Forbehold af, at Kirken, hvis den ikke ad den Vej
kom til sin Ret, kunde gaa over til krim inel Forfølgning
efter de ovennævnte Regler. Under Henvisning til, at
de verdslige Dom m ere ofte var forsøm m elige med at
skaffe K irken dens Ret, udtaltes det im idlertid i et De
kretal af Lucius III, at der til Gunst for K irken ad sæd
vanemæssig Vej var indført den Regel, at Kirken straks
frit kunde vælge, om den vilde rejse Sagen ved verdslig
eller gejstlig Ret13). De danske Kilder indeholder da ogsaa mange Eksem pler paa, at civile Sager mod Lægmænd
angaaende Ejendom , der paastodes at være Kirkens, er
blevet rejste ved de kirkelige Domstole, m en undertiden
anerkender disse dog, at deres Kom petence i saa Fald
var undergivet en vis Begrænsning. Den kanoniske Ret
kendte et Retsmiddel (actio spolii), der gav den, der med
Magt eller ved List eller i det hele uden Grund var be
røvet sin Ejendom , Adgang til at blive genindsat i Besid
delsen og faa E rstatning, uden at han kunde mødes med
Indsigelser hentede fra M odpartens form entlige E jen
dom sret til Tingen, m en ogsaa uden at der under den
paagældende Sag af gjordes noget om E jendom sretten14).
Vel under Hensyn hertil og m aaske som en Koncession
til den verdslige danske Rets nedenfor om talte Regler
gør nu visse Domme i E jendom stræ tter, rejste mod Læg
m ænd ved de kirkelige Domstole, en Sondring mellem
disses Ret til at dekretere R estitution af Besiddelsen og
deres Ret til at træ ffe Afgørelse af Spørgsm aalet om
13) c. 8 X 2,2.
14) N. München, Das kanonische Gerichtsverfahren und Straf
recht I, S. 353—56.

280

Poul Johs. Jørgensen

Ejendom sretten, idet de holder Plads aaben for en P rø 
velse af dette Spørgsm aal ved verdslig Ret15).
Det m aa endnu for Tydeligheds Skyld tilføjes, at selv
om Kirken efter det anførte hævdede, at dens Domstole
kunde afgøre enhver T ræ tte om Kirkens Gods, selv om
Sagsøgte var Lægmand, var der ikke her, saaledes som
hvor en Gejstlig var sagsøgt, Tale om at erklæ re de
verdslige Domstole for inkom petente; K irken paastod
kun, at dens egne Domstole konkurrerede m ed dem.
Hvad den verdslige danske Ret angaar, anerkendte
den vel Gejstlighedens privilegium fori, m en med H en
syn til Tvistigheder om Jord m ellem Kirke og Lægfolk
var det dens Standpunkt, at de i alle Tilfælde burde af
gøres af verdslig Domstol og saaledes, at den verdslige
Rets Afgørelsesm idler bragtes til Anvendelse. Dette er
1 hvert Fald ganske k lart efter Jydske Lov I, 44 og II,
2 og 3, der lader Afgørelsen bero paa Ed af Sandemænd,
naar Jorden h a r en Værdi af een M ark Sølv16), medens
det ellers tilkom m er Besidderen at værge den m ed sin
15) Særlig tydelig er Dom i Repert. dipi. 1. Række, Nr. 7626 (1446),
hvor den kirkelige Domstols Kompetence overfor en fremsat Ind
sigelse begrundes med, »at det ej rørte paa Markens Ejendom, men
paa deres Hævd, Vælde, Vold og Ran, som var gjort paa dem«, og
hvor Dommen, der lyder paa, at det omstridte Jordstykke skal til
høre Sagsøgeren »af ret Hævd«, føjer til, at »hvo som vil dele om
Ejendommen, skal dele det til Landsting efter Sjællandsfars Lands
lov«. Se endvidere Dom i Script, rer. Dan. VIII, S. 161—62 (1283),
hvor den kirkelige Domstols Kompetence ogsaa bestrides, men hvor
Indsigelsen afvises med, at det kun drejer sig om Restitution af Be
siddelsen.
16) Nogle Haandskrifter af Jydske Lov, der vistnok repræsenterer
et lidt yngre Udviklingstrin, har en lavere Værdi (en halv Mark
Sølv). — Udtrykkene i II, 3 (om Kirkes Ejendom hos Bonde, om
Kirke strides med Bonde) kan forstaas, som om Sandemændenes
Kompetence kun strakte sig til Tilfælde, hvor Lægmanden var Be
sidder, men denne Forstaaelse støttes ikke af den latinske Over
sættelse af Loven.

Erik af Pommerns Erhvervelse af København 1417

281

Ed, støttet af Ed af Mededsmænd, saaledes at disse Eder,
naar K irken er Besidder og derfor sagsøgt, aflægges af
K irkeværgerne og de bedste Kirkem ænd. Med Sandem ændene førte K irken dog en vis Kontrol, idet Rigtig
heden af deres Ed kunde prøves af et Overnævn, bestaaende af Biskoppen og de otte bedste Bygdem ænd17).
Mindre klar er Stillingen efter de skaanske og sjæ l
landske Retsboger, der ikke indeholder specielle F o r
skrifter om E jendom stræ tter m ellem Kirke og Læg
folk18). Deres Tavshed m aa dog sikkert forstaas saa
ledes, at den Slags T ræ tter følger de alm indelige Regler
om Ejendom stræ tter. H aandfæ stningerne fra Slutnin
gen af M iddelalderen slog da ogsaa udtrykkeligt fast,
at Jordedele dannede en Undtagelse fra Gejstlighedens
privilegium fori, saa at de hørte under de verdslige Dom 
stole, uanset hvem der var sagsøgt19).
Kanonisk og dansk Ret havde, som det vil ses, meget
afvigende Regler om, hvilke Domstole det tilkom at af
gøre Tvistigheder om fast Ejendom mellem Kirke og
Lægfolk, og Afvigelsen betød saa meget m ere, som de
kirkelige Domstole døm te efter Kirkens Ret, de verds
lige Domstole efter dansk Ret. I et Tilfælde som det her
foreliggende, hvor Stridsgenstanden ved Stridens Ud
brud var i Kirkens Besiddelse, og m an fra verdslig Side
paastod sig berettiget til den, kunde der efter kanonisk
Ret ikke være Tvivl om, at Kravet burde rejses ved k ir
kelig Domstol. Da denne O rdning im idlertid ikke var
sanktioneret af den verdslige Lovgivning og heller ikke var
slaaet fuldstæ ndigt igennem i Praksis, der tværtim od vi17) Jydske Lov II, 7.
18) Den skaanske og den sjællandske Kirkeret viser kun, at den,
der tilegner sig Kirkens Jord, som skyldig i Kirkeran ifalder Kirke
straf, dog kun Tremarksbøder til Biskoppen, men Afgørelsesmidlet
(Nævn i Kirkesogn) er hentet fra den verdslige Ret.
19) Haandf. 1513 § 18, 1523 § 27. Jfr. ogsaa Odense Reces 1527.
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ser et meget broget Billede, med Behandling snart ved
gejstlig, snart ved verdslig Ret, henim od Slutningen af
M iddelalderen med stigende Tendens til at gaa den sid
ste Vej20), en Tendens, der afspejler sig i de anførte
H aandfæstningsbestem m elser, kunde der i m ange T il
fælde være god Grund til at søge Strid om Behandlingsm aaden af en Sag undgaaet ved en forligsm æssig Af
tale21), og det var dette, der skete 1416 under Striden om
København, idet m an enedes om at lade Sagen afgøre af
en Instans, hvor det gejstlige og det verdslige Element var
lige stæ rkt repræ senteret.
N aar m an gik denne Vej, m aatte m an yderligere søge
at enes om, efter hvilken Ret der skulde dømmes, og h e r
om bestem te Forliget af 8. Nov. 1416, at Voldgiftsdom 
stolen skulde træ ffe sin Afgørelse »efter Landslov«, hvil
ket i det foreliggende Tilfælde m aatte være den sjæ l
landske L andskabsret, saaledes som denne indeholdtes
i de to sjæ llandske Retsboger. De Bestem melser i disse,
som særlig kom i Betragtning, var Eriks L. Ill, 1, 3 og 8
og Vald. L. III, 8; den sidste var hentet fra Skaanske L.
Kap. 78— 81 (IV, 15— 18).
E fter begge Retsboger var det den alm indelige Regel,
at E jendom stræ tter afgjordes ved Partsed med Ed af
M ededsmænd22), og det springende P unkt var, hvem der
var berettiget til at føre dette Bevis. Sagsøgte havde Be
visretten, naar han havde vundet Lavhævd paa E jen
dom men, hvortil krævedes, at han havde besiddet den i
20) Jfr. herved Sindballe, Af Testamentsarvens Historie i dansk
Ret, S. 29 flg.
21) Kilderne frembyder en Række Eksempler paa saadanne Afta
ler, og Haandf. 1483 § 18 vilde ligefrem ved Lov sikre Kirken en vis
Repræsentation i Rettertinget, naar denne Domstol skulde »dømme
Kirken eller hendes Personer noget til eller fra«.
22) Hvor Sagsøgte førte Beviset, skulde han efter Vald. L. for
uden Mededsmænd have to Vidner.
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tre Aar, som om han var Ejer, at han havde besiddet den
uden Kære, d. v. s., at Sagsøgeren ikke inden Fristens
Udløb havde rejst Sag imod ham , og at hans Besiddelse
ikke var Ranshævd23), d. v. s. at den ikke var erhvervet
ved en Handling, der kunde karakteriseres som Ran.
Hvis Besidderen af en Ejendom , naar han sagsøgtes,
endnu ikke havde vundet Lavhævd og saaledes var ble
vet bevisberettiget, m en han, fordi han havde erhvervet
Ejendom m en ved Køb, havde en Hjem m elsm and, kunde
han forlange, at denne skulde indtræ de i Sagen og føre
Beviset, hvis han selv i K raft af sin tidligere Besiddelse
var berettiget dertil, m en var hverken Sagsøgte eller en
eventuel H jem m elsm and bevisberettiget, eller vilde el
ler kunde de ikke præ stere Beviset, overførtes Bevisret
ten til Sagsøgeren. Paa Grund af Edsbevisets K arakter
virkede Lavhævd, skønt den ikke var Ejendom shævd og
altsaa ikke i sig selv begrundede Ejendom sret, faktisk
næsten som saadan, idet de Paastande og Anbringender,
som Sagsøgeren frem satte overfor en Sagsøgt, der havde
Lavhævd, kun havde den Betydning, som laa i, at de ef
ter O m stændighederne kunde afholde Sagsøgte eller
hans M ededsmænd fra at sværge.
Var der Tvivl om, hvem af P arterne der var Besidder,
eller om Besiddelsen havde en saadan K arakter, at den
kunde begrunde Lavhævd, f. Eks. om den var udøvet
som E jer eller Panthaver, kunde Spørgsm aalet som et
præ lim inæ rt Spørgsm aal forlanges afgjort af et Nævn,
bestaaende af tolv gode Mænd udnævnte paa H erreds
tinget blandt H erredsm æ ndene24). Dette Nævn m aatte
23) Kravet om, at Besiddelsen ikke maatte være Ranshævd, næv
nes kun i Skaanske Lov Kap. 80 (IV, 17) og kun med Henblik paa
et specielt Tilfælde. Der er dog ingen Tvivl om, at Kravet altid
maatte være fyldestgjort, for at der kunde tales om Lavhævd. Lo
vene gaar endog ud fra som det normale, at Lavhævden støtter sig
til en Retshandelsadkomst.
24) Eriks L. III, 8, Vald. L. III, 8.
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utvivlsom t ogsaa afgøre, om en Besiddelse var R ans
hævd, hvis der rejstes Spørgsm aal herom .
De frem stillede Regler anvendtes endnu i Praksis i
det 15. A arh.25), m en det form elle Edsbevis var dog alle
rede dengang paa R etur og ved at vige Pladsen for en
m ateriel Bevisprøvelse, under hvilken der navnlig i sti
gende Grad blev Mulighed for Anvendelse af Bevis ved
D okum enter. Dette betød dog ikke, at den, der var Be
sidder af Ejendom m en, m istede sin gunstige Stilling u n 
der Processen. Han havde vel ikke m ere Ret til at af
gøre denne til sin Fordel ved P artsed med Ed af Mededsmænd, m en m aatte vige, hvis Sagsøgeren, f. Eks. ved
D okum enter, kunde bevise en bedre Ret, m en han hav
de stadig den Fordel, som laa i, at han beholdt E jendom 
men, hvis en saadan bedre Ret ikke kunde oplyses26).
III.
Forliget af 8. Nov. udtalte sig ikke næ rm ere om, hvad
det var, Voldgiftsdom stolen skulde afgøre. Det forudsæ t
tes, at det er Striden om København, og de Udtryk, hvori
det eventuelle D om sresultat om tales (»vorder os (Kongen) . . . . tilfundet og tildømt« o. lign.), og særlig de Ud
tryk, som beskriver Stillingen i det Tilfælde, at Biskop
pen sejrer (Slottet skal i saa Fald »frit og ubevaret bli
ve, ligge og tilhøre K irken og Biskopsdøm m et i Roskil
de«), forstaas naturligst saaledes, at Dommen endelig
skal afgøre Spørgsm aalet om E jendom sretten til Køben
havn. Im idlertid var det som nedenfor om talt ikke dette
Spørgsm aal, der virkelig blev afgjort, m en kun Spørgs25) H. Matzen, Den danske Panterets Historie, S. 433—34. H. Sylow, Den materielle Bevisteoris Udviklingshistorie i dansk Ret, S.
54—55.
26) Det er denne Regel, som senere finder Udtryk i Danske Lov
5—5—3, der i Modsætning til den middelalderlige Ret ikke lægger
Vægt paa, at Besiddelsen er fortsat gennem en vis længere Tid.
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m aalet om, hvem der foreløbig skulde have København
i sin Besiddelse og staa som Besidder, n aar Spørgsmaalet om E jendom sretten senere toges op. Den danske Ret
kendte jo ogsaa en præ lim inæ r Afgørelse af Besiddelsesspørgsm aalet, naar det var om tvistet, hvem der var Be
sidder, eller om den, der faktisk var det, havde en saadan Besiddelse, at den gav ham Ret til at afgøre Ejendom sspørgsm aalet m ed Edsbevis, og det er derfor m u
ligt, at m an trods Ordene i Forliget straks fra først af
fra begge Sider h a r været k lar over, at det, Domstolen
skulde beskæftige sig med, kun var Retten til at være
Besidder af København. H erfor taler navnlig, at efter
Forliget ingen af P arterne, indtil Domstolen tra f sin
Afgørelse, skulde være Besidder, idet Københavns Slot
saa længe skulde overgives til en u partisk Trediem and,
thi paa denne Maade kom m an til at savne det K rite
rium , hvorefter Bevisrollerne skulde fordeles under en
Proces om E jendom sretten. Den M ulighed foreligger
dog ogsaa, at Kongen, der m aaske med Rimelighed k u n 
de mene, at han havde bedre Kort paa H aanden, naar
det blot gjaldt at blive indsat som Besidder med F orbe
hold af en senere Prøvelse af E jendom sretten, end naar
selve Spørgsm aalet om! denne rulledes op, ved Affattelsen
af Forliget med Vilje h ar tilsløret den Vej, han vilde gaa,
saa at hans P laner først er tra a d t frem under Procedu
ren for Domstolen.
Voldgiftsdom stolen afsagde sin Dom den 3. Febr.
141727), og det frem gaar klart af denne, at der kun blev
procederet om og kun truffet Afgørelse om, hvilken
P art der indtil videre skulde have Besiddelsen af Køben
havn. Kongen procederede paa, at han havde Ret til at
have Byen i Værge, d. v. s. i sin Besiddelse, »fordi Bi
skop Niels, fordum i Roskilde Biskop, fik den ej med
27) Kbhvns. Diplom. I, S. 142—43.
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Rette efter Landslov efter Kong Valdemars Død«, og
den siden Afslutningen af Forliget valgte nye Biskop,
Jens Andersen Lodehat, og D om kapitlet paastod lige
m odsat, at Biskop Niels efter Kong Valdem ars Død hav
de faaet København med Rette, hvorfor Biskoppen nu
burde have den i Værge.
Afgørende for, hvem der foreløbig skulde have Kø
benhavn i sin Besiddelse, var altsaa efter begge P arters
Mening Begivenhederne ved Valdem ar Atterdags Død,
og det frem gaar af Voldgiftsdomm ens Konklusion, som
vil blive næ rm ere om talt nedenfor, at Uenigheden paa
dette P unkt drejede sig om, hvorvidt den daværende
Biskop i Roskilde, Niels Jakobsen Ulfeldt, med Magt og
derfor med Urette havde sat sig i Besiddelse af Byen
eller ikke. Kongen hævdede det første, og hans Stand
punkt var altsaa i Virkeligheden det, at Roskildebispens
Besiddelse af København i Tiden efter Valdem ar A tter
dags Død 1375 havde været Ranshævd.
Dommen oplyser desværre ikke noget om, hvorledes
P arterne begrundede deres Paastande. Kongen kunde
henvise til, at Valdem ar Atterdag gennem hele sin Re
geringstid form entlig havde været i lovlig Besiddelse af
København, idet hans Besiddelse havde kunnet støtte
sig til A ftaler med Roskildebispen. Biskop Jens Nyborg
havde den 6. Jan. 1341 uden Vederlag overladt Kongen
Slottet og Byen for Tiden indtil den 6. December næste
Aar med Tilføjelse af, at de derefter skulde tilbagegives
til Biskoppen28). Denne Aftale var im idlertid blevet æ n
dret allerede inden den 15. Juni s. A., da der erhverve
des en Vidisse af en ny Aftale29). Ved denne overlod
Kongen Biskoppen Søborg Slot og fem H erreder i N ord
sjælland som »Vederlag og fastere Borgen«30) for Køben28) Kbhvns. Diplom. I, S. 76—78.
20) Kbhvns. Diplom. I, S. 78—81.
30) in recompensam et cautionem firmiorem.
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havns Slot og By og forskelligt andet Bispestolen tilhø
rende Gods, som altsam m en var overgivet til Kongen,
for at h an ved Hjælp af det kunde rejse Penge til at
indløse Sjælland for, og som han allerede ved Aftalens
Indgaaelse i dette Øjemed havde pantsat til M arkvard
af Stove for 7000 M ark. Biskoppen fik altsaa nu Veder
lag for København, m en til Gengæld var enhver Tidsbe
grænsning af Kongens Ret til at beholde Byen udgaaet
af Aftalen, der blot bestem te, at hvis Søborg med H er
rederne blev taget fra Biskoppen med Vold, skulde Kon
gen skaffe ham København og hans øvrige Gods igen,
sam t at Kongen, hvis han tilbagegav Bispens Gods, ogsaa skulde have sit tilbage. Derim od gjordes Kongens
Ret til at beholde København ikke afhængig af, at
Biskoppen virkelig fik Søborg, som i lang Tid havde
været i H æ nderne paa Knud Porses Enke, H ertuginde
Ingeborg, og som Kongen i Brevet forudsæ ttes endnu
ikke at have Raadighed over. Kongen lover kun at ville
skaffe Biskoppen Slottet paa egen Bekostning.
Den anden Aftale af 1341 gav saaledes Kongen en m e
get stæ rk Stilling, og det var m aaske næ rm est en Forsigtighedsforholdsregel, naar Valdem ar Atterdag allige
vel den 21. Nov. 1350 fik den da nylig tiltraadte Biskop
Henrik Gertsen, der ikke fulgte um iddelbart efter Jens
Nyborg, til at udstede et Brev31), hvorved han under
Henvisning til de Tjenester, Kongen havde vist Roskildekirken ved at udfri den af Fjendens Vold, overlod ham
Københavns Slot og By til fri R aadighed32) for B iskop
pens Levetid, saaledes som han hidtil havde besiddet
dem33). I og for sig kunde denne Bekræftelse af den bestaaende Tilstand under Hensyn til det sidste Brev
af 1341 ikke være nødvendig, og der er ogsaa det
31) Kbhvns. Diplom. I, S. 89—90.
32) castrum . . . . dimittimus libere disponendum.
33) prout idem dictus noster rex actenus tenuerat.
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ejendom m elige ved Brevet, at det i M odsætning til næ 
sten alle sam tidige Breve om tidsbegræ nset O verdra
gelse af fast E jendom ikke indeholder et O rd om, at Kø
benhavn ved Fristens Udløb, altsaa her ved Biskop H en
riks Død, skulde vende tilbage til Roskildebispen, hvor
hos det slutter med en alm indelig Udtalelse om, at hver
ken Biskoppen eller Kapitlet skal rejse nogetsom helst
Krav mod Kongen i Anledning af Slottet. B egræ nsnin
gen til Biskoppens Levetid finder naturligt sin F o rk la
ring i, at det hele h ar skullet være en personlig Bekræ f
telse fra dennes Side af den bestaaende Tilstand, og det
kunde derfor heller ikke have afgørende Betydning, at
Bekræftelsen ikke blev fornyet, da H enrik Gertsen 1368
blev efterfulgt af Niels Jacobsen, hvilket iøvrigt først
skete nogen Tid efter, at Valdem ar Atterdag paa Grund
af Krigen m ed H ansestæ derne og deres Forbundsfæ ller
havde fundet det rigtigt at forlade L andet for længere
Tid34).
Under Krigen blev K øbenhavn indtaget af H ansestæ 
derne og Slottet i det m indste delvis ødelagt, men b o rt
set fra Krigsbegivenhedernes Indgriben i Forholdet er
Byen og Slottet dog forblevet hos Kongen indtil hans
Død, hvad positivt siges i det nedenfor om talte Brev af
7. Dec. 1375. D erefter kom København im idlertid til
bage til Biskoppen, m en de næ rm ere O m stændigheder
herved kendes ikke. E rik af Pom m ern h a r aabenbart
m ent at kunne hævde, at Biskop Niels med Magt h ar
sat sig i Besiddelse af Slottet og Byen, og at det er gaaet
saaledes til, er heller ikke usandsynligt, da Slottets øde
lagte T ilstand m aa have gjort en Bemægtigelse af det
forholdsvis let, og Biskoppen ikke behøvede at regne
m ed nogen stæ rk M odstand fra D ronning M argrethe, der
34) Valdemar Atterdag forlod Landet den 6. April (Reinhardt, Val
demar Atterdag, S. 429), og Biskop Henrik døde den 18. Okt. (J. O.
Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie I, S. 330).
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havde Brug for og ogsaa faktisk fik hans Støtte til at
gennem føre Olufs Valg til Konge35).
Hvad Biskop Jens og hans Kapitel h ar an fø rt til Støtte
for, at Biskop Niels i 1375 havde faaet København med
Rette, er det vanskeligere at danne sig en Mening om.
De erhvervede den 21. Jan. 1417, altsaa kort før Vold
giftsdom m en og rimeligvis m ed Henblik paa den forestaaende Rettergang, en Række Vidisser af ældre Breve
vedrørende Roskildekirkens F orhold til København, saaledes Vidisser af Coelestin I l l ’s Bulle af 12. Febr. 1193,
hvorefter ingen Biskop m aatte afhæ nde København, af
Bonifacius V III’s Stadfæstelse 9. Marts 1299 af Valde
m ar I ’s Gave af København til Absalon og dennes Videreoverdragelse af Byen til R oskildekirken sam t af
Valdem ar Atterdags og M argrethes ovenfor nævnte B re
ve af henholdsvis 16. Jan. 1341 og 7. Dec. 1375, endvi
dere bl. a. en Vidisse af en alm indelig holdt kongelig
Privilegiestadfæ stelse for R oskildekirken af 12. M arts
140336), m en bortset m aaske fra Brevet af 1375, hvorom
nedenfor, kunde intet af disse Breve være til nogen Nyt
te, n aar det gjaldt at oplyse Maaden, hvorpaa Biskop
Niels havde faaet København efter Valdem ar Atterdags
Død.
Naar bortses fra den Mulighed, at Valdem ar Atterdags
Testam ente, der ikke kendes, m en h ar eksisteret37), kan
have indeholdt Bestem m elser om København, der kan
have været af Betydning, m aa K irken snarest antages
at have paaberaabt sig, at Biskop Niels, hvorledes han
end var kom m et i Besiddelse af København, havde er
hvervet Byen med D ronning M argrethes Sam tykke og
derfor m ed Rette. F orsaavidt der herved blot tænktes
paa, at D ronningen havde fundet sig i det passerede uden
35) Erslev, Dronning Margrethe, S. 55 ff.
361 Repert. dipi. 1. Række, Nr. 5634—38; Kbhvns. Dipl. I, S. 141.
37) Ældre danske Arkivregistraturer I, S. 39—40.
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at protestere derim od, hvad hun iøvrigt ikke straks h av
de nogen form el Kompetence til, var P aastanden rim e
ligvis fuldt berettiget, naar henses til den ovenfor om 
talte politiske Situation, der forelaa efter Valdem ar Atterdags Død. Derim od er det meget tvivlsomt, om Bi
skoppen og K apitlet h a r kunnet dokum entere et posi
tivt Sam tykke fra Dronningens Side til, at Biskop Niels
tog København i Besiddelse, eller en positiv Godken
delse af, at han havde gjort det. Selv om det er muligt,
at der er blevet udstedt flere Breve til Biskoppen angaaende København end de nu kendte38), synes det sik
kert, at Kirken ikke i 1417 har raadet over andre Breve,
der kunde influere paa Bedøm melsen af, hvad der skete
i 1375, end det allerede oftere berørte Brev af 7. Dec.
d. A.39), og dette kunde ikke være den til nogen større
Nytte.
Ved Brevet af 1375 skænkede M argrethe Roskilde Bi
spestol og Kirke Næbbe Slot og gav dem P an t i to sjæl
landske H erreder og Kongens tre Fjerdedele af Roskilde
By for 3000 M ark Sølv, til E rstatning for det Tab, de
havde lidt, dels ved at Kong V aldem ar havde haft Byen
København i sin Besiddelse og oppebaaret Indtæ gterne
af den, dels ved at Københavns Slot var blevet ødelagt
under Krigen, og dels endelig ved at forskellige E jen
domme og Guld- og Sølvkalke, som tilhørte Bispestolen
eller Kirken eller andre K irker eller Klostre paa Sjæl
land, var blevet overladt Kongen til Pantsæ ttelse i Kro
nens Interesse. Dette Brev forudsatte vel, at København
nu igen var i Roskildebispens Besiddelse, og kunde vel
ogsaa siges at vise, at D ronningen havde affundet sig
med denne Kendsgerning og ikke vilde rejse nogen Ind
vending imod den, m en andet og mere laa der strengt
taget ikke i Brevet. Ligesom det ikke paa nogen Maade
38) Se ndf. S. 292—93.
39) Kbhvns. Dipl. I, S. 114—16.
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betegnede Kong Valdem ars Besiddelse af København
som et Retsbrud mod Kirken, m en blot tillagde denne en
vis Godtgørelse for Af savnet af den40), saaledes inde
holdt det ingensom helst udtrykkelig Anerkendelse af
den nu indtraadte F orandring, endsige af Maaden, hvorpaa den var hidført. I det højeste kunde det ved at til
lægge Biskoppen nogen E rstatning for Ødelæggelsen af
Slottet siges at forudsæ tte, at Kirkens Interesse i dette
ikke var ophørt ved Valdem ars Besiddelse af det. Bre
vet som Helhed giver overhovedet ikke Indtryk af, at
Om talen af Forholdet med Hensyn til København er
indsat i det, fordi m an nu vilde foretage et Opgør af
Striden om Byen og Slottet og fastslaa noget om, hvad
der var Ret i dette Forhold. Det er blot nævnt som et
blandt flere Forhold, der skal m otivere, at D ronningen
giver Biskop Niels en Gave, hvis virkelige Begrundelse
var at søge i de politiske T jenester, han havde vist og
ventedes at ville vise hende.
I Slutningen af Brevet af 1375 lovede D ronningen, at
hun til Fuldbyrdelse af Aftalen vilde skaffe Biskoppen
et ligelydende Brev af hendes Mand, Kong Haakon, og
hendes Søn Oluf, forsynet med deres og R igsraadernes
Segl, og et saadant udstedtes ogsaa 7. Maj 1376 og blev
tillige paany beseglet af M argrethe selv41).
I Forbindelse m ed Brevet af 1375 m aa endnu nævnes
et senere Brev af 27. Nov. 139742), udstedt af Biskop P e
der Jensen og K apitlet og indeholdende en G eneralkvit
tering for alle de Krav (»for al Gæld, Skyld og Skade«),
som Biskoppen, K irken og K apitlet havde paa Dronning
M argrethes F ader og Forfæ dre, paa Kong Oluf og Kong
40) Jfr. Ordene: in refusionem et recompensam aliqualem dampnorum premissorum.
41) Kbhvns. Dipl. I, S. 116—18. Det er overleveret gennem en
\Tidisse af 1387 (ibidem S. 126—27).
42) Kbhvns. Dipl. II, S. 24—27.
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E rik og paa hende selv43). Indledningen til Brevet, der
indeholder en Opregning af alle de Krav, som Kvit
teringen skulde om fatte, er vel m eget vid i sin F o rm u 
lering, m en det er dog klart, at Brevet hovedsagelig ta 
ger Sigte paa de samm e Forhold, som foranledigede Ud
stedelsen af Brevet af 1375, og det om taler ogsaa u d try k 
keligt den Gentagelse af dette Brev, som efter det oven
for bem æ rkede fandt Sted i 1376 af Oluf og M argrethe
i Forening. Det synes dog at frem gaa af Brevet, at Roskildekirken foruden den Godtgørelse, der tillagdes den
ved Brevene af 1375 og 1376 gennem Pantsæ tning af
tre Fjerdedele af Roskilde og to H erreder, yderligere
m aa have faaet Køge og endnu et H erred, hvilket a lt
sam m en nu siges at være tilbagegivet D ronningen44).
Brevet af 1397 viser ikke m ere m ed H ensyn til Rets
stillingen efter V aldem ar Atterdags Død end Brevet af
1375, m en d a det i M odsætning til dette er udstedt af
Biskoppen og Kapitlet, betoner det, som rim eligt er, at
Godtgørelse for Afsavnet af København var noget, som
Kirken havde Krav paa. Størst Interesse h a r Brevet ved
at om tale en sam tidig m ed dets Udstedelse stedfunden
Tilbagegivelse til D ronningen eller dog M ortifikation
af forskellige København vedrørende Breve.
Saaledes blev Brevet af 1376, af hvilket Biskoppen
dog ti Aar tidligere havde sikret sig en Vidisse45), og det
eller de Breve, hvorpaa R oskildekirkens Ret til Køge og
det tredie sjæ llandske H erred m aa have hvilet, til
bageleverede, m edens Kirken m aa have beholdt det fo43) Sc anf. St. S. 25 nederst.
44) Det nævnes ogsaa, at Bispen og Kapitlet har haft Breve paa
Tune Herred, Brøndby og Lyngby m. m., men disse Steder nævnes
ikke sammen med dem, der blev overladt Kirken i 1375, og de staar
maaske ikke i Forbindelse med Forholdet vedrørende København,
jfr. dog den svenske Rimkrønike (Oluf Nielsen, Kbhvns. Hist. II,
S. 17).
45) Se ovf. Note 41.
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reløbige Brev af 1375, som den havde i Hænde under
E rik af Pom m ern. Men dernæ st tales der om Tilbage
levering af flere Breve, som Biskop Niels havde lovet
D ronning M argrethe, og som hendes F ader og Forfædre havde udgivet vedrørende Gæld og Skade, og
frem deles erklæ res et Brev for dødt og m agtesløst, som
Kong V aldem ar havde givet Biskoppen af Roskilde, og
hvori havde staaet, at han laante (»lænte«) København
af K irken46).
Det sidste Brev, der, som det vil ses, ikke var til Stede
og ikke blev tilbageleveret, kan i og for sig have været
Brevet af 16. Jan. 1341, der fastslog Kongens Pligt til at
levere København tilbage; »lænte« m aa være Oversæt
telse af et latinsk U dtryk, idet et Brev af V aldem ar Atterdag ikke kan have været skrevet paa Dansk. Maaske h ar Kirken, trods Løfte om Tilbagelevering af dette
Brev, ikke villet af med det og saa givet det Udseende
af, at det ikke eksisterede m ere. Der kan dog n aturlig
vis ogsaa være Tale om et andet Brev, m en der er i saa
Fald noget m istænkeligt ved, at K irken ikke kan levere
det tilbage. H ar det mon blot været paaberaabt over
for D ronningen som Støtte for Kirkens Krav uden virke
lig at eksistere? Hvad de først om talte Breve angaar,
som virkelig blev tilbageleverede, er det ikke m uligt at
have nogen Mening om deres næ rm ere Indhold. Det si
ges ikke udtrykkeligt, at de angik København. Dette
er dog efter hele Sam m enhængen m est sandsynligt, m en
de svarer i saa Fald daarligt til de kendte Breve fra Val
dem ar Atterdags Tid, idet disse, bortset fra det andet
Brev af 1341, der pantsæ tter Søborg til R oskildekirken,
ikke taler om, at Kongen skylder denne noget i Anled46) »Og det Brev skal og være dødt . . . . som fornævnte vor
Frues . . . . Fader Kong Valdemar gav Biskoppen af Roskilde, og
der stod og udi det samme Brev med, at han laante København af
Kirken«.
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ning af København. De kan dog have stam m et fra Kon
gens sidste Aar, efter at han var vendt tilbage fra Ud
landet, og have givet Udtryk for en anden Opfattelse
end de ældre Breve. Om Kirken ved at tilbagelevere
dem er blevet daarligere stillet under Striden med E rik
af Pom m ern, end den ellers vilde have været, kan m an
naturligvis ikke vide, m en særlig sandsynligt er det
ikke, da den, hvis det havde været Breve af større Be
tydning, rimeligvis havde sikret sig Vidisser af dem
eller undgaaet at udlevere dem.
IV.
Voldgiftsdom stolen fulgte i sin Dom de sjæ llandske
Retsboger, forsaavidt den henviste Spørgsm aalet om,
hvorledes Biskop Niels i 1375 var kom m et i Besiddelse
af København, og hvilke Konsekvenser hans Forhold
ved denne Lejlighed m aatte have for P arternes Ret til
nu at besidde Byen, til Afgørelse ved et Nævn. Den be
stem te nemlig, at tolv velbaarne (d. v. s. adelige), sand
dru, aldrende og trofaste Mænd i Sjælland af dem, der
bedst kunde vide Besked med Sagen og udspørge Sand
heden om den, med deres svorne Ed skulde sige Sand
heden og sandfæ rdigt afgøre, om Biskop Niels af Ros
kilde fik København m ed Rette efter Landslov efter
Kong Valdem ars Død og ikke tog den m ed Vælde, og
om Biskoppen derfor burde have den i Værge, indtil
den blev afvundet ham med Landslov, eller om Biskop
Niels ikke fik København med Rette, men tog den med
Vælde, og Kongen derfor burde have den i Værge, ind
til den afvandtes ham m ed Rette.
Nævningers Ed opfattedes i Datiden næ rm est som
et Bevisudsagn, ikke som en Dom, selv om den meget
ofte angav den retlige Følge af den ved Eden konstate
rede Sagssam m enhæng, i dette Tilfælde saaledes, at en
ten Kongen eller Biskoppen skulde have København i
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Værge. Det var dog egentlig Domstolens Sag at fastslaa
Retsfølgen af Bevisførelsen, hvad vel ogsaa som Regel
skete, m en det kunde efter Om stæ ndighederne være
sket paa Forhaand, idet der straks var blevet afsagt en
Dom, som angav, hvad der skulde indtræde, naar Næv
ningerne gav henholdsvis den ene eller anden P a rt Med
hold. Saaledes var Forholdet netop i Sagen om Køben
havn, hvor Voldgiftsdom m erne efter at have henvist et
bestem t Spørgsm aal til Nævninger til Slut udtalte, at
den, som de tolv Nævninger svor og døm te til at have
København i Værge, den døm te Dom m erne til at have
Byen i Værge, indtil den afvandtes ham m ed Landslov.
Retsbogerne angav ikke, om Følgerne af en Nævninge
kendelse, der erklæ rede en vis Besiddelse for Ranshævd,
blot var, at den, der havde m istet Besiddelsen, med
Hensyn til Bevisretten skulde være stillet, som om han
endnu havde den, eller om han under alle Om stændig
heder skulde genindsættes i Besiddelsen, m en med F o r
behold af en senere Afgørelse af Spørgsm aalet om
E jendom sretten. Det første var vistnok snarest Reglen,
men i det foreliggende Tilfælde havde P arterne i F o r
liget af 8. Nov. udtrykkeligt aftalt, at ingen af dem
skulde være Besidder, medens Dom stolen var i V irk
somhed, m en havde sam tidig fastsat, at den P art, der
sejrede, straks skulde have København overgivet. Den
Frem gangsm aade, der herved skulde anvendes, var og
saa nøjagtigt fastlagt i Forliget. Uanset hvilket Udfald
Sagen fik, skulde Kongen først tilbagekalde den F u ld 
magt, Tro og Slotsbefaling, som han havde givet den
Biskop af Rigsraadet, hvem Slottet m idlertidigt var
betroet, og overføre den til Provst C hristiern, der vel
ogsaa — hvad dog ikke udtrykkeligt siges — skulde
tilbagekalde sin Fuldm agt, saa at han blev stillet gan
ske, som han var ved Biskop Peder Jensens Død, og
derefter skulde Provsten give Slottet fra sig til den imid-

296

Poul Johs. Jørgensen

lertid tiltraadte nye Biskop, der da, alt efter Sagens
Udfald, enten selv skulde beholde det eller overgive det
til Kongen. Paa denne Maade blev ikke blot den u p arti
ske M ellemm and og Provsten dækkede m od ethvert
Ansvar, som kunde tænkes gjort gældende mod dem af
deres respektive Fuldm agtsgivere, hvis de afleverede
Slottet direkte til den af P arterne, som sejrede i Stri
den, m en den sejrende P a rt opnaaede ogsaa, at hans
frem tidige Besiddelse af Slottet blev i enhver Henseende
uangribelig.
Om Nævningekendelsen blev afsagt, ved m an ikke
sikkert, m en der er ingen Grund til at betvivle det47). Det
eneste, der kunde tænkes at have voldt Vanskelighed,
var Udtagelsen af Nævningerne, om hvilken Dommen
ikke havde fastsat noget. Analogien fra Retsbogernes
Regler m aatte næ rm est føre til, at Domstolen selv u d 
pegede dem, m en det er ogsaa tænkeligt, at P artern e er
enedes om Nævningerne, saaledes som det synes at
være sket i en Sag, der 1327—28 behandledes paa Sjæl
lands Landsting48).
Nævningerne m aa have fundet Kongens P aastand om
Biskop Niels’ Erhvervelse af København begrundet og
have givet ham Medhold, og baade deres Behandling
af Sagen og Kongens derefter følgende Indsæ ttelse i
Besiddelsen m aa være forløbet hurtigt, thi allerede den
19. Febr., kun godt 14 Dage efter Dommen, udsteder
Kongen et Brev49), hvori han tilstaar, at han h a r faaet
47)Traditionen mente ogsaa i en langt senere Tid at vide, at der
i sin Tid var gaaet et Nævn mellem Kronen og Kirken om Køben
havns Slot, og at Nævnet havde svoret Kronen Slottet til, jfr. Tings
vidne af Sjællands Landsting 22. Jan. 1494 (Kbhvns. Dipl. I, S.
227—28).
48) Dipi. Svecanum IV, 22 og 46: Parterne fæstede Nævnet: firmaverunt denominationem quæ dicitur Landsnæfnd, hvorefter føl
ger Navnene paa de 12 Nævninger.
40) Kbhvns. Dipl. I, S. 144—45.
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Københavns Slot og By i sit Værge m ed Biskoppens og
Kapitlets Raad og Vilje, saaledes som det var tildøm t
ham af Voldgiftsdomstolen.
V.
Med Voldgiftsrettens Dom og Kongens derefter føl
gende Overtagelse af K øbenhavn var Sagen jo im idler
tid ikke endt. Dom m en havde kun afgjort, hvem der
foreløbig skulde have Slot og By i sin Besiddelse, m en
havde ved Tilføjelsen »saa længe det vindes ham af
med Rette« (eller »med Landslov«) holdt Plads aaben
for en senere Prøvelse af Spørgsm aalet om Retten til
Byen, og Kongen erkendte selv dette Forbehold ved en
Tilføjelse i det Brev af 19. Febr. 1417, i hvilket han til
stod at have m odtaget Slottet.
Dette Brev opstillede ogsaa allerede Regler for Sa
gens videre Behandling. Kongen og Biskoppen skulde
mødes i K øbenhavn den følgende M ikkelsdag og der
blive ved Rette hos tolv R igsraader, der opregnes ved
Navn (det var de seks andre danske Bisper og seks
verdslige Riddere). Domstolen, der altsaa efter sin Ka
rak te r og Sam m ensætning svarede til den ved Forliget
af 8. Nov. nedsatte Voldgiftsdomstol, skulde dømme ef
ter Landslov og afsige sin Dom inden den følgende
Kyndelmisse. Dommen skulde tilfinde og tildøm m e den
ene af P arterne »Rettighed og Ejendom« til Køben
havns Slot og By, og den, der sejrede, skulde beholde
København til evindeligt Eje. Det var altsaa k lart nok
Spørgsm aalet om E jendom sretten, som nu skulde finde
sin Afgørelse.
Det anførte frem træ der i Brevet som hvilende paa
en Aftale mellem Kongen og Biskoppen (»Item skulle
og ville vi, fornæ vnte Kong E rik og Biskop Jens, om
M ikkelmesse nu næst kom m er sam m en kom m e i Kø
benhavn« o. s. v.). Nogen Sikkerhed for, at Biskoppen
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h ar været fuldt enig i Brevets Indhold, haves dog ikke.
Medens Forliget af 8. Nov., skønt ogsaa udfæ rdiget af
Kongen alene, fik K arakteren af en virkelig Overens
kom st ved at være beseglet af begge P arter, der ogsaa
skulde have hver sit Eksem plar af det, begrundede Bre
vet af 19. Febr. kun en Forpligtelse for Kongen, jfr. sæ r
lig i Slutningen »Alle disse forskrevne Stykker og Ar
tikler og hvert særdeles stadige og faste at holde vilkaare vi os og vore Efterkom m ere«, og Brevet er ogsaa
kun beseglet af Kongen selv og — som Vidner — af et
større Antal gejstlige og verdslige H errer, derim od ikke
af Biskoppen, af hvem der heller ikke haves noget Mod
brev. Kongens Brev indeholder vel snarest et Forlig,
mæglet af de som Vidner optræ dende H errer og m ulig
vis andre M edlemmer af Rigsraadet, og det rim eligste
er vel, at Biskoppen oprindelig er gaaet m ed til dette
Forlig (han h a r jo i hvert Fald m odtaget Brevet, som
er bevaret gennem hans Arkiv), m en han h ar i saa Fald
senere fo rtru d t det.
Saa meget er nemlig givet, at den i Brevet om talte
Domstol aldrig kom til at træ de i Funktion. Dommen
skulde have været afsagt senest i Begyndelsen af 141850),
m en m aaske paa Grund af Biskoppens Rejse til Rom
for at søge pavelig Stadfæstelse paa sit Valg var det
endnu ikke sket et helt Aar senere, og to Breve fra den
ne Tid viser, at der nu var opstaaet Uenighed om Dom 
stolens Sam m ensætning. F ra 1. Febr. 1419 haves et
Tingsvidne af Sjællands L andsting51), hvoraf ses, at
Kongen denne Dag paa Tinge lod læse et Brev, i hvilket
50) Den 7. Jan. 1418 erhvervede Kongen en Vidisse af Dommen af
3. Febr. 1417 (Kbhvns. Dipl. I, S. 145—46, hvor der aabenbart i
Overskriften skal staa Nr. 105 i Stedet for Nr. 104). Maaske har der
da virkelig været Tale om at behandle Sagen til den aftalte Tid.
51) Kbhvns. Dipl. I, S. 146—47, hvor Dateringen er urigtig, se Repert. dipi. 1. Række, Nr. 5748.
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han tilbød at pleje Biskoppen og Kapitlet Ret om Kø
benhavn efter Landslov for Rigsraadet, paa den Tid,
Biskoppen m aatte bestemme, hvortil Biskoppen, der var
til Stede, svarede, at hvis Kongen vilde sam m enkalde
alle B iskopperne paa Sjælland, vilde han af dem hænde,
hvad Ret var om København. Og en M aaned senere, den
26. Febr. bevidnede Æ rkebiskoppen, at Kongen ved et
Møde i G raabrødrekloster i København havde gentaget
sit T ilbud overfor Biskop Jens, men aabenbart uden at
denne havde m odtaget det52).
Baade Kongen og Biskoppen havde altsaa nu skiftet
S tandpunkt med Hensyn til Domstolens Sam m ensæt
ning. Kongen vilde sim pelthen have Sagen bragt for
Rigsraadet, m edens Biskoppen vilde have den paadøm t
af en rent gejstlig Domstol, vel ikke af den kirkelige In 
stans, som var næ rm est til at døm me i en Sag, i hvilken
han var P art, nemlig Æ rkebiskoppen, m en af en Dom
stol, bestaaende af hele det danske Episkopat. I Biskop
pens Standpunkt laa sikkert tillige, at Sagen skulde paadønnnes efter kanonisk Ret og ikke efter dansk Ret.
Biskoppen har aabenbart indset, at en Afgørelse efter
dansk Ret, særlig n aar den skulde træ ffes af en Dom
stol m ed et stæ rkt verdsligt Elem ent, ikke levnede ham
meget H aab om Sejr.
Den kanoniske Rets principielle Forbud mod A fhæn
delse (og langvarig Brugsoverdragelse) af Kirkens faste
Ejendom m e vilde veje til overfor en kirkelig, m en ikke
overfor en verdslig Domstol, og det sam m e gjaldt om
Goelestin I l l ’s ovenfor om talte Bulle af 1193, der specielt
forbød Roskildebisperne at afhæ nde København.
Kongen var nu i Henhold til Dommen af 3. Febr. 1417
i fuldt lovllig Besiddelse af Slottet og Byen og havde de her
af følgende processuelle Fordele under en eventuel Rets52) Kbhvns. Dipl. I, S. 147.
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sag. E fter Retsbøgerne skulde han have Ret til at afgøre
Sagen m ed Edsbevis, m en selv om m an betragtede denne
O rdning som forældet, hvad den dog næppe var, og lod
Udfaldet af Sagen bero paa en m ateriel Bevisprøvelse,
var det ikke nok til at bringe Kongens P aastand til Fald,
at h an ikke kunde godtgøre nogen E jendom sret til Kø
benhavn; det var nu Kirken, der skulde oplyse en Ret,
som berettigede den til at tage Byen fra ham.
Dette skulde ved første Ø jekast synes let nok. Roskildekirkens Adkom st til København h a r sikkert op rin 
delig været uangribelig, og, som allerede udtalt af Erslev,
er den af Helveg frem satte Form odning, at V aldem ar
I ’s Gave til Absalon skulde have været en blot personlig
Forlening, der ikke kunde overdrages videre, uden no
get H oldepunkt i K ilderne53). Det m aatte im idlertid
svække K irkens Stilling, at den hverken kunde doku
m entere V aldem ars Gave eller Absalons Overdragelse
ved Frem læggelse af originale Breve, og saadanne h ar
sikkert ikke eksisteret under E rik af Pom m ern. Man
havde kun en Række pavelige Stadfæ stelser af Absalons
Overdragelse, hvilke tillige om talte Forudsæ tningen for
den, Gaven fra Valdem ar, og det er paafaldende, at de
ældre blandt disse Stadfæ stelser ogsaa tier om E ksisten
sen af Breve. F ørst i Bonifacius V III’s Stadfæstelse af
9. Marts 129954), der ikke h ar benyttet de ældre Buller
som Forlæg, hedder det, at Valdem ar havde givet Kø
benhavn til Absalon og gennem ham til R oskildekirken,
»saaledes som det med større Udførlighed siges at være
indeholdt i et aabent Brev, udstedt i dette Øjemed og
forsynet m ed selve Kongens Segl«. Denne pludselige
53) Helveg, Den danske Kirkes Historie til Reformationen I, S.
569, II, S. 270. Erslev, Erik af Pommern, S. 457 Note 10. Oluf Niel
sen (Københavns Beskriv. I, S. 28) er lidt inde paa samme Tanke
som Helveg.
54) Kbhvns. Dipl. I, S. 64—65.
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Omtale af et Kongebrev og Frem stillingen af Valdem ar
som R oskildekirkens egentlige Velgører er im idlertid
for m istænkelig til, at der kan fæstes større Lid til den55),
særlig da begge Dele, som det ligefrem siges, stam m er
fra det Paven forelagte Andragende, og de frem kom m er
paa en Tid (under Striden m ed Jens Grand), hvor Kirken
h ar h a ft Grund til at sikre sig bedst muligt. Om talen af
et Kongebrev i denne Bulle indeholder derim od uden
Tvivl F orklaringen af, at R oskildekirken, da den i Be
gyndelsen af 1417 rustede sig til den da forestaaende
Retssag ved at lade en Række ældre Breve vidim ere,
netop blandt Stadfæ stelsesbullerne udvalgte Bullen af
1299, m en forbigik alle de andre.
Det var ogsaa en Svaghed ved Kirkens Stilling, at
Valdem ar Atterdag gennem hele sin Regeringstid havde
haft København i sin Besiddelse paa lovlig Maade i H en
hold til A ftaler m ed Biskopperne, og uden at det af alle
disse Aftaler tilstræ kkelig k lart frem gik, naar Besiddel
sen skulde høre op igen, eller om Byen overhovedet
skulde gives tilbage. H erom kan henvises til, hvad der
ovenfor S. 286—88 er bemærket om de nævnte Aftaler. De
hjem lede utvivlsom t ikke Kongen E jendom sret, men
naar K irken skulde godtgøre sin Ret til igen at kom me
i Besiddelse af København, kunde de være generende
nok, hvis de alle blev frem lagte. Nogen F are herfor h ar
der vel im idlertid ikke været, da Kongen kun var i Be
siddelse af Biskop H enrik Gertsens Brev af 1250, der
ganske vist ikke indeholdt noget om Tilbageleveringspligt, m en dog paa den anden Side kun lød paa Bispens
Levetid og først kom til at staa i det rette Lys ved at ses
paa Baggrund af det sidste af de to Breve af 1341 (det,
der m anglede enhver Tidsbegrænsning), hvilket K irken
55) H. U. Ramsing mener i Modsætning hertil, at det er utvivl
somt, at der i 1299 eksisterede Breve af Valdemar, Hist. Meddelel
ser om København 1, VI, 486.
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vel ikke selv kunde tænkes at ville fremlægge. Som tid
ligere berørt, havde den i 1417 kun ladet det andet Brev
fra 1341 vidim ere50).
Det eneste Datum, som m aaske oplyser noget om,
hvorledes Kongen m ente at kunne begrunde sin Ret til
København, er en Regest i R egistraturen over de paa
K alundborg Slot opbevarede Breve hørende til Kronens
Arkiv. Her findes anført et Aktstykke, som beskrives
saaledes: »Item en Papirs Skrift, hvor (ledes) København
Slot blev bygget og kom først fra Kronen og til Biskop
pen af Roskilde og siden blev købt til K ronen igén for
14000 lødige M ark«57). Regesten er udateret, m en da den
følger efter Regester af de to ovennævnte Breve af 1419,
vedrørende Striden om København, er det vel sandsyn
ligt, at det paagældende P apirsskrift ogsaa staar i F o r
bindelse med denne og stam m er fra om trent samm e Tid
som Brevene af 1419. E fter R eferatet kunde det tænkes
at være et Indlæg bestem t til Fremlæggelse under den
Retssag, som Kongen ved disse Breve havde erklæ ret sig
villig til at indlade sig paa, og er dette rigtigt, skulde
Kongen altsaa have m ent at kunne hævde, at han paa
et eller andet T idspunkt havde købt København for
14000 Mark. Desværre er det im idlertid um uligt at sige
noget sikkert om, hvad der herved sigtes til.
Oluf Nielsen h ar m ent58), at der m aa være tæ nkt paa
T rak taten mellem V aldem ar A tterdag og Magnus Smek
af 18. Nov. 1343, ved hvilken V aldem ar afhæ ndede de
skaanske Provinser til den svenske Konge for 49000
56) Foruden de omtalte Vidisser findes ogsaa i Roskilde Bisps Ar
kiv to Pergamentsruller fra Erik af Pommerns Tid, af hvilke den
ene indeholder 5 Breve vedrørende København, deriblandt begge
Brevene af 1341, se Repert. dipi. 1. Række, Nr. 57, 118, 1906, 1931
og 3073.
57) Ældre danske Arkivregistraturer I, S. 35.
•’«) Kbhvns. Dipl. I, S. 134.
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M ark Sølv, men kvittede 7000 Mark i denne Sum mod
at faa Københavns Slot, som under den forudgaaende
Krig var kom m et i H æ nderne paa Magnus, tilbage
igen59). Valdem ar havde, efter at Roskildebispen i 1341
havde overladt ham .København og forskelligt andet
Gods, for at skaffe sig Penge pantsat det altsam m en til
M arkvard af Stove og andre tyske Adelsmænd for 7000
M ark60), og dette P an t m aa Magnus have indløst for et
ligesaa stort Beløb61).
Det af Oluf Nielsen frem dragne Forhold er vistnok
det eneste kendte Forhold, til hvilket Indlægget kunde
tænkes at have Hensyn, men alligevel er hans Hypotese
højst tvivlsom. Navnlig passer Beløbet ikke; det er i
Indlægget dobbelt saa stort som i T raktaten. Desuden
havde V aldem ar jo, da han pantsatte København, faaet
7000 M ark for Pantet, og naar han nu betalte Magnus,
der form odentlig havde indløst det hos Panthaveren,
7000 M ark for Byen, kunde det i Realiteten siges at være
det samme, som om han selv havde indløst det. F or at
der skulde kunne tales om et egentligt Tilbagekøb, m aatte Forudsæ tningen være, at M agnus’s Erobring havde
bragt den tidligere E jendom sret over Byen helt til Op
hør, og A ffattelsen af T rak taten tyder i Virkeligheden
paa, at m an næ rm est h ar set saaledes paa Forholdet,
idet T ransaktionen ikke opfattes som Indløsning af et
Pant, m en snarere som en Gave, der af Magnus gives
Valdem ar for at styrke det gode Forhold imellem dem,
blot med Tilføjelse af, at Gaven stod Magnus i 7000 Mark,
hvilken Gave Valdem ar saa lønner ved af Velvilje at a n 
erkende, at han af Magnus h a r m odtaget et ligesaa stort
59) Kbhvns. Dipl. I, S. 88, jfr. 84.
60) Kbhvns. Dipl. I, S. 79.
61) Jfr. Oluf Nielsen, Københavns Hist. II, 16—17. Det der anførte
Sted i den svenske Rimkrønike nævner dog et andet Beløb.
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Beløb02). N aar F orholdet opfattedes saaledes, kunde det
m aaske nok siges, at Valdem ar i 1343 havde købt Kø
benhavn tilbage, m en hvorvidt han derefter var frigjort
overfor Kirken, m aatte ganske vist bero paa Indholdet
af de Aftaler, han havde indgaaet med denne.
VI.
E fter 1419 høres der foreløbig ikke noget om Striden
om København. Dog er det m uligt, at det staar i en vis
Forbindelse m ed denne Strid, n aar Biskop Jens Ander
sen 1421 paa Sjællands Landsting afgav en E rklæ ring
om, at han takkede Kongen, fordi h an lod ham vel ved
Rette og lod ham nyde Fred og Skel, en Erklæ ring, som
Kongen derefter erhvervede Tingsvidne om 63). F aktisk
var Slaget tabt for Biskoppen, m en hverken han eller
hans E fterfølgere betragtede dog Sagen som fuldstændig
skrinlagt, m en rejste paany Kravet om Tilbagegivelse
af København, saa ofte der syntes at frem byde sig en
gunstig Lejlighed dertil, eller gjorde i hvert Fald fo r
beredende Skridt til Sagsanlæg. Om disse Bestræbel
ser, der fortsattes lige indtil Reform ationen, kan im id
lertid henvises til Frem stillingen hos Oluf Nielsen64). Det
skal blot nævnes, at m edens Biskoppen baade ved Ghristiern I ’s Tronbestigelse og ved H ans’s Tronbestigelse65)
62) castrum Køpmannahampn mulue dilcctionis inter nos ampliande intuitu gratanter nobis dimisit, per se pro seplem millibus marcarum . . . . acquisitum, quam eciam argenti summani ex affectione,
qua erga eum mouemur, vice versa in pretium terrarum predictarum
nos recognoscimus accepisse.
63) Danske Magazin V, S. 300.
64) Københavns Hist. og Beskriv. I, S. 39—42.
65) Se en Vidisse af 27. Sept. 1482 (Kbhvns. Dipl. I, S. 219). Maa
ske kan Erhvervelsen af den hænge sammen med, hvad der i et Notarialinstrument af 19. Febr. 1494 (ibid. S. 228—31) fortælles om,
at Biskop Oluf Mortensen ved en Lejlighed lod læse nogle aabne
Breve om Københavns Slot for Kongen og Raaderne.

Erik af Pommerns Erhvervelse af København 1417

305

synes at have været tilfreds med en Afgørelsesm aade af
Striden, som svarede til den, Kongen havde tilbudt i
1419, m en som Biskoppen da havde forkastet, nemlig en
Afgørelse ved de gejstlige og verdslige R igsraader i F o r
ening, var Biskop Niels Skave i 1497 m ere fordringsfuld,
idet han nu forlangte, at Sagen skulde henvises til P a 
ven eller Æ rkebiskoppen i Lund eller til en anden rent
gejstlig Domstol, men denne Protest frem sattes ganske
vist i Anledning af en Plan, Kongen siges at have haft
om at lade Striden afgøre af Rigens Kansler alene.
En sam let B etragtning af A ktstykkerne vedrørende
Erik af Pom m erns Erhvervelse af København viser
klart, at Kongen m aa have h aft gode juridiske Raadgivere. Den Vej, han gik, var i Virkeligheden den kloge
ste, han kunde vælge. Han opnaaede ved at følge den
at faa København i sin Besiddelse paa en Maade, der
var retlig uangribelig, og han stod derefter i en meget stærk
Stilling, som det var vanskeligt for Kirken at rokke u n 
der en ny Retssag om selve Retten til Byen. Og selv om
Kapitlets Indgaaelse af Forliget af 8. Nov. 1416 ikke h ar
været frivillig, m aa det dog siges, at Forligets Indhold
ikke var unfair overfor Kirken, og at det ikke fastsatte
en B ehandlingsm aade af Sagen, der afveg fra, hvad K ir
ken m ed Rimelighed kunde vente, naar Hensyn toges til
den faktisk bestaaende Retstilstand, idet det aldrig var
lykkedes den at gennem føre, at Stridigheder om fast
Ejendom mellem Kirke og Lægfolk skulde afgøres af de
kirkelige Domstole, en Opfattelse, som den end ikke selv
ubetinget fastholdt. Naar Kirken mistede København,
skyldtes det retlig set, at den i sin Tid var gaaet med til
at overlade Valdem ar Atterdag Byen paa uklare Vilkaar, og at den ikke efter hans Død havde været klog
eller stæ rk nok til at skaffe sig et nyt utvivlsom t Rets
grundlag for sin Adkomst til Byen.

K O N SE R V E R IN G AF GAMLE HAAND
S K R IF T E R , A RK IV A LIER
OG BO G BIN D.
Af NIELS GÄRTIG

»Historiske M eddelelser om Staden København og
dens Borgere«, 3. Række, II Bind, S. 44 f., 1936,*) gav
jeg en Beskrivelse af de F arer, som truer vore gamle
H aandskrifter og Arkivalier. Sam tidig gav jeg i den
nævnte Artikel en lille Oversigt over, hvorledes m an i
Udlandet im ødegaar disse Skader. E rfaringerne gennem
m ange Aars Arbejde m ed disse vanskelige Sager viser,
at det kan være uheldigt blindt at følge alt, hvad der
kom m er fra Udlandet.
At vi her hjem m e med vore beskedne Midler gør et
stort Arbejde for at bevare vore Arkivalier og H aand
skrifter mod Ødelæggelse, haaber jeg gennem denne Ar
tikel at kunne give et lille Indtryk af.
Ude i M artin Nyrops sm ukke Bygning, Jagtvej 10, h ar
Rigsarkivet og L andsarkiverne deres R estaureringsvæ rk
sted. Da Værkstedet er det eneste, som har Konservering
af Arkivalier som Speciale, faar Københavns Stadsarkiv
(det tidligere Raadstuearkiv) ved Hjælp af en aarlig Be
villing sine A rkivalier og H aandskrifter istandsat der.
Da der i Slutningen af det forrige A arhundrede opret
tedes eget Værksted for Arkiverne, stod m an over for
store M ængder af Arkivalier, som træ ngte til R estau
rering af Blade og Bind.
Gamle Bøger og A rkivalier er ofte fuldstændig under-

I

*) Stadsarkivar Flemming Dahl skylder jeg Tak for den Interes
se, hvormed han gennem Aarene har fulgt mine Konserverings
forsøg.
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m inerede af de forskellige Borebillers Larver, men ikke
m indre farlige er de forskellige Svam pedannelser (f. Eks.
Aspergillus). Man ser ofte paa et af Fugt m edtaget Arkivale eller H aandskrift en brun eller rødlig Skjold; det
er en Svam pedannelse, der som Regel begynder i Kanten
af Bladet eller Pergam entet, og den kan brede sig, om
der intet gøres for at hindre det.
En Svam pedannelse kan godt ligge indtørret i lang
Tid, for saa pludselig at begynde at sprede sig under
F orandring i klim atiske Forhold. Det er en fo rk ert An
tagelse, at m an blot ved at overklæbe Stedet, hvor An
grebet h ar vist sig, med Silkepapir eller Silketyl kan
standse F orfaldet — h ar m an ikke sørget for at dræbe
Kim og Sporer inden en Overklæbning, kan denne være
til yderligere Skade, idet m an da tilfører Svam pen ny
Næring til fortsat Liv og Trivsel.
Det stadig tilbagevendende Spørgsm aal under K onser
vering af gamle H aandskrifter og A rkivalier bliver, hvor
ledes m an bedst kan standse den Ødelæggelse, som In 
sekter og Skimm elsvampe forøver.
Man m ente i sin Tid at have fundet et virksom t Mid
del i Zapon og Gellit, idet m an m ed Pensling med disse
Cellulose-Lakker kunde lukke helt til for al L ufttilfør
sel. De med Tiden indhøstede E rfaringer h a r desværre
vist, at disse Midler kan gøre Bladene stive, saaledes at
de brister ved Brugen, og flere Arkiver i E uropa er
derfor gaaet bort fra at bruge Zapon og Cellit.
F ra 1902 til 1929 h ar m an i København paa L andsar
kivet for Sjælland gjort Forsøg og anvendt Zapon og
Cellit sam t Neu Zapon til Konservering af de skørnede
Blade. R igsarkivar Axel Linvald h ar i sin Em bedstid
som R aadstuearkivar i »Meddelelser fra R aadstuearkivet (Stadsarkivet) 1930— 32« i »Historiske Meddelelser«,
2. R., V Bd., S. 435 f., givet udførlig Beretning om disse
Kem ikalier og Anvendelsen af dem. Lignende Forsøg er
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ogsaa foretaget i en længere A arræ kke i flere af U dlan
dets Arkivværksteder.
Der er ogsaa gjort Forsøg paa at komme de med Skim 
mel og Svamp befængte Blade i Bade af kem isk Art for
paa denne Maade at dræbe Svampen, men denne Be
handling er efter m in Mening ikke ufarlig, da Skrift og
farvede Initialer meget let kan tage Skade.
I British Museum anvender m an Thym ol som svam pe
dræbende Middel til Tryk, Tegninger og M anuskripter.
Ved at læse Bogen »The conservation of prints, draw ings
and m anuscripts«, udgivet 1937 af H. J. Plenderleith, as
sistant keeper in the British M useum Laboratory, p ro 
fessor of chem istry in the Royal Academy of Arts, L on
don, faar m an et godt Indblik i Anvendelsen af Thymoldam p, der ser ud til at være et effektivt Middel til Tryk,
Tegninger og M anuskripter.
Ogsaa ved L andsarkivet for Sjælland har m an forsøgt
at anvende Thym ol som svam pedræbende Middel for
H aandskrifter, men da det her særlig er vore gamle
Pergdinent-Dokumenter, som er angrebne af Svamp, h ar
m an forsøgt at anvende Form alin, idet Pergam enter med
farvede Initialer kan tage Skade af Thym oldam pen.
Form alinens konserverende Egenskaber er velkendte;
allerede ved den internationale Konference i St. Gallen
i 1898 bragte V atikanbibliotekets dygtige Reorganisator,
Kardinal Franz Ehrle, Form alinen paa Tale som H jælpe
middel ved Konservering af Arkivalier.
Form alin er billigere i Brugen end Thymol, og da For
m alindam pens V irkninger efter de foreliggende U dta
lelser m aa anses for at være det mest effektive Middel,
har vi ikke næ ret nogen Betænkelighed ved helt at gaa
over til Anvendelse af dette Middel til Konserveringen af
vore Pergam ent- og P apirhaandskrifter.
Ved Landsarkivet for Sjælland h ar m an gennem flere
Aar foretaget forskellige Forsøg med Form alin til Kon-

K on serv erin g a f H a a n d s k rifte r, A rk iv alier og B ogbind
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servering mod Larver og M ikrober, og her giver m an
saavel Pergam ent- som P apir-H aandskrifter følgende
Behandling:
Før den egentlige R estaurering med Silketyl, P erga
ment, Jap an p ap ir eller gam m elt Papir, kom m er Haandskriftet eller Bogen i Form alindam p. Der anvendes en
Kasse, hvori der er udspændt Snore paa tværs i Kassens
øverste Halvdel, m edens der i en Beholder i Kassens
Bund anbringes en Form alinopløsning, bestaaende af 1
Del 40 pCt. Form alin og 4 Dele Vand, som bringes til
stærk og effektiv Fordam pning ved elektrisk O pvarm 
ning, hvortil m an godt kan bruge f. Eks. en Ozonlampe.
Naar et H aandskrift skal behandles med Form alindamp, lægges eller hænges det over de i Kassen u d 
spændte Snore. Vedhængende Segl m aa dog forinden
om pakkes med vandskyende Bomuld.
D rejer det sig om en Bog, m aa den stilles op i Kas
sens Bund og lukkes saa meget op, at Bladene danner
en Vifte, da Dam pene ellers ikke kan trænge tilstræ kke
ligt ind mellem Bladene. — Forsøgene h ar vist, at 92
Tim er i Form alindam p var uden skadelige Følger, men
det m aa antages, at 48 Tim er kan være tilstræ kkeligt til
Konserveringen.
Det skal bem ærkes, at stadig Strøm tilførsel ikke er
nødvendig, men ved at sætte Strøm til Lam pen 2 Tim er
ad Gangen og derefter lade Lam pen være uden Strøm
i 3 til 4 Tim er vil m an kunne opnaa et godt Resultat.
Ved at behandle et sam m enskrum pet Pergam ent med
Form alindam p opnaar m an samtidig, at Folder og Ryn
ker let lader sig rette ud; det er en Fordel, idet man el
lers er nødsaget til at fugte Pergam entet med en Svamp
for at kunne foretage R estaureringen. Ligeledes h ar
Form alin den Egenskab at kunne hæ rdne den i Perga
m entet værende Lim og gøre den til en haard og uopløse
lig Substans; det bevirker, at Pergam entet ikke saa let

310

Niels Gärtig

vil kunne opsuge Fugtighed til sig. Gamle Pergam enter
h a r ofte helt m istet deres naturlige Lim substans og er
blevet helt udtørrede. Ved at oversprøjte Pergam entet
med en Opløsning bestaaende af 1 Liter Vand, 20 gr Ge
latine, 10 gr 40 pCt. Form alin kan m an gengive P erga
m entet det m anglende Limstof.
Enkelte gamle Pergam enter er ofte behandlede med

Hørkræmmerlavets Protokol Nr. 14, Drengenes Indskrivningsbog
1729, for Restaureringen. Pot. Norlit.

Kridt paa Siderne, for at disse skal frem træ de hvide og
pæne, desværre med det Resultat, at naar disse P erga
m enter h a r været udsat for Fugt, falder Kridtlaget af og
tager sam tidig Skriften med sig. Ved at sprøjte saadanne
Pergam enter med G elatine-Form alinopløsningen kan
m an atter fastholde K ridtlaget til Pergam entet og der
med redde Skriften. Sprøjtningen m aa foretages med
en Sprøjte, som kan forstøve Opløsningen ganske fint,
og Opløsningen m aa ikke blive kold.1)
Arkivar Arthur G. Hassø skylder jeg Tak for Raad og Bistand
ved Sprøjtning af de med Kridt behandlede Pergamenter.

Hørkræmmerlavels Protokol Nr. 14, Drengenes Tndskrivningsbog 1729. Bogen er af Forf. ble
vet fuldstændig ombundet og restaureret. Fot. Nørlit.
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E fter at Bogbinderiet ved L andsarkivet for Sjælland
er begyndt at anvende Form alindam pe til K onserverin
gen af H aandskrifter og Arkivalier, er der paa Rigsar
kivarens Foranledning rettet en Forespørgsel til Stats
prøveanstalten om denne Konserveringsm etodes V irk
ninger.
Statsprøveanstalten fik til Undersøgelse nogle Papirer
og Pergam enter, hvoraf den ene Halvdel af hvert Stykke
var behandlet med Form alindam p, m en den anden ikke,
og R esultatet af Prøveanstaltens m ikroskopiske og m e
kaniske Prøve blev, at det ikke kunde paavises, at F o r
m alinen havde skadet Stoffet eller foraarsaget kendelig
Forandring af det prøvede M ateriale.
Ligeledes er der fra Landsarkivaren for Sjælland her ret
tet en Forespørgsel til Plantefysiologisk L aboratorium ,
om det vilde anse Thym ol eller Form alindam p som bedst
egnet til at dræbe Svampe, og efter at Mag. P. L. Larsen
dér havde raad fø rt sig med Professor Boysen Jensen
derom , m eddelte han, at de m aatte form ene, at F orm a
lin m aatte anses for det mest effektive svam pedræbende
Middel i alle Henseender.
Sluttelig anføres med Tilladelse af Statsprøveanstal
ten dennes Resultat af Undersøgelsen af de fra L ands
arkivet for Sjælland d. 25. Maj 1937 indsendte Prøver.
»STATSPRØVEANSTALTEN

København S.
d. 18. Juni 1937.
skal herved meddele Dem Resul
af de af Dem d. 25. Maj 1937 ind
og 6 Prøver Pergam ent.
i 2 M apper m æ rket henholdsvis

Statsprøveanstalten
tatet af Undersøgelsen
sendte 6 Prøver Papir
Prøverne modtoges
»a« og »b«.
I førstnævnte Mappe fandtes 3 Stk. P apir m æ rket h en
holdsvis »la« , »II a « og »III a « og 3 Stkr. Pergam ent
m ærket paa samme Maade; i den anden Mappe fandtes
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ligeledes 3 Stk. P apir og 3 Stk. Pergam ent; M ærkerne
var her for begge »I b«, »II b« og »III b«.
E fter Angivelse havde de i Mappe »a« indeholdte P a 
pir- og Pergam entprøver været udsat for Form alindam p
paa følgende Maade:
Prøverne »I a« 21 Tim er i Form alindam p, deraf 4 T i
m er med Strøm til Lam pen.
Prøverne »II a« 68 Tim er i Form alindam p, deraf 9
Tim er med Strøm til Lam pen.
Prøverne »III a« 92 Tim er i Form alindam p, deraf 18
Tim er med Strøm til Lam pen,
medens de i Mappe »b« indeholdte Prøver angaves at
svare til de andre, m en at være ubehandlede.
Med Papirprøverne (behandlede og ubehandlede) fore
toges de Prøver, der sædvanligvis anvendes ved Bedømmel
se af Papir til Statstjenesten, nemlig Bestemmelse af Træ k
styrken og Forlængelsen med P apirstrim ler udtaget i to
paa hinanden vinkelrette Retninger, K rølningsprøven
(Modstandsevne mod Sam m enkrølning og Gnidning)
sam t m ikroskopisk Undersøgelse, medens der med Per
gamentprøverne foretoges Falseprøve. Hensigten herm ed
var at paavise, om Prøvernes Styrkeegenskaber etc. hav
de forandret sig m æ rkbart ved Form alinbehandlingen.
Papirprøverne.
Til Trækprøverne anvendtes 15 mm brede Strim ler, 5
Stk. i Papirprøvernes Læ ngderetning og 5 i T væ rretnin
gen. Strim lerne henlaa 24 Tim er ved en Luftfugtighed
af 65 pCt., inden Prøven foretoges. Indspæ ndingslæ ng
den af Strim lerne var 150 mm.
Da de form alinbehandlede Prøver ved Modtagelsen
lugtede stæ rkt af Form alin, blev ca. Halvdelen af disse
Strim ler prøvet kort efter Prøvernes Modtagelse, og Re
sten, efter at Strim lerne havde henligget et P ar Uger og
var ophørt at lugte af Form alin.
Resultatet af Prøven ses i nedenstaaende Tabel, i hvil-
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ken hvert Tal er Gennem snit af 5 ret vel overensstem 
m ende E nkeltresultater.

M ateriale
m æ rk et

Læ ngderetning
Styrke
kg

1 Forlængelse

!

T væ rretning
Styrke

Forlængelse

°/°

kg

7»

I a

4,4

3,0

2,6

2,7

I b

3,4

2,7

2,5

2,1

II a

3,8

3,5

2,3

3,9

II b

4,0

2,7

2,4

3,0

III a

4,7

4,2

2,6

3,4

III b

4,6

3,9

3,3

3,7

Som det vil ses af Tabellen, var der ingen Forskel paa
behandlet og ubehandlet M ateriale, idet de optræ dende
sm aa V ariationer gaar i tilfældig Retning og form entlig
skyldes uensartet M ateriale; heller ikke var der Forskel
paa, om de form alinbehandlede Strim ler prøvedes straks
eller efter Henliggen.
Krølningsprøven.
Der var tilsyneladende ingen Forskel paa behandlet og
ubehandlet M ateriale; ingen af Prøverne bestod den al
m indelig anvendte Krølningsprøve.
M ikroskopisk Undersøgelse.
Der var ingen Forskel at se paa behandlet og ubehand
let M ateriale.
Pergamentprøverne.
Til Falseprøven anvendtes ligeledes 15 m m brede
Strim ler, 3 i Arkenes Læ ngderetning og 3 i T væ rretnin
gen.
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Der var, saa vidt m an kunde se, ingen Forskel paa be
handlet og ubehandlet M ateriale.
Samtlige Prøvestrim ler, med Undtagelse af to af Styk
ket »III b« (ubehandlet M ateriale), udholdt m indst 500
D obbelt-Falsninger uden at briste. De to Strim ler af
»III b« bristede efter 2 og 12 Dobbelt-Falsninger, hvilket
antagelig skyldes tilfældige Svagheder i disse Strim ler.
(sign.) J. Løventhai.
Til
Landsarkivet.«
E fter Behandlingen med Form alindam p kom m er saa
den egentlige Restaurering, som foregaar med Gelatine
eller ren Klister som Bindemiddel.
Til stæ rkt m ulnede Sager er Gelatinen ikke saa a n 
vendelig, idet den varm e Gelatine opløser for m eget af
det bløde og m ulnede Papir, saa det let ruller af eller
sætter sig fast i Penselen. Til de Arkivalier, hvor Øde
læggelserne stam m er fra Fugt, anvender vi derfor Klister
til U dbedringsarbejdet. Det bedste Klister er Stivelses
klister; vi h a r paa L andsarkivet gjort Forsøg med at give
dette Klister en Tilsætning af Form alin, derved form ind
sker m an F aren for Opstaaelse af Svamp i de restau re
rede Blade.2)
1 Gelatinen h a r vi et godt og virksom t Middel til Be
handling af Blade, som træ nger til Tilførsel af Lim,, det
er Planeringen om igen, blot med et renere og bedre
Middel. Ogsaa Gelatinen bør m an give en Tilsætning af
Form alin, dog skal m an her være varsom med at kom 
me for meget Form alin i. F orm alinen hæ rdner og gør
Gelatinen h aard og derm ed uelastisk. Dette bevirker, at
de med Gelatine behandlede Blade let bræ kker, dersom
-) Den kendte internationale Expert i Konservering, Dr. Hugo
Ibscher anvender som Regel rent Stivelsesklister til sine Konserve
ringsarbejder.
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der er for meget Form alin deri. Ved at m an bruger tynd
Gelatine med ganske lidt Form alin i, kan denne Ulempe
afværges.
H ar m an en Bog, hvori enkelte Blade træ nger til Ge
latine, er der intet i Vejen for, at dette kan tilføres, uden
at hele Bogen skilles ad. Det samme gælder for Udbedring
af H jørner og Kanter.
Bortset fra gam m elt P apir og Jap an p ap ir er Silketyl
let vort vigtigste M ateriale til K onserveringsarbejdet.
Det spindelvævsfine og tynde Silketyl fra Lyon, som
K ardinal E hrle i sin Tid slog saa stæ rkt til Lyd for, er
stadig det bedste, der findes. Til Overklæbningen af
Silketyllet kan anvendes saavel Gelatine som Klister.
Da jeg tidligere har beskrevet, hvorledes dette foregaar3), skal jeg ikke kom me næ rm ere ind derpaa.
Særlige V anskeligheder kan m an have, n aar m an
staar overfor Arkivalier og Bøger, som er beskadiget af
Brand. Især er det ikke let, naar det drejer sig om store
Mængder, hvor der skal tages Hensyn baade til Tid og
Pengem idler. Ved at læse et lille Uddrag af en B eret
ning, som jeg h ar skrevet under et Ophold i W ien 1936.
kan m an se, at ogsaa dette Spørgsm aal kan løses paa en
baade praktisk og forsvarlig Maade. Beretningen er fra
Besøget ved Staatsarchiv des Innern und der Justiz
W ien. Ved Justitspaladsets Brand i W ien 1927 gik store
Værdier til Grunde. Trods det, at Brandfolk og Soldater
under kyndig Ledelse af Arkivfolk saa at sige m aatte
grave A rkivalierne ud af den rygende B randtom t, har
m an dog reddet mange A rkivalier fra total Ødelæggelse.
Arkiverne h ar nu i de Aar, der er gaaet, ordnet de fo r
bræ ndte Sager saaledes, at det, der kan reddes, gaar til
Konservering paa Arkivets Værksted.
:l) I
g e re -,
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N aar de af Vand og B rand ødelagte Sager havnede
paa Værkstedet, blev Arkivalierne først skilt ad Blad for
Blad, et Arbejde af overordentlig stor Vanskelighed, idet
det hele var saa fast sam m enbræ ndt, at det kun kunde
gøres med største Forsigtighed. Man rensede saa hvert
Blad saa lem peligt som m uligt; selve Lapningen foregik
paa en anden Maade, end m an alm indeligvis anvender,
m an brugte her Pergam ynpapir, som købtes i Speier.
Statsarkivet i Speier h a r 25 Aars E rfaring, hvad B ru
gen af P ergam ynpapir angaar, og paastaar, at Sager be
handlede for 25 Aar tilbage med Pergam ynpapir er ab
solut tilfredsstillende af Udseende.
Papiret er meget gennem sigtigt; dog vil jeg ikke anse
det for at være særlig stæ rkt, m en da det altid opklæbes
paa begge Sider af det ødelagte Blad, bliver det ikke rin 
gere end L apning med Japan-P apir. Silketyl anvendes
ikke til dette Arbejde, det vilde blive for dyrt til de
Mængder, det her drejer sig om, og er heller ikke p ra k 
tisk i Brugen; m an skal helst til disse A rbejder kunne
sm øre det M ateriale an4) med Klister, som det forbræ nd
te skal overklæbes med.
Selve O pklæbningen foregaar paa følgende Maade:
Man skæ rer P ergam ynpapiret til lidt større end det øde
lagte Ark, saaledes at der senere kan skæres ren Kant
paa det, overpensler det med tynd Klister tilsat konser
verende Midler. Det ansm urte lægges paa en Gum m ipla
de; det ødelagte Ark lægges nu forsigtig ned paa P erga
m ynpapiret, dog lader m an en bred Kant staa som M ar
gin hele Vejen rundt. Da Bladet som Regel er gaaet itu
i Ryggen, klæbes det, saaledes at der ogsaa i Arkets Mid
te staar en bred Kant, en meget fornuftig F o ra n sta lt
ning, n aar m an senere skal false Arket sam m en, m an
4) Det fra Tysk overtagne Ord »ansmøre« er det tekniske Udtryk
for denne Proces.
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undgaar paa denne Maade at false selve det ødelagte Ark
sammen. H ar m an nu med Pincet og Kniv skubbet alt
tilrette, hvor det skal ligge, sm ører m an endnu et Ark
P ergam ynpapir an m ed Klister og klæber det paa den
anden Side af det forbræ ndte Ark. Der m aa nogen Be
hændighed til at fore det op, saa der ikke kom m er F ol
der og Rynker. Med en bred Gum m irulle ruller m an
fast hen over det overklæbede Ark, saa at alt overflø
digt Klister presses ud. Det hele lægges til T ørring m el
lem Pap, tilsidst n aar det er tørt, presses det mellem Træ
og Zinkplader og er nu endelig færdigt til at falses sam 
men.
Ved R estaureringen af enkelte meget gamle og stæ rkt
m ulnede Pergam enter, dels fra Rigsarkivet og Køben
havns Stadsarkiv, dels fra den A rnam agnæ anske Sam 
ling, h a r det vist sig, at saadanne Sager ikke bør udbedres med Pergam ent og Gelatine. Ved disse Arbejder saa
jeg tydelig den store Forskel, der er paa Ødelæggelsens
K arakter hos vore Pergam enter og paa de Pergam enter,
jeg h ar set fra sydligere liggende Lande m ed et varm t
og tørt Klima. Hos os er det væsentligt Fugt, der er Aarsagen til Ødelæggelserne.
Pergam ent, som jo er af anim alsk Oprindelse, er m e
get paavirkeligt af Vind og Vejr. Den Skade, vore P e r
gam enter h a r lidt, er derfor ofte af en langt værre og
alvorligere Art end m ange andre Landes, idet Fugtighe
den giver en god Jordbund for Svamp og derm ed for
yderligere Ødelæggelse.
R estaureringen m aa i dette Tilfælde foretages med
Silketyl, kom bineret med Ja p an p a p ir5), til Sam m en
klæbningen anvendes rent Stivelsesklister m ed F o rm a
lin i. Dersom m an brugte Pergam ent til at lappe med,
5) Konservatoren ved Nationalbiblioteket i Wien har til saadanne
vanskelige Arbejder anvendt baade Silketyl og Pergament, kombi
neret sammen paa passende Maade.
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vilde det bevirke, at de ofte ganske tynde og bløde Pergam entbreve vilde stræ kke sig, og der vilde kom me Fol
der og Rynker.
At kom me Breve af denne Slags i Bade af kemisk Art
vilde være ødelæggende. Vi h ar nu andre og mere lem
pelige M etoder til at dræbe Svamp og M ikrober med,
nemlig Form alindam p.
Det er en Selvfølge, at m an lapper et Pergam ent fra
Bagsiden, hvis det er gørligt. Desværre er dette ikke al
tid muligt. Arbejdet er saa vanskeligt, at det kan være
nødvendigt at følge den trykte Tekst, hvis en saadan h a 
ves, ved Sam m ensætningen; det letter Arbejdet, og m an
faar bedre den rigtige Linieføring og Mening ud af det.
Inden jeg slutter Afsnittet om Bladenes Konserve
ring, blot dette. Baade Gelatinen og Klisteret h ar deres
Mangler og deres gode Sider. Gelatinen h ar sine F o r
trin, idet den giver P apiret og Pergam entet større F ast
hed end Klisteret. Sager behandlet med G elatine-Form a
lin suger efter Behandlingen ikke m ere Luftens Fugtig
hed til sig, og de faar ved Gelatinen tilført noget af de
res oprindelige Substans. M anglerne er, at de let bliver
for stive og uelastiske og bræ kker, sam t at Gelatinen
ikke er egnet til stæ rkt m ulnede Sager.
Klisteret h ar sine Fordele til disse Sager og er lettere
at arbejde med, m en skæ rm er ikke P apir og Pergam ent
mod Fugt som G elatine-Form alin. Man m aa derfor k u n 
ne stole paa Konservatorens Evne og Dygtighed til at
skønne over, hvad der passer bedst i foreliggende T il
fælde.
E fter at have gennem gaaet de Midler og Metoder, som
anvendes til selve Bladenes Konservering, gaar jeg nu
over til at om tale R estaureringen af Bindet.
R estaurering af Inkunabler, Arkivalier og gamle Bog
bind kræ ver ikke blot, at m an skal være en faguddannet
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Nørlem Kirkes gamle Alterbibel fra 1633 er en af de kendte Chri
stian IV’s Bibler. Helt uskadt er Biblen ikke kommet igennem de
godt 300 Aar. Allerede 1848 blev denne Bibel istandsat »ved Nørlem
Kirkeværges kristelige Omsorg«. Efter at man fra Nørlem havde
henvendt sig til Nationalmuseet, hvor man henviste til Forf., er
Biblen nu blevet fuldstændig ombundet paa Landsarkivets Værksted.
Arbejdet har været ret vanskeligt, idet hele Ryggen var gaaet af og
Bindsnorene bristet flere Steder; de to Bindsider var fuldstændig
ormædte, saaledes at de gamle Træplader smuldrede fra hinanden.
Biblen har været skilt ad Ark for Ark, lappet, udbedret i Ryggen
og heftet igen med ægte, ophøjede Bind, og alt det gamle, som
kunde reddes, er bibeholdt. Fot. Nørlit.
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R estaurator, det kræ ver ogsaa Forstaaelse af Stil og
Kendskab til Bogbindets Historie gennem Tiderne.
En ukyndig kan paa dette O m raade volde stor Skade.
Man skal efter min Mening aldrig være for ivrig i Re
staureringen, hvor det gælder kostbare Inkunabler og
M useumsbind. Helst skal m an undgaa en fuldstændig
Ombinding, hvis det da er m uligt, og kan m an ikke u n d 
gaa dette, bør m an være meget varsom med ikke at u d 
slette noget af det oprindelige ved Bindet. Alt det gamle
m aa bevares, H eftningen m aa foretages paa gamm eldags
Maade med ægte, ophøjede Bind, og de gamle Kapitelbaand m aa atter sys paa. De gamle Bindsider og Ryg
gen udbedres forsigtigt med Skind af samme Farve. Det
er vigtigt, at de gamle Beslag og Spænder kom m er paa
igen, idet de kan fortæ lle en hel Del om Bindets H er
komst. Der m aa ikke anvendes Pudsecreme til Rensning
af gamle Spænder og Beslag, kun Snavs og Støv skal
fjernes.
Dog vil jeg bem ærke, at m an ikke kan behandle alle
gamle A rkivalier og Bøger som M useumsbind, idet der
nødvendigvis m aa tages Hensyn baade til de Pengem id
ler og den Tid, der er til Raadighed. Ligeledes er der
stor Forskel paa, om en Bog blot skal lægges i en Mon
tre eller virkelig bruges. Arkivalier og Bogbind, som
daglig skal bruges af Publikum eller af A dm inistratio
nen, kræ ver en langt stæ rkere Indbinding og R estaure
ring end det Bind, som blot kan lægges i en M useum s
m ontre.
At disse Brugsbind derved kan m iste noget af P a tin a 
en, er der desværre intet at gøre ved. Man er inden for
Arkiver og Biblioteker nødsaget til at foretage et Skøn
her. Særligt værdifulde Bind bliver selvfølgelig resta u 
reret meget omhyggeligt og om bundet i den samm e Stil
og K arakter, som Bindet fandtes i før Udbedringen.
Rigsarkivet og L andsarkiverne sam t Københavns
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Trinitatis Kirkes og Skoles og Fattiges Regnskab 1788. Ombundet
og restaureret, de to øverste Felter af Byggen har været stærkt
medtaget. Fot. Nørlit.

Stadsarkiv bevarer ved R estaurering og Om binding alt,
hvad der h ar Betydning, og som kan bevares. Arkivalier,
hvis Bind helt er ødelagt eller m angler, bliver om bun-
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Kremer Compagni Protocol Anno 1688. Ombundet og restaureret,
især har Ryg og Hjørner været stærkt medtaget. Fot. Nørlit.

det og forsynet med Rygge og H jørner af stæ rkt Kohudspergam ent eller Gedepergam ent af en egen Farve, som
passer til de gamle Bind. Paa Bindenes Sider sættes
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svært brunt K listerm arm or med et M ønster i gammel
Stil. Dette Papir laves paa Arkivernes eget Værksted.
Siden 1924 h ar Stadsarkivet faaet en lang Række Ar
kivalier om bundet og istandsat paa Landsarkivets Bog
binderi; blandt disse kan særlig nævnes »Den Generale
Opmaaling« (12 Bd.) og Nikolaj Kirkes Værges Regn
skaber (28 Bd.). Frem hæves kan ogsaa den Række stæ rkt
benyttede sm ukke gamle Lavsprotokoller, bl. a. »Kremer-Compagni Protocol Anno 1688«, som er blevet re 
staurerede med Bevarelse af det mest mulige af det op
rindelige Bind, foruden flere københavnske Privilegier,
der er konserverede. Navnlig h ar Bevarelsen af disse to
Grupper været Stadsarkivaren m agtpaaliggende. E nde
lig kan nævnes den om fattende R estaurering af Geddes
Kort og Sibrands Kort over København 1745.
Der er i Fortiden i mange Lande begaaet svære F o r
syndelser af ukyndige R estauratorer; m an h ar af U for
stand og m isforstaaet Iver forfalsket mange gamle Bind
i Stedet for at istandsætte dem. At dette h a r været til
stor Skade for Forskere af de gamle Bind, er let at forstaa. Heldigvis er m an i det store og hele kom m et bort
fra saadanne Metoder, idet Biblioteker og Arkiver Ver
den over raader over egne veluddannede og erfarne Folk
til dette Arbejde.
Til Afslutning følger en kortere Biografi af en Mand,
der har betydet um aadelig meget for Konserveringen af
de gamle H aandskrifter, K ardinal Franz Ehrle, tidligere
Præ fekt og senere K ardinalbibliotekar for V atikanets
Bibliotek.
Kardinal F ranz Ehrle, født 17. O ktober 1845 i Isny
(Allgäu) i W ürttem berg, død 31. Marts 1934, blev en af
Hans Eminence Kardinal Faulhaber i München og Reg.-Rat. Dr.
Karl Otto Müller i Stuttgart er jeg Tak skyldig for Oplysninger —
gennem Breve og tilsendt Litteratur: Aus Familienbriefen des Kardi
nals Franz Ehrle (udg. af Søstersønnen Dr. Müller).
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Rom erkirkens store Videnskabsm ænd, men det er som
Reorganisator af V atikanets Bibliotek — og derunder
den Side af hans Gerning, der stod i Forbindelse med
hans store Interesse for gamle H aandskrifters rette Kon
servering — han her kort skal omtales.

Franz Ehrle.

F ranz Ehrles Uddannelse begyndte hos Jesuiterne i
Gorheim; efter Af læggeisen af M unkeløftet fulgte en
lang og omhyggelig Uddannelse ved forskellige katolske
L æ reanstalter i Tyskland og England, og i England m od
tog han 1876 sin Indvielse til Præ st i St. Bennos.
E fter at have foretaget talrige Rejser i videnskabeligt
Øjemed blev Pater Ehrle af Pave Leo XIII i 1895 u d 
nævnt til Præ fekt for V atikanets Bibliotek, hvis For-
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valtningsraad han havde tilhørt fra 1891. E fter at P ater
Ehrle var tiltraadt, gik V atikanets Bibliotek en rig Ud
vikling i Møde: Lokalerne blev ombyggede, og store
H aandskriftsam linger blev erhvervede, saaledes Haandskriftsam lingen fra Biblioteca Borghese, som indeholdt
Rester fra det pavelige Bibliotek i Avignon, og Bibliote
ca B arberini.
E fter den store Biblioteksbrand i T urin 1904 henvend
te den italienske Regering sig til K ardinal E hrle og bad
om hans Raad og Hjælp til Udbedringen af de stæ rkt be
skadigede H aandskrifter. Af Breve fra Ehrle til Søste
ren Anna, gift Müller, frem gaar det, at en Række ansete
Professorer fra Rom og Florenz baade privat og offent
ligt viste deres Taknem m elighed for den Hjælp, han
ydede ved denne Lejlighed.
De store Ombygnings- og O rganisationsarbejder ved
V atikanbiblioteket tog meget af Ehrles Tid, da han var
selve Sjælen i det hele og forhandlede baade med Byggehaandvæ rkere og Bogbindere; m en trods dette fik han
dog Tid til indgaaende at beskæftige sig med Konserveringsspørgsm aalet: hans store Kendskab til Palæografien
og de gamle Palim psester var p arret med stæ rk In teres
se for deres Bevarelse, og hans kloge og m anende Kritik
over for m ange af Datidens uheldige K onserveringsm e
toder h a r sat dybe og varige Spor i mange A rkivlabora
torier, som nu nyder godt af hans Raad og Indsigt.
Ved den internationale Kongres i St. Gallen 1898, hvor
m an drøftede Udbedringen af de gamle H aandskrifter,
belyste E hrle de m ange Vanskeligheder, m an havde at
kæm pe m ed.6) Paven havde givet Tilladelse til at over
føre en Del kostbare H aandskrifter fra det 3.—6. Aarhundrede til St. Gallen — Arkivalier, som m an m aatte
6) Otto Posse: »Handschriften-Konservierung nach den Verhand
lungen der St. Gallener Internationalen Konferenz zur Erhaltung und
Ausbesserung alter Handschriften von 1898 .
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befrygte helt vilde opløses, om m an ikke fandt Midler
til at standse Forvittringen. I denne Forbindelse havde
Ehrle interesseret sig for Spørgsm aalet om Blækkets æ t
sende Virkninger, ligesom ogsaa for det andet vigtige
Spørgsm aal: Brugen af Reagensm idler til Frem kaldelse
af udvisket Skrift, da de gamle Palim psester havde lidt
meget ved de forskellige Syrer, der var anvendte for at
faa den første Skrift frem . — Her tilraadede Ehrle al
tid at lade H aandskrifter fotografere, før Reagensm id
ler blev anvendte.
Zaponlakken, som m an dengang ventede sig meget
af, stillede E hrle sig afventende overfor, og Tiden synes
desværre at have givet ham Ret i hans Syn paa dette
Hjælpem iddel; og Konservering ved Hjælp af Silketyl
og Gelatine — saaledes som den loregaar ved VatikanL aboratoriet efter Ehrles Anvisning — synes stadig at
være den bedste og skaansom ste Metode og er nu gen
nem prøvet gennem en M enneskealder. — Det af Ehrle
i V atikanet indrettede L aboratorium er det bedste Læ
rested for alle, der h ar med K onserveringsarbejder at
gøre.
I 1915 opgav Ehrle sin Stilling som Vatikan-Bibliotekets Præ fekt, levede en Tid i Schweiz og Tyskland og
vendte i 1919 tilbage til Rom, hvor han i 1922 af Pave
Pius XI blev udnævnt til Kardinal og atter som K ardi
nalbibliotekar kom i næ r Berøring med Vatikanets
Bibliotek. Paa sin 80 Aars Fødselsdag blev han under
Pavens Forsæde hæ dret af Videnskabsm ænd fra hele
Verden gennem et Festskrift, skrevet til denne Lejlig
hed.

THORVALDSEN-FESTERNE I
EFTERAARET 1938.
EN RAPPORT.
Ved SIGURD SCHULTZ.

HUNDREDAARSDAGEN FOR THORVALDSENS
HJEMKOMST D. 17. SEPTEMBER 1938.
ftcraaret 1938 bragte H undredaarsdagene for tre vig
tige Data i Thorvaldsens Liv og i Byen Københavns
Historie.
Den 17. September 1838 ankrede Fregatten »Rota« op
for Københavns Rhed og hjem førte Bertel Thorvaldsen
og hans Værker. Det blev en folkelig Begivenhed og en
M ærkedag i Hovedstadens Historie.
Den 21. November udnævnte Københavns K om m unal
bestyrelse Thorvaldsen til Æ resborger i Staden. Han er
den eneste, hvem denne Æ re er blevet heskaaret.
Den 5. December skænkede Bertel Thorvaldsen ved et
Gavebrev alle sine egne Værker, sine K unstsam linger og
sin Form ue til Københavns Kommune. Dermed var
Grunden lagt til Thorvaldsens Museum.
Baade Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum og Kø
benhavns Bystyre besluttede at festligholde disse Mærkeda
ge, men ligesom den fransk-tyske Krig i 1870 kastede en
Skygge over de A rrangem enter, m an havde truffet i
Anledning af H undredaaret for Thorvaldsens Fødsel,
og nær havde fo rp u rret dem, saaledes saa det en Tid
ud, som om de truende Begivenheder ude i Verden, der
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kulm inerede i de alvorlige Septem berdage, skulde vælte
de planlagte Festligheder i 1938. F ørst efter selve Min
dedagen den 17. Septem ber fandt Krisen sin Afspæn
ding gennem de ledende Statsm ænds Møder i Godesberg
den 22. og i M ünchen den 29. September.
Som en O ptakt til T horvaldsen-Festerne opførte Stats
radiofonien om Aftenen den 16. Septem ber et Hørespil,
bestaaende af H ørebilleder fra Thorvaldsens Liv, som
F orfatteren Leck Fischer havde skrevet, og et Foredrag,
som M useum sdirektør Sigurd Schultz holdt. Foredraget
skildrede Thorvaldsens Liv og dannede Ram m en om det
hele. En Række dram atiske Scener, i hvilke kgl. Skue
spiller Svend Methling havde overtaget Thorvaldsens
Rolle, frem stillede de Begivenheder og de Personer i
Thorvaldsens nærm este Kreds, som havde h aft Betyd
ning for ham . Man fulgte hans personlige Udvikling
gennem H ørebillederne — først H jem m et i København
og Sam været med K unstnerkam m eraterne, siden Tiden
i Rom, hvor den rige Englæ nder Thom as Hope købte J a 
son, Thorvaldsens Forelskelser, det Indtryk, som Be
stillingen af Pavem onum entet til P eterskirken gjorde
paa ham . Videre hørte m an om H jem kom sten i 1838, og
Johan Ludvig Heibergs Velkom stsang og Chr. W inthers
Fakkelsang blev sunget af Radiokoret under Ledelse af
Martellius Lundqvist, endelig Thorvaldsens Død i det kgl.
T eater 1844. J. P. E. H artm anns Sørgem arch dannede
en pompøs Afslutning paa Hørespillet.
Paa selve M indedagen den 17. Septem ber holdtes i
Thorvaldsens Museum om Form iddagen en Højtidelig
hed. Museets Gaard havde i længere Tid været opfyldt af
Skure og Stilladser paa Grund af den gennem gribende
R estauration, der i disse Aar bliver Bygningen til Del,
men den 17. Septem ber var alt Materiel fjernet.
Den første Hyldest, der blev vist Thorvaldsen paa
Mindedagen, kom fra Hs. Majestæt Kongen, der om Mor-
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genen ved K abinetssekretæ r, K am m erherre G. Barden
fleth lod nedlægge en L aurbæ rkrans, smykket med Baand
i de danske og islandske Farver, paa Thorvaldsens Grav
i Museets Gaard.
Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum holdt tidligt
paa Dagen et ekstraordinæ rt Møde. Bestyrelsens F o r
m and, Borgm ester Julius Hansen m indedes den store Be
givenhed for 100 Aar siden, og Museets D irektør Szgurd Schultz forelagde de Gaver, der i Dagens Anledning
var blevet skæ nket til Museet, nemlig Constantin H an
sens Maleri af Thorvaldsens Museum set fra Frederiksholms Kanal, som H øjesteretssagfører C. B. Henriques
havde skæ nket Museet, og Georg Nggaards Bog »H. C.
Andersen og København«, der var en Gave fra F o rfatte
ren. E fter at Bestyrelsen havde underskrevet et Gave
brev, hvorved Museet samm e Aften vilde skænke H. V.
Bissens M arm orreplik af Thorvaldsens Jason til Køben
havns Raadhus, begav den sig sam m en m ed M useums
direktør Sigurd Schultz og Museets Sekretær, E kspedi
tionssekretæ r, cand. jur. Axel Bavn ned i Museets Gaard
for at lægge en L aurbæ rkrans paa Thorvaldsens Grav.
De sam m e K orporationer, som i sin Tid havde hyl
det Bertel Thorvaldsen ved hans H jem kom st, suppleret
med D eputationer fra andre Institutioner, m ødte nu op
med Kranse og Blom ster for at ære Thorvaldsens Minde.
Blandt dem, der saaledes havde ønsket at hylde den
store Kunstner, var Københavns Kom m unalbestyrelse,
repræ senteret ved Overborgm ester Viggo Christensen, og
K unstakadem iet ved sin D irektør, Stadsarkitekt Poul
Holsøe og sin Billedhugger-Professor Utzon Frank. Dansk
Billedhugger samfunds Bestyrelse mødte in pleno med For
m anden, Billedhugger Ed. Eggeling i Spidsen. Frem deles
indfandt sig R epræ sentanter for Studenterforeningen,
H aandvæ rkerforeningen og K unstnerforeningen af 18.
November, Det unge Tonekunstnerselskab ved Kompo-
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M useets G uard m ed T h o rv a ld se n s G rav den 17. S e p tem b e r 1938.

nisten Aksel Agerby, Repræsentanter for GharlottenborgUdstillingen og Den frie Udstilling, Malende K unstneres
Sammenslutning og Akademisk Arkitektforening. Endvidere
indløb der Kranse fra E fterkom m ere af Just M athias
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Thiele (Thorvaldsens B iograf), Industriforeningen,
Dansk F orfatterforening, Københavns Skoledirektion,
Museerne paa Rosenborg og Frederiksborg og mange
flere, deriblandt en Del Privatpersoner.
Den egentlige M indehøjtidelighed fandt Sted Kl. 11
i Museets Forhal. Hertil var m ødt ca. 300 Gæster med de
udenlandske Gesandter og Statsm inisteren i Spidsen.
Blandt de øvrige indbudte var O verpræsidenten, Over
borgm esteren og M agistratens øvrige Medlemmer, Borger
repræsentationens Præsidium, Kunstakademiets Direktør og
Professor, Højesterets Præsident, R epræ sentanter for Ad
ministration, Haandværk, Kunst og Videnskab, samt en
Række Enkeltpersoner, der paa forskellig Maade havde Til
knytning til Thorvaldsen og hans Museum. Ogsaa T h o r
valdsens E fterkom m ere var indbudt, men da de alle er
bosat dels i Italien, dels i Amerika, havde ingen af dem
kunnet kom me til Stede. Fra Fam ilien Paulsen i Italien
indløb der en telegrafisk Hilsen.
Form anden for Thorvaldsens Museums Bestyrelse,
Borgm ester Julius Hansen, indledede Højtideligheden
med at m indes Bertel Thorvaldsen, der forblev trofast
mod D anm ark og skænkede sine rige K unstskatte til
Byen København, skønt andre Lande og deres F yrster
forsøgte at drage ham og hans Værker til sig. D erefter
spillede en Trio fra Det unge Tonekunstnerselskab, sam 
m ensat af Violinisten Sverre Forchhammer, Violoncelli
sten Svend Nielsen og Pianisten Hermann D. Koppel, fø r
ste Sats af Niels W. Gades Trio i F-Dur, Opus 42.
Da M usikken var forbi, tog M useum sdirektør Sigurd
Schultz Ordet. I sin Tale skildrede han det Indtryk, det
havde gjort paa Menigmand, at Thorvaldsen, som selv
var udgaaet af Folkets Midte, vendte hjem til D anm ark
som den store K unstner, belæsset med Hæder. Han end
te med at ønske som H. N. Clausen, da denne indviede
Museet ved dets Aabning den 17. Septem ber 1848, at det
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m aatte »staa som Hovedstøtte for et sundt og frit, et
ædelt og skjønt Folkeliv i Norden«. Til sidst henvendte
D irektør Schultz sig paa F ransk til de frem m ede Ge
sandter, idet han frem hævede de Nationer, som havde
haft Betydning for Thorvaldsens Udvikling og for hans
Kunsts Udfoldelse.
E fter at M usikerne havde spillet sidste Del af Niels
W. Gades Trio, begav Gæsterne sig ud i de lange K orri
dorer, hvor der blev serveret F orfriskninger.
F ra Kl. 12— 18 holdtes Museet aabent for Publikum .
Besøget den 17. Septem ber h ø rer til de største, der h a r
været i Thorvaldsens M useum paa een Dag.
Om Aftenen hæ drede K unstakadem iet Thorvaldsens
Minde med et Fakkeltog, sam m ensat af K unstnere og
Arbejdere.
Lidt før Kl. 20 samledes F akkelbæ rerne og andre ind
budte Deltagere i C harlottenborgs Gaard. I Dagens An
ledning havde Akadem iet ladet præge en lille E rindringsm edaille med Thorvaldsens Portræ t. Denne blev uddelt
til samtlige Deltagere. Inden Toget satte sig i Bevægel
se, talte Akadem iets D irektør, S tadsarkitekt Poul Holsøe
til Forsam lingen fra Balkonen foran Kuppelsalen, der
ligger lige over det Rum, der for 100 Aar siden var T h o r
valdsens Værksted.
Akadem iets D irektør understregede i sin Tale, at det
var her paa det danske K unstakadem i, at Thorvaldsen
havde faaet sin første Uddannelse, og at det var her,
han levede sine sidste Aar. D erfor var det naturligt,
at det Fakkeltog, der i Aften vilde gaa til Thorvaldsens
Æ resm inde — hans Museum — tog sin Vej ud fra Charlottenborg.
Saa tændtes F aklerne, og Toget satte sig i Bevægelse,
ført af Akadem iets D irektør, Stadsarkitekt Poul Holsøe
og V icedirektøren, Billedhuggeren Professor Utzon
Frank. A llerforrest gik fire unge Piger i hvide Kunst-
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nerkitler og med røde Skærf om Livet, bærende en stor
Krans.
Fakkeltoget, der blev organiseret af A rkitekt Ib Luncling, var langt. Det talte om kring 500 Fakkelbæ rere og
tre Gange saa m ange Deltagere uden Fakler. Toget be
vægede sig over Kongens Nytorv, gik ned langs Holmens
Kanal, Ved Stranden, Gammel Strand, Nybrogade, over
Storm broen og svingede op foran Thorvaldsens Museum.
Museet var illum ineret med levende Lys i Førstesalens
Vinduer og med Projektører. De store Porte blev slaaet
op, saaledes at m an saa gennem Forhallen ind til T h o r
valdsens Grav. Her, i Museets Gaard, var der skabt en
ejendom melig, en baade storstilet og gribende Stem 
ning med de blafrende Lys i V induerne og Projektørlys paa den rigt bekransede, blom stersm ykkede Grav.
Da F akkelbæ rerne havde taget Opstilling paa P lad
sen foran Museet, gik de fire hvidklæ dte unge Piger op
og lagde Kransen ved Foden af Jasonstatuen. Staaende
paa Museets T rappe reciterede nu kgl. Skuespiller Svend
Methling Chr. W inthers Fakkelsang til Thorvaldsen,
som de unge K unstnere sang ved det Fakkeltog, de
bragte ham om Aftenen paa hans H jem kom stdag den
17. Septem ber 1838. Recitationen efterfulgtes af Mu
seum sdirektør Sigurd Schultz' Tale til Fakkelbæ rerne.
Til Afslutning sang den forsam lede Mængde, anført af
Studentersangforeningen, »Du danske Mand«. E fter
denne Festlighed, der blev transm itteret i Radioen,
holdtes Museet aabent for Publikum en Times Tid end
nu. Fire-fem Tusind M ennesker træ ngtes om T horvald
sens Grav.
Fakkeltoget satte sig nu atter i Bevægelse, denne Gang
med Museets Bestyrelse i Spidsen, og vandrede tilbage
over Storm broen, op ad Storm gade og Vestervoldgade
til Raadhuspladsen, hvor det blev m odtaget med Musik
af Gardens Musikkorps, dirigeret af K apelm ester Th. Dy-
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ring, som spillede paa Platform en foran Raadhuset, der
var illum ineret. Fakkelbæ rerne gik i to Rækker op fo r
an R aadhusets H ovedtrappe og derfra ned i M uslinge
skallen henholdsvis højre og venstre om den foran
Kum m en opstillede Talerstol, hvor O verborgm ester
Viggo Christensen havde taget Stade, og kastede efterhaanden Faklerne, der snart flam m ede op i et vældigt
Baal.
Form anden for Thorvaldsens Museums Bestyrelse,
Borgm ester Julius Hemsen traadte nu op paa Talerstolen.
Han bragte en Hyldest til »den store D ansker, Køben
havnerdrengen Bertel Thorvaldsen«, der med T h o r
valdsens Museum havde givet Byen København en af de
skønneste Perler i dens Krone. I Bestyrelsens Navn over
rakte han Overborgm esteren et Gavebrev, hvorved T h o r
valdsens Museum skænkede Københavns Raadhus H. V.
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Bissens M arm orreplik af Thorvaldsens Jason-Statue.
D erefter udbragte han et Leve for København.
Paa Københavns K om m unalbestyrelses Vegne tak k e 
de O verborgm ester Viggo Christensen Bestyrelsen for
Thorvaldsens Museum, idet han frem hævede, at vort
Folks Skønhedsbegreber er skabt under Paavirkning af
Thorvaldsens Kunst, og sluttede med at opfordre alle
til at raabe et Leve for Bertel Thorvaldsens Minde.
H urra-R aabene rungede ud over R aadhuspladsen fra
den tusindtallige Mængde. O rkestret spillede, og De
sam virkende københavnske Arbejder-Sangkor (ca. 250
Sangere) under Ledelse af K antor Louis Clausen sang
Fæ drelandssange. Vejret, der hidtil havde været fo rtrin 
ligt, blev nu m indre gunstigt, og da Sangerne begyndte
paa »Havet omkring Danmark«, strømmede Regnen ned.

HUNDREDAARSDAGEN FOR THORVALDSENS
UDNÆVNELSE TIL KØBENHAVNS ÆRESBORGER
DEN 21. NOVEMBER 1938.
Den 21. November oprandt igen en Thorvaldsen-M indedag. Det var da 100 Aar siden, at R epræ sentanter for
Københavns Bystyre havde overrakt Bertel T horvald
sen det Borgerbrev, hvorved han udnævntes til Æ resbor
ger i Staden København. Ved den Lejlighed blev hans
Navn, Alder og Fødeby indført i B orgerskabsprotokol
len, som T horvaldsen underskrev. Om Aftenen var T h o r
valdsen Æ resgæst ved en Middag paa den kongelige Sky
debane, ved hvilken M agistraten og Stadens 32 Mænd
var Værter.
Til den Fest, der nu holdtes paa H undredaarsdagen
for denne Begivenhed, var det atter Københavns Magi
strat og B orgerrepræ sentation, der indbød. Længe i F o r
vejen havde en af daværende Borgm ester Peder Hede
bol nedsat Komité arbejdet med at fastlægge P rogram 
m et for Festlighederne. Man besluttede at indlede Afte-
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nen med en Festforestilling i Det kongelige Theater. Bag
efter skulde Festen fortsæ ttes paa Raadhuset.
Om Form iddagen den 21. November blev der nedlagt
Kranse paa Thorvaldsens Grav i Museets Gaard fra Kø
benhavns Kom m unalbestyrelse ved B orgerrepræ senta
tionens Form and, L andsretssagfører K annark Rønsted,
fra det kgl. T heater ved T heaterchef Cai Hegermann-Lindencrone og Balletm ester Harald Lander, fra Legatet »Al
bertina« og flere.
Inde i Museet var der arrangeret en Udstilling om fat
tende Thorvaldsens Livs- og Dødsm asker, hans Borger
brev, Testam enter og Gavebrev. Ligeledes havde m an
udstillet et Udvalg af de Digte og Sange, der blev skrevet
til Æ re for Thorvaldsen og sunget eller frem sagt ved
Festerne efter hans H jem kom st i E fteraaret 1838.

I DET KONGELIGE THEATER.
Den af Kom m unalbestyrelsen arrangerede M indefore
stilling i Det kongelige T heater og den paafølgende Fest i
Raadhuset blev en af de store K øbenhavnerbegivenhe
der. Kom m unen havde overtaget næsten hele T heatret:
kun ganske faa Pladser var til Salg. Kongehuset h av
de givet Tilsagn om sin Nærværelse. Desuden havde m an
indbudt Corps diplom atique, højtstaaende Embedsmænd, R epræ sentanter for Erhverv, Kunst, Videnskab
og for Fagforeningerne i stort Antal sam t E nkeltperso
ner, der havde Tilknytning til Thorvaldsen. Den norske
D ronning Mauds pludselige Død den 20. November gjor
de im idlertid Skaar i Festlighederne. H ofsorgen h indre
de Kongehuset i at kom m e til Stede, og ogsaa de frem 
mede Diplom aters Stole stod tomme.
Forestillingen i Det kgl. T heater formede sig som en
Hyldest til Æ resborgeren, M usikelskeren og Kunstneren
Thorvaldsen.
Som Ouverture spillede det kgl. Kapel, dirigeret af Ka-
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pelm ester Johan Hy e-Knudsen, J. P. E. H artm anns »Gu
dernes Trium fm arch« af Balletten »Trymskviden«.
Da Tæ ppet gled til Side, stod kgl. Skuespillerinde
Clara Pontoppidan paa Scenen foran Thorvaldsens Por
træ tbuste. H un reciterede det »Digt til Thorvaldsen fra
Staden K jøbenhavn den 21. November 1838«, som Johan
Ludvig Heiberg havde skrevet til Thorvaldsen ved Kom
m unens Fest for ham paa Skydebanen: »Der er et hel
ligt Borgerbrev, som Musen ene skriver«. Recitationen
fulgtes af en musikalsk Parafrase af kgl. Kapelmester HyeKnudsen over den Melodi (»Vi Sømænd gør ej m ange
Ord«), som Heibergs Sang er skrevet til.
E fter Recitationen opførtes Scenen i Elysium af
Glucks Opera »Orfeus og Eurydike«. Man havde valgt
netop denne Opera, fordi m an fra Thorvaldsens egne
haandskrevne Nodebøger ved, at han satte Pris paa
Glucks Musik. O perasangerinde Else Brems sang O r
feus’ og O perasangerinde Edith Oldrup Pedersen E urydi
kes Parti. Nogen skønnere Hyldest end Scenen i E ly
sium, hvor vokal og instrum ental Musik sam t plastisk
Dans danner den reneste H arm oni, kan ingen dødelig
ønske sig.
Til sidst fulgte en scenisk Nyhed, den med megen
Spænding imødesete Thorvaldsen-Ballet, specielt kom 
poneret til denne Lejlighed af F o rfatteren Kjeld Abeli
og Balletm ester Harald Lander, ledsaget af Musik af Ka
pelm ester Johan Hye-Knudsen, hvortil Melodien »Vi Sø
mænd gør ej m ange Ord« havde afgivet Ledemotivet.
Paa en festlig og vittig Maade viste Balletten Thorvaldsens
H jem kom st, dagligt Liv i Thorvaldsens Museum og
Thorvaldsens Statuer, der bliver levende og giver sig
til at danse. De to H ovedpartier — en ung A m erikaner
inde, der forvilder sig i Museet, og Jason — blev udført
af kgl. Solodanserinde Margot Lander og kgl. Solodanser
Børge Balov.
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Da Tæ ppet var faldet for Ballettens Thorvaldsen-Apoteose og et kraftigt Bifald havde lydt, udbragte Borgmester
Julius Hansen et Leve for Thorvaldsens Minde. Første
Del af Festaftenen var til Ende, og Gæsterne begav sig
til Raadhuset.

PAA RAADHUSET.
Da alle Festdeltagerne var sam let i Raadhushallen,
suppleret med den kgl. Ballet, det kgl. Kapel og Ope
raens K unstnere, besteg B orgerrepræ sentationens F o r
m and, L andsretssagfører Karniark Rønsted Talerstolen,
bød Velkommen paa Københavns Bystyres Vegne og
hyldede Thorvaldsen, Københavns eneste Æ resborger,
som Byens gode Søn.
D erefter talte Borgm ester Julius Hansen ganske kort.
H an oplæste følgende Lykønskningstelegram , som m an
havde m odtaget fra den skandinaviske Forening i Rom:
»Fra Rom, hvor Bertel Thorvaldsens kunstneriske Ge
nius vaktes, sender den skandinaviske Forening for
K unstnere og V idenskabsdyrkere sin Hyldest i taknem 
m eligt Minde om D anm arks store Søn paa hans Hæ
dersdag og sm ykker hans Jason her paa Piazza T h o r
valdsen m ed friske L aurbæ r fra Palazzo B arberinis
Have«.
Det T akketelegram , Borgm esteren paa Københavns
K om m unalbestyrelses og Thorvaldsens Museums Vegne
havde sendt Skandinaverne i Rom, lød saaledes: »Circolo Scandinavo, Via Gondotti 11, Roma. Paa Køben
havns K om m unalbestyrelses og Thorvaldsens Museums
Vegne tak k er jeg den skandinaviske Forening i Rom for
den telegrafiske Hilsen med Hyldest til Byen Køben
havns eneste Æ resborger Bertel Thorvaldsens Minde.
Vi fejrer i Aften i Det kgl. Teater og paa Byens Raadhus,
hvor Thorvaldsens Jasonstatue i Dag er opstillet, Min
det om vor Hovedstads frem ragende Søn, som tilbragte
sine M anddom saar i det skønne og historiske Rom, der
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gav ham kunstnerisk Inspiration, Udviklingsm uligheder
og Arbejdslykke. Vi hylder hans Minde i taknem m elig
E rindring om, at han aldrig glemte sit gamle og første
Fæ dreland og dets Hovedstad. Hilsen til alle Skandina
ver i Rom.
Julius Hansen«.
Til sidst opfordrede Borgm esteren Festdeltagerne til
at kaste et Blik i B orgerskabsprotokollen, der i Dagens
Anledning var udlaant fra Stadsarkivet og frem lagt i en
M ontre, opslaaet paa den Side, hvor Thorvaldsens Ud
nævnelse til Æ resborger var indført, og hvor T horvald
sen selv havde tilføjet sin U nderskrift. Borgm esteren
bad Forsam lingen begive sig ovenpaa til Festlokalerne
— ad B orgertrappen, som fra nu af var den fineste: thi
h er m aatte m an forbi »Jason«, Museets Gave til Køben
havns Raadhus, som i M ellemtiden var flyttet hertil.
E t O rkester, dirigeret af Emil Reesen, slog an til »Der
er et yndigt Land«. Hele Forsam lingen stem te i med.
Saa gik m an ovenpaa til Souperen, og Aftenen sluttede
med Dans i R aadhushallen og tog først sent Ende.

MINDEHØJTIDELIGHEDEN I FRUE KIRKE.
Dermed var T horvaldsen-Festlighederne dog ikke til
Ende. En tredie Mærkedag, nemlig den 5. December
1938 — forsaavidt ikke den m indst betydningsfulde,
som T horvaldsen den Dag underskrev det Gavebrev, paa
hvilket Museets Eksistens beror — fejrede m an ganske
vist slet ikke.
Derim od ønskede Vor F rue Kirke at give sit Bidrag
til Hyldesten for den store K unstner. Det skete ved en
H øjtidelighed i D om kirken den 9. December 1938. E fter
Salmen »Kirken den er et gam m elt Hus« besteg Dr.
theol. Alfred Jørgensen Præ dikestolen og talte om »Thor
valdsen og Kristendom m en«. Den næste Taler var
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Stiftsprovst, Dr. theol. Henry Ussing, der særligt talte om
Thorvaldsens Værker i Vor F rue Kirke.
E fter denne Tale sang Studentersangforeningen u n 
der Ledelse af Kaj Oluf Buch »Se, Jord og Himmel fo r
tælle Guds Ære« til Musik af L. v. Beethoven, derefter
Ingem anns Aftensang »Bliv hos os, naar Dagen hælder«
til W eyses Melodi, udsat af Poul Schierbeck og endelig
»I Østen stiger Solen op« til N. W. Gades Mejodi.
Endelig talte Stiftsprovst, Dr. theol. Paul Brodersen om
Thorvaldsens Kristus, som han karakteriserede med
Thorvaldsens egne Ord som den Kristus, der staar over
A artusinder. Aftenen sluttede med Salmen »Du H erre
K rist«.
Saaledes kom da E fteraaret 1938 trods truende Skyer
udefra til at staa i Thorvaldsens Tegn. Først nu svinder
Dønningerne af de store Festligheder bort. Endnu saa
sent som ved det kgl. K unstakadem is Stiftelsesfest den
31. Marts 1939 var Ejmnet for Festtalen, der blev holdt
af M useum sdirektør Sigurd Schultz, Thorvaldsen, idet
m an paa Akadem iet ansaa H undredaarsfesterne for
Thorvaldsens H jem kom st for den vigtigste k unstneri
ske Begivenhed i det forløbne akadem iske Aar.

FORTEGNELSE
OVER

LITTERATUR m. v„ UDGIVET I ANLEDNING AF
THORVALDSEN 100-AARET.
Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre. København 1938.
Johannes V. Jensen: Thorvaldsen, Haandværkeren og Manden. Kø
benhavn 1938.
Sigurd Schultz: Da Thorvaldsen kom hjem. Udgivet af Foreningen
Fremtiden. København 1938.
(C. Theodor Müller): Thorwaldsen. Berlin 1938. (Das Meisterwerk,
hrsg. von Herbert Wolfgang Keiser).
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Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, udgivne i Hundredaaret for
Thorvaldsens Hjemkomst til Danmark 1938. København 1938.
Indeholder:
Sigurd Schultz: Dedikation.
Axel Ravn: Thorvaldsens Udnævnelse til Æresborger i Køben
havn.
Holger Winther: Afstøbninger af Bertel Thorvaldsens Ansigt.
Axel Ravn: Thorvaldsens Testamenter.
Else Kai Sass: Om nogle Portrætbuster i Thorvaldsens Museum.
Eigil H. Brünniche: Schinkel og Thorvaldsen.
Else Kai Sass: Auguste Böhmer-Monumentets Historie.
Thorvaldseniana.
Thorvaldsen i Vor Frue Kirke. Tre Foredrag holdt i Anledning af
100-Aars Dagen for Thorvaldsens Hjemkomst til Danmark. Kø
benhavn 1939.
Historiske Meddelelser om Staden København og dens Borgere, 3,
III, Hefte 1—2, 1938, indeholder:
J. Gudmundsen-Holmgreen: Thorvaldsen og en Billedhugger i
Dag.
Skat Arildsen: H. N. Clausens Syn paa Forholdet mellem Kunst
og Kristendom. Med særligt Henblik paa Thorvaldsens Kunst.
Rikard Magnussen: Thorvaldsen og Norden. (Trykt i: Nordens Ka
lender 1939, S. 51—64).
Endvidere skal nævnes, at det danske Postvæsen udsendte tre
Mindefrimærker, de to (Værdierne 5 og 30 Øre) med Thorvaldsens
Portræt og udført efter Udkast af Kobberstikkeren Johs. Britze, det
tredie (Værdi 10 Øre) med Billede af Jason-Statuen og udført efter
Udkast af Direktør Holger Lindhard. Telegrafvæsenet lod fremstille
en Lykønskningsblanket, arrangeret af Direktør Holger Lindhard,
med farvetrykt Gengivelse af Hjemkomstscenen i Sonnes Frise paa
Museets Facade.

TALER VED
THORVALDSEN-FESTLIGHEDERNE 1938.
I. LØRDAG D. 17. SEPTEMBER 1938.

BORGMESTER JULIUS HANSENS TALE VED MINDE
HØJTID ELIGH EDEN KL. 11 I THORVALDSENS MU
SEUM.
»Mine H errer Ministre!
H øjtæ rede Forsam ling!
Dag for 100 Aar siden vendte Bertel Thorvaldsen hjem
til D anm ark efter godt 40 Aars Ophold i det F re m 
mede.
Gennem m ange af de Aar, han arbejdede og bragte
Hæder over sit Fæ dreland gennem de K unstværker, hans
H æ nder skabte, var det den store Verden, de store Lande
m ed deres store Byer, der havde Øjet aabent for hans
Kunst.
Hans Fæ dreland havde næppe, dersom han havde le
vet sine Aar her, evnet at give ham Betingelser for at
udfolde sig. Der var jo selv i de store Forhold, under
hvilke han fik Lov til at virke, Tider, hvor h an syntes
at ville opgive. Hans T anker h ar i saadanne Stunder
sikkert drejet sig om en jævn Mands F rem tid og ikke om
den Berømm elsens Glorie, som han vandt derude.
Bertel Thorvaldsen var dansk, og han glemte det al
drig.
Der var mange, og der var iblandt dem store Mænd,
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der lokkede for ham og vilde bygge ham Tem pler til
hans Kunstværker.
Kongen af Bayern og Kongen af W ürttem berg vilde
give ham M useum sbygninger, blot han vilde give sine
Værker Plads under deres Tag.
Men T horvaldsen vilde hjem , og han kom hjem.
Han skabte for sin Fødeby den Samling af K unst
skatte, som findes indenfor denne Bygnings Mure.
Men h an gjorde det, der var større.
Han skabte sig europæ isk Ry som K unstner, som
dansk K unstner og gav derefter Verden Vidnesbyrd om
en dansk Mands T rofasthed mod D anm ark.
Vi m indes i Dag hans H jem kom st, der form ede sig
som et Trium ftog. M odtagelsen i hans Fødeby var saa
hjertelig overstrøm m ende, at han næppe selv havde ven
tet det.
Hans Personlighed, hans Kunst og hans storslaaede
Eksem pel h a r for stedse gjort h am til en af de største
Skikkelser i dansk Kunstnerliv.
Her i denne Bygnings Gaard hviler hans Støv imellem
hans Værker.
H an selv er død, og vi h ar lagt Blom ster paa hans
Grav, m en hans Kunst lever, og hans Kunst vil kalde paa
levende M enneskers Længsel efter ogsaa at frem bringe
noget, der er stort og skønt«.
MUSEUMSDIREKTØR SIGURD SCHULTZ’ TALE VED
M INDEHØJTIDELIGHEDEN KL. 11 I THORVALD
SENS MUSEUM.
»Mine H errer M inistre, højtæ rede Forsam ling!
Dag for 100 Aar siden vendte T horvaldsen hjem til
D anm ark efter 41 Aars Ophold i det Frem m ede. Han,
der var rejst ud under beskedne Forhold som en lille
dansk Akademielev, kom tilbage som en af sin Tids
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frem ragende Personligheder. Han havde naaet alt, hvad
en Billedhugger dengang kunde naa.
Vi Danske er jo Individualister og ikke lige enige om
alting. Men om den Modtagelse, som Thorvaldsen fik
ved sin H jem kom st til København, hersker en sjælden
Enighed. Alle sam tidige Vidnesbyrd gaar énstem mig ud
paa, at Thorvaldsens H jem kom st var en enestaaende
og uforglem m elig Begivenhed, og der er det m ærkelige
Træ k ved den, at det var det store menige Folk, der
satte sit Præg paa den Hyldest, som Thorvaldsen fik.
Det er vel den første store Tilkendegivelse af Folkestem 
ning i dansk Historie i det 19. A arhundrede.
Man spørger om Grunden til dette. Det drejer sig jo
vel at m ærke ikke om en Sejrherre, en Fyrste, en Poli
tiker eller en anden Mand, der h a r med Livets haandgribelige Realiteter at gøre. Men det drejer sig om en
Kunstner, en Billedhugger.
F ru Heiberg, som forøvrigt ogsaa havde følt Begiven
hedens Løftelse, antyder syrligt i sine E rindringer, at
det skyldes K øbenhavnernes Nysgerrighed, n aar det hele
blev saa storslaaet. Og hun peger paa, at »den simple
Mand« — som hun siger — slet ikke kendte noget til
T horvaldsen eller til hans Kunst. Man havde dengang
kun haft ringe Lejlighed i København til virkelig at se
Arbejder af Thorvaldsen.
Men andre — og m aaske m ere paalidelige — Iagtta
gere frem hæ ver udtrykkelig, at der var »Hjertelag« i den
Hyldest, som den menige Mand gav Thorvaldsen, og de
siger ogsaa Grunden.
Thorvaldsens Kunst kunde den menige Mand paa Ga
den ikke kende dengang. Det er i og for sig meget forstaaeligt, naar en brav Baadsm and paa Kongens Ny
torv udbragte et Leve for »Gonferensraad Tordenskjold«.
Men M enigmand vidste, at Thorvaldsen var den store
Kunstner, der med sin Kunst havde vundet Ry om Dan-
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m ark som ingen anden Dansk, og at han var Søn af en
jævn H aandvæ rker, af en sim pel Billedskærer. Og Me
nigm and følte i Thorvaldsens jævne, naturlige Væsen,
i hans beskedne Anstand, at han var en Mand af Folkets
Midte.
Se, dette store Ry og Mandens Person virkede anspo
rende paa den folkelige Bevidsthed. Denne Mand var
som du og jeg — og hvad havde han ikke udrettet! Der
blev noget stolt i at være dansk Side om Side med ham .
Det var, som om Stordaaden kom inden for hver Mands
haandgribelige Rækkevidde. Det gav Selvtillid og Mod.
Man følte sig som et Folk og besindede sig paa sit eget
Værd.
Fire Aar efter Thorvaldsens Død aabnedes dette Mu
seum. Det skete den 17. Septem ber 1848, paa 10-Aars
Dagen for Thorvaldsens H jem kom st, i Dag for 90 Aar
siden. F ru Heiberg bem æ rker i sine Erindringer, at m an
hyppig h er i Museet saa »Folk af den lavere Klasse, der
med stor Interesse betragtede de udødelige Værker«, og
hun frem hæver, at »ikke ringe var den Indflydelse, som
disse V ærker frem bragte paa Nationens Skjønhedssands«. Det er det samme, som Chr. W inther udtrykte
med andre Ord i sin Sang til Thorvaldsen:
»Du aabned vort Øje, du vakte vor Sands
For Skjønhed og Sandhed, den rene;
Du bæ rer med Rette den evige Krands
Af Lavrens gudviede Grene!«
Det er netop Thorvaldsens store, folkelige Betydning,
at han — stæ rkere end nogen anden — h ar virket til at
indpode den brede Befolkning i D anm ark kunstnerisk
Kultur, til at holde det kunstneriske Instinkt vaagent
og virksom t i vort Folk. Folkelig set blev han en af de
store Opdragere i dansk Kulturliv. K unstnerisk set er
han vor Sam vittighed, en styrende Kraft, der holder
Balance i Udviklingen.
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Gennem Thorvaldsen blev Billedhuggerkunsten paa
en Maade en national Kunst hos os — vi h ar siden hans
Dage haft en stæ rk og frodig Billedhuggerkunst, hvad
vi næppe helt h ar paaskønnet efter Fortjeneste.
Med sin Kunst udløste Thorvaldsen paa alm engyldig
Maade Egenskaber, vi føler som danske. Dansk er Ryt
m en i hans Haand, dansk det Snilde, der laa i hans
Sind. D erfor hører hans Kunst til de K ulturvæ rdier, vi
aldrig kom iker udenom, og som vi altid vil vende til
bage til i de Tider, hvor Skæbnen tvinger os til at gøre
op, hvad vi er, og hvad vi vil.
Den Dag i Dag kan vi med Sandhed gentage H. N.
Clausens Ønske, da han for 90 Aar siden indviede Mu
seet — at det m aa »staa som Hovedstøtte for et sundt
og frit, et ædelt og skjønt Folkeliv i Norden«.
D erefter foretog T aleren følgende Henvendelse paa
Fransk til de indbudte udenlandske Diplom ater:
»Mine H errer M inistre, m ine Damer og Herrer!
Vi er sam let i Dag for at fejre H undredaaret for vor
store og berøm te K unstner Thorvaldsens H jem kom st til
D anm ark, hans Fæ dreland, hvor han siden forblev til
sine Dages Ende, og som han skænkede sit Livsværk og
alt, hvad han ejede.
Thorvaldsens F ader stam m ede fra Island, vort B ro
derland i det høje Nord. Det er meget m uligt, at det spe
cielt nordiske Islæt i Thorvaldsens Aand var en Arv fra
dette Land.
Italien blev Thorvaldsens andet Fæ dreland. Det var i
Rom, dengang V erdenskunstens Hovedstad, at T h o r
valdsen fandt den Atm osfære og de Betingelser, som
skal til, for at en stor Billedhuggers Værk kan udvikles
og trives, og for at et saadant Geni frit kan udfolde
sine Vinger. Uden Rom vilde Thorvaldsen ikke være
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Schweizer-Løven i Luzern.
Monument over de Schweizer-Gardister, der faldt under den franske
Revolution ved Tuileriernes Forsvar 10. August 1792.
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blevet det Verdensnavn indenfor Skulpturen, som vi
hylder i Dag.
Det var mellem de tyske K unstnere i Rom, at T h o r
valdsen fandt sine bedste Venner og K am m erater, og
Tyskland h a r saa sm aat betragtet ham som sin egen og
h ar æret ham som en af sine Sønner.
Englænderne er en af de Nationer, der h a r elsket og
værdsat Thorvaldsens Kunst højest. Man kan næsten
sige, at England har finansieret Thorvaldsens K arriere,
for de Englændere, der var i Rom sam tidig m ed T h o r
valdsen, h a r i u d strakt Grad købt hans Værker.
Thorvaldsen h ar for Polen udført en Række store
M onumenter, som er kom m et til at staa det polske Folks
H jerte nær, først og frem m est R ytterstatuen af F yrst
Poniatow sky, Polakkernes nationale M onument. T al
rige T urister fra dette Land kom m er hvert Aar i T h o r
valdsens Museum og viser derved deres Kærlighed og
Beundring for vor store Mester.
Til Schweiz udførte Thorvaldsen det sm ukke M onu
m ent — Løven fra Luzern — til Minde om de tapre
Schweizere fra 1792. Og saadan kunde m an blive ved!
Mine Herrer Ministre! Vi erkender den store T aknem 
melighedsgæld, vi staar i til de Nationer, De repræ sen
terer, og dybt bevæget over Deres Nærværelse her i Dag
beder vi Dem bringe deres Lande vor inderligste Tak og
vor oprigtige Hyldest«.

DIREKTØR FOR KUNSTAKADEMIET POUL HOLSØES TALE OM AFTENEN PAA CHARLOTTENBORG.
»Vi vil fejre Mindet om Bertel Thorvaldsen, som i Dag
for 100 Aar siden vendte hjem til D anm ark efter i over
40 Aar at have levet og virket i det frem mede.
Skønt stæ rke K ræfter i andre Lande forsøgte at be-
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vare Thorvaldsen for Udlandet — verdensberøm t, som
han var — vendte han dog hjem til det Land, hvor han
var født, og skænkede det sine Værker, sine Sam linger,
hele sin Form ue — alt, hvad han ejede, og han blev ved
sin H jem kom st hyldet ikke alene af danske K unstnere,
men hele det danske Folk hilste ham med Begejstring.
Vi vil i Aften begynde vor Hyldest her, hvor T h o r
valdsen fik sin første Uddannelse, og hvor han efter sin
H jem kom st levede sine sidste lykkelige Aar, — her paa
det danske K unstakadem i, ved hvis Hjælp det var ble
vet m uligt for ham at rejse ud, ud til det forjæ ttede
Land, Italien, til Rom, hvor han gennem Sorger og Savn
kæm pede sig frem til Sejren ved Jason, som med eet
vendte alles Øjne m od ham.
Jason med det gyldne Skind, der stod som Æ ventyret
for ham , der selv blev det store Æ ventyr.
Bertel Thorvaldsen, K øbenhavnerdrengen, der blev
født i Ubem ærkethed, og som dog ved sin stæ rke Vilje
og ubændige K raft blev en K unstner, som hele Verden
den Dag i Dag ser op til og bøjer sig for.
Vi vil i Aften i Faklernes Skær gaa til hans Museum,
— Ram m en om hans berøm te Værker — , vi vil gaa til
det Æ resm inde, som af det danske Folk blev lagt som
den sm ukkeste Krans om hans Grav.
Lad os da tænde Faklerne, at vi kan fejre Mindet om
vor berøm te Landsm and, Billedhuggeren Bertel T h o r
valdsen«.
BORGMESTER JULIUS HANSENS TALE OM A FTE
NEN PAA RAADHUSPLADSEN.
»Hr. Overborgm ester!
H øjtærede Forsam ling!
I Dag for hundrede Aar siden vendte D anm arks be
røm te Søn, K unstneren Bertel Thorvaldsen, hjem til sin
Fødeby København.
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Bertel T horvaldsen levede 40 Aar af sit Liv udenfor
D anm ark, m en han havde allerede efter det 5. Aar p ak 
ket sine faa Ejendele for at søge hjem til Fæ drelandet.
Medens Rejsevognen holdt for Døren, blev han opholdt
af en rig Englænder, der efter det Ry, der allerede var
gaaet af et af Thorvaldsens sm ukkeste A rbejder, Jason
med det gyldne Skind, bestilte K unstvæ rket i M armor.
Bertel T horvaldsen kom ikke til København denne
Gang.
Hans Storhedstid begyndte. H an skabte det ene K unst
værk efter det andet. E uropas Storbyer vidner endnu
derom.
København, hans Fødeby, levede uanfæ gtet deraf, ind
til Thorvaldsens Ry ogsaa træ ngte sig Vej gennem Kø
benhavns Byporte og ind bag Voldene.
Bertel Thorvaldsen selv havde ikke i det frem m ede
glemt sin Fødeby og sit Fæ dreland.
Tre Aar, før han selv vendte hjem , sendte han en stor
Del af sine V ærker hjem , og selv m edbragte h an 66 store
Kasser m ed Kunstværker.
Den store D ansker, K øbenhavnerdrengen Bertel T h o r
valdsen, der havde gjort D anm arks Navn kendt i den
store Verden og skabt Ry om vort Land, blev saaledes
i Dag for hundrede Aar siden m odtaget af hele Befolk
ningen under den største Begejstring og k o rt Tid efter
udnæ vnt til Københavns Æ resborger, den eneste, vor
By nogensinde h ar løftet saa højt.
Vort lille Land, der hævder sig og ønsker at hævde sig
som en Fredens Nation, er stort og rigt ved at have
fostret en saa stor K unstner og et saa ædelt Menneske
som Bertel Thorvaldsen.
K unsten skifter, vor Tid h ar skabt andre K unstbegre
ber, end Tiden for hundrede Aar siden ejede; noget af
det vil bestaa, andet vil falde, m en Bertel Thorvaldsens
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Jason
M o d e lle re t

m ed

d e t g y ld n e S k in d .

1802, fu ld fo rt

i M a rm o r

1828.

Kunst værdsættes i Dag. Den bestaar i al sin Stilrenhed
og M onum entalitet.
Thorvaldsen fik sit Museum i København, som han
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havde ønsket. Byen har, som K unstneren, Professor Ak
sel Jørgensen h ar sagt, i Thorvaldsens M useum en af de
skønneste Perler i sin Krone.
Københavns K om m unalbestyrelse h ar gennem T ider
ne værnet om dette Hus og hvad det rum m er, i rigtig
Forstaaelse af dets Værdi og Skønhed.
De Mænd, der i Dag staar som Museets Ledelse, h ar
derfor ønsket i Mindet om K unstnerens H jem kom st i
Dag for hundrede Aar siden og i Taknem m elighed over
Byens Styres Værn om hans Samlinger, at bede Kom m u
nalbestyrelsen til Opstilling i Københavns Raadhus m od
tage M arm orkopien af Thorvaldsens Jason med det
gyldne Skind.
Det var med Jasonstatuen, Thorvaldsen indledede sin
Storhedstid. Denne Statue vil m inde alle derom.
Jeg skal nu oplæse Gavebrevet, som derefter vil blive
overgivet til O verborgm esteren:
»I H undredaaret for Bertel Thorvaldsens H jem kom st
fra Italien, for hans Udnævnelse til Æ resborger i Staden
København og for Udstedelsen af hans Gavebrev og Te
stam ente af 5. December 1838 beder Bestyrelsen for
Thorvaldsens Museum Københavns K om m unalbestyrel
se om som Gave at ville m odtage Thorvaldsens Statue
af »Jason«, udført i M arm or under Ledelse af H. V. Bis
sen, Mesterens Elev, til Opstilling paa Københavns R aad
hus. »Jason« Statuen er det Værk, der grundlagde T h o r
valdsens Berømmelse, og som aabnede hans Løbebane.
Den overrækkes hans Fødebys Styre i E rkendtlighed for
den Veneration, hvorm ed det opretholder Thorvaldsens
Museum og derm ed Mindet om en af vort Lands store
Sønner og om den kulturelle Indsats, han ydede ved sin
Kunst«.
Jeg beder paa Museets Bestyrelses Vegne Københavns
Kommune ved Dem, Hr. Overborgm ester, at m odtage
dette, idet jeg beder den store københavnske Forsam -
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ling deltage i et Leveraab for vor sm ukke By, der i Dag
forstaar at værdsætte sin Søn, der bragte Æ re og Hæder
over sin Fødeby og skænkede den sine uvurderlige
Skatte.
København leve!«

OVERBORGMESTER VIGGO CHRISTENSENS TALE
OM AFTENEN PAA RAADHUSPLADSEN.
»Paa Københavns Kom m unalbestyrelses Vegne b rin 
ger jeg Thorvaldsens Museums Bestyrelse en hjertelig
Tak for den sm ukke Gave, der i dette Øjeblik er overgi
vet Byen et Gavebrev paa.
Museets Bestyrelse h ar givet os en sm uk Kopi af J a 
son med det gyldne Skind, det Kunstværk, med hvilket
Bertel Thorvaldsen brød igennem som K unstner og
skabte sig sit Verdensry.
Bertel Thorvaldsen er en af vort Lands og vor Hoved
stads store Sønner. Her var han født, og her tilbragte
han sin Ungdom, indtil han drog til det skønne Italien,
til Rom, der var Datidens K unstneres Højborg.
Her i dette Centrum for Kunstnerliv m odtog han de
Im pulser og Indtryk, der m odnede og skabte den store
Mester, hvis Navn vil leve, saa længe den europæiske
K ultur bestaar.
Da Bertel Thorvaldsen i sin Alderdom vendte tilbage
til sin Fødeby København, var det som en sand T rium 
fator, en Lod, der yderst sjæ ldent bliver en K unstner til
Del.
Nogle Aar efter rejstes Thorvaldsens Museum, der
rum m er hans K unstskatte og Støvet af M esteren selv.
I snart et A arhundrede h a r Slægtled efter Slægtled
af den danske Befolkning (fra Ungdom til Alderdom)
besøgt Museet og er blevet paavirket af den geniale Me
sters Værker. Vor Befolknings Skønhedsbegreber er ble-
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vet skabt under Paavirkning af Bertel Thorvaldsens stil
rene og m onum entale Kunst. En saadan Indsats i Aarhundreder kan kun øves af den virkelig geniale K unst
ner.
Lader vi Blikket glide tilbage paa vort Lands Forhold
i det sidste H undrede Aar, ser vi Billedet af en lille, æld
gammel Nation, der h ar været ude for haarde Tider,
historisk og politisk, erhvervsm æssigt og socialt. Vi ser
en lille Nation, der ikke h ar politiske Storhedsdrøm m e,
m en som til Gengæld ved at frem m e sin K ultur og sin
Dygtighed paa alle O m raader søger at hævde en Plads
blandt de bedste. De store Mænd, som vort Land h a r
fostret, og af hvilke Bertel Thorvaldsen er en af de yp
perste, er et Bevis paa, hvor frodig og livskraftig vor
ældgamle danske K ultur er, og bidrager til at skabe D an
m arks Position.
Det bør ved denne Lejlighed nævnes, at Byen Rom,
hvor Thorvaldsen levede saa stor en Del af sit Liv, ogsaa hæger om den store Danskers Minde.
F or nogle Aar siden skænkede København en Broncestatue af Jason med det gyldne Skind til Byen Rom som
T ak for Dante-Søjlen, der var en Gave fra Italien.
Denne Broncestatue er anbragt i Rom paa en smuk
Plads m ed Navnet Piazza Thorvaldsen. Ved et Besøg i
Rom i F eb ru ar 1935 besøgte jeg Pladsen og saa den
sm ukke Maade, hvorpaa Rom hæ drer vor store Mesters
Minde.
Byen København vil ikke glemme sin store Søn.
I levende Live gjorde København ham til Æ resborger.
H an er den eneste, Byen h ar vist den Æ re.
København vil i Thorvaldsens M useum skærm e hans
K unstskatte, og København siger endnu en Gang Tak
for M useum sbestyrelsens sm ukke Gave. Vi vil give J a 
son med det gyldne Skind Plads paa Raadhuset, hvor
vi i Forvejen h a r en H erm e af M esteren selv.
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Bertel Thorvaldsens Navn vil altid paa Kunstens H im 
mel være en lysende Stjerne.
Jeg beder Dem m ed mig raabe et Leve for Bertel T h o r
valdsens Minde«.
II. MANDAG D. 21. NOVEMBER 1938.

FORMAND
FOR BORGERREPRÆSENTATIONEN
LANDSRETSSAGFØRER KARMARK RØNSTEDS TALE
OM AFTENEN PAA RAADHUSET.
»Højtærede Forsam ling! Mine Dam er og H errer!
Paa Københavns Bystyres Vegne byder jeg Dem alle
Velkommen paa Københavns Raadhus.
Vi samles her for at festligholde 100-Aarsdagen for
Thorvaldsens Udnævnelse til Æ resborger i København.
Det var ikke sunget ved Thorvaldsens Vugge, at han
skulde blive vor Bys hidtil eneste Æ resborger. H an fød
tes paa Fødselsstiftelsen i 1768. U ddannet som Haandværker og paa K unstakadem iets Skoler drog han til Ud
landet og brød sin Bane der. I Rom m odnedes han som
sin Tids største Billedhugger, til hvem efterhaanden alle
saa op i Betagelse over hans Kunsts Storhed. I denne
Hal staar den Statue, som kom til at betegne hans k u n st
neriske Gennem brud, Frem stillingen af Jason m ed det
gyldne Skind. Det var en ny og storladen Stil. Oldtidens
antike Stil form et i Nutidens Aand. Jason frem træ der
som en skøn Yngling med m andig Rejsning efter fu ld 
bragt Daad. Statuen er symbolsk for Thorvaldsen selv,
der drog ud ligesom Jason og vandt den hele Verden
ved sine skabende Evner.
Jeg staar ikke her som den, der er kom petent til at
hylde Thorvaldsen som K unstneren, hvis kunstneriske
Vingefang spændte vidt og glædede m ange; m en jeg m aa
dog have Lov til at give Udtryk for den Beundring, som
selv den ikke kunstnerisk uddannede føler, naar han
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stedes til Ansigt med Thorvaldsens Kunst. Der er en
sjælden skøn M andighed over hans M andsskikkelser og
en særegen, bly Ynde over hans Kvindeskikkelser. Det er,
som om Nordens lyse og friske Vaar har bestraalet An
tiken og givet Værkerne en særegen plastisk Form .
I den kongelige Ballets Frem førelse af Thorvaldsenballetten i Aften i det kongelige T eater fornem m ede vi
Skønheden i Thorvaldsens Kunst. N atur og Ynde i sublim
Forening. Vi skylder det kongelige T eater en varm Tak
for den Indførelse i Thorvaldsens Kunst, som Balletten
gav os i Aften.
Thorvaldsens Aand rakte vidt og var universal i sin
Opfattelse. K arakteristisk for hans Universalitet er den
Kendsgerning, at han, Protestanten, Ikke-Italieneren,
af den katolske Kirke fik betroet den store Opgave at
skabe et M onument over Pave Pius VII i selve Peterskirken. Og i Københavns D om kirke kan vi daglig glæde
os over det Bidrag til ren Andagt, som Thorvaldsens
K unstvæ rker skaber i dette skønne Rum.
Vi hylder i Dag Mindet om D anm arks største Billed
hugger. Vi hylder Thorvaldsen ikke alene for hans
K unstnersinds Indsats i dansk K ultur og i den euro
pæiske K ultur, m en Københavns Kommune ønsker til
lige at fejre ham som Byens gode Søn. Han drog ud i det
frem m ede, vandt Ry og Rigdom, m en bevarede i sit In 
dre Sam hørighed m ed sin Fødeby, med sit Fæ dreland.
Hans T anker var ikke M am m ondyrkerens, der udnyt
ter sit Pund i egen Interesse og til egen Fordel, m en
hans højeste Ønske var, at det mest mulige af det, han
havde skabt ved sin enestaaende produktive Evne, skul
de bevares og samles i hans Fødeby som hele Byens
Eje. Den fattige H aandvæ rkersøn havde i sig Sjælens
Adel og en Alménsans, som Nutiden m aaske ofte sav
ner. Det var derfor kun naturligt, at Byen København
sagde Thorvaldsen Tak, da han vendte hjem til Dan-
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m ark bedækket med Hæder og med rige Gaver til sin
Fødeby. T akken var Thorvaldsens Udnævnelse til Æ res
borger, en Æ re saa ualm indelig, at ingen før eller siden
h ar delt den med Thorvaldsen, skønt Adgangen til at ud
nævne Æ resborgere stadig staar Københavns Bystyre
aaben.
Som Æ resborger blev Thorvaldsen dengang fritaget
for enhver borgerlig Tyngde, altsaa ogsaa for Kom m u
neskat. Jeg tør ikke forsikre, at det samm e vilde gælde
en Æ resborger i Nutiden; m en i hvert Fald ved vi, at
det ikke var Skattevæsenet, der m odtog Thorvaldsen
ved hans H jem kom st til D anm ark i Septem ber 1838, det
var hele den københavnske Befolkning, der i ham saa
sin berøm te Landsm and med Inkarnationen af de bed
ste københavnske Dyder.
Københavns Bystyre h ar fundet det naturligt, at Byen
i Dag m indedes sin store Søn, sin eneste Æ resborger,
ikke ved nogen Sørgehøjtidelighed, men ved at indbyde
dette store Udsnit af Københavns Befolkning, som her
er forsam let, til paa festlig Vis at fejre K unstneren,
M ennesket og Københavns Æ resborger Bertel T horvald
sen.
Thorvaldsen h ar som faa Danske bidraget til at bringe
D anm arks Navn ud over Verden. I adskillige frem m ede
Stæder i mange Lande finder vi Værker fra hans H aand.
Thorvaldsens Arbejder er en Del af den europæiske
Kultur. Hans Værker er fælles for M enneskeheden, og
vi ser en Bekræftelse herpaa i, at m ange R epræ sentan
ter for andre Nationer havde m odtaget vor Indbydelse.
Det er for os Danske en Glæde, at vort Land h ar kunnet
yde Bidrag til den fælles V erdenskultur, og det er os en
Æ re og Glæde, at andre Nationers R epræ sentanter hav
de ønsket at være tilstede for sam m en med os Danske
at fejre Mindet om vor store Landsm and.
Vi ser ogsaa i Thorvaldsens Liv og Virke et Forbillede
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for dansk Ungdom. Den unge D ansker, der efter at have
dygtiggjort sig herhjem m e baner sig Vej i det frem m ede,
agtes og æres derude for sit Arbejde og for K arakterens
Redelighed, m en som stadig i sit H jerte m indes sin Fø
deby og ikke glemmer, at han skylder sit Fæ dreland alt,
hvad han kan udrette.
Jeg hylder da Bertel Thorvaldsen, vor Bys Æ resbor
ger, som den gode danske Mand, og jeg beder Dem alle
i Mindet om ham og hans Gerning forene Dem med mig
i et 3-foldigt Leve for det Land, han elskede, og som han
tjente i al sin Tid.
D anm ark leve!«

SMAASTYKKER.
3. Festligheder i København ved Troppernes
Hjemkomst fra Krigen i Februar 1851.
ele L andet over forberedte m an sig til at m odtage de
hjem vendende Soldater med Tak og Æ re.
I K øbenhavn blev der dannet en Komité for at fo r
berede Troppernes festlige Modtagelse. Dens Medlem
m er var O verpræ sident M. Lange, R aadm and J. P. Holm,
B orgerrepræ sentanterne N aalem agerm ester F. C. H jorth,
Sadelm agerm ester C. A. F. Christensen og Brygger J. C.
Jacobsen.
Komitéen var bem yndiget til som M edhjælp at tilkalde
enkelte Borgere; den udstedte den 28. Ja n u ar 1851 føl
gende Opraab:
»Hovedstadens K om m unalbestyrelse h a r troet at op
fylde en Pligt ved at paatage si<? Ordningen af de F o r
anstaltninger, der m aatte træ ffes, for at vore Tropper,
som vende tilbage fra Krigen, bedækkede med Hæder,
kunne finde en Modtagelse, der nogenlunde kunde tolke
Københavns Borgeres hjertelige Glæde over atter at se
Fødelandets brave Forsvarere iblandt sig. En Komité er
derfor sam m entraadt af undertegnede M edlemmer af
begge K om m unalbestvrelsens Afdelinger, som derhos
have tilkaldt flere andre Mænd, der villig have im øde
kom m et O pfordringen til at yde Bistand.
Vistnok frem byder Aarstiden, T roppernes Ankom st i
m indre Afdelinger og endelig den Om stændighed, at
M andskabet for Størstedelen hjem forloves straks efter
Ankomsten hertil, særegne Vanskeligheder, im idlertid
have vi dog troet, at M odtagelsen nogenlunde tilfreds
stillende kunde ordnes saaledes:
Ved Indm archen gennem V esterport, der foranstaltes
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sm ykket med passende Dekorationer, m odtages T rop
perne med Salut og Musik. Toget gaar dernæ st gennem
Frederiksberggade over Gammeltorv, hvor en ÆresDort
er oprejst, ned ad Nygade, Vim melskaftet, Amagertorv,
over Holm ensbro og Slotspladsen, gennem Cancelliløngangsporten til Christiansborg Slots Ridehus, for der at
indtage en Collation, hvorved forskellige Sangforeninger
ville assistere. Ifølge velvillig Im ødekom m en af Besty
relsen for Casino og Skuespildirektør Lange, haaber
Komitéen at blive istand til at forskaffe de hver Dag
indm archerende T roppeafdelinger Adgang til at over
være en Forestilling paa Casinos Theater.
Idet undertegnede have overtaget det om handlede
ærefulde Hverv, ere vi gaaede ud fra, at vi m ed Tryghed
turde gøre Regning paa den samm e velvillige Beredvil
lighed til at vise os Understøttelse, som vore Medborgere
vare saa redebonne til at yde ved Troppernes H jem kom st
i Aaret 1849. Bidrag i Penge og Anmeldelser af andre
Gaver ønskes snarest m uligt og m odtages daglig i Komi
téens Værelse paa Raad- og Dom huset (Indgangen m el
lem Pillerne), hvor eet eller flere af Komitéens Medlem
m er vil være tilstede fra Kl. 10—4 for at m odtage, hvad
der saaledes tilbydes, idet m an m aa forbeholde sig n æ r
m ere at underrette Vedkom mende i de forskellige Districter om, naar, og hvor, de tilbudte N aturalier ønskes
afleverede.
Da det indskræ nkede Rum gør det nødvendigt, at Ad
gangen til C hristiansborg Slots Ridehus m aa betinges af
dertil udstedte Billetter, vil Komitéen bestræbe sig for
at fordele disse saa ligeligt som m uligt, navnligen blandt
dem, der som Bidragende til Festen paa en Maade ere
at ansé, som vore T roppers Værter ved denne Lejlighed.
Sluttelig tillader Komitéen sig at udtale sin Forvis
ning om, at enhver, saavidt som Lejligheden tilsteder,
vil bidrage til, at M odtagelsen erholder et sm ukt og
folkeligt Præg.
(sign.) Lange, Holm, Hjorth, Christensen og Jacobsen.«
O praabet blev af Københavns Borgere med flere m od
taget med megen Velvilje. Gaver saavel i Penge som i
V arer blev tilsendt Komitéen i rigelige Mængder.
Kong F rederik VII gav 8 Okser og 450 Rdlr., Grevinde
D anner skænkede 200 Rdlr., E nkedronning Soohie Ama-
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lie 100 Rdlr. og Landgreven af Hessen 100 Rdlr. Køben
havns Kommune gav 2000 Rdrl., foruden at den dæ kke
de U nderbalancen i Regnskabet med 865 Rdlr. og 32
(i. Der indkom ialt ved Bidrag i Penge 14627 Rdlr. og
72 [i.
Udgifterne ved Festerne beløb sig til 15493 Rdlr. og
8 (i, der fordeler sig til de forskellige Poster, som følger:
Æ resporten paa Gammeltorv 1479 Rdlr. og 32 |i, De
korationer af Ridehuset 1571 Rdlr. og 24 |i, D ekoratio
ner af V esterport og Raadhuset 96 Rdlr. og 92 (i, Inven
tar 575 Rdlr. og 17 [i.
Til Troppernes Bespisning m. m. medgik:
Brød ..................................................... 701 Rdlr.
»
Steg ...................................................... 611
Flæsk, Smør og Ost ....................... 1538
»
Kager .................................................. 1212 »
»
Vin, Brændevin og 01 ................... 3567
»
Sukker ................................................. 661
»
U rtekram varer ................................. 307
Cigarer ................................................ 150 »
T rainets Bespisning .......................... 200 »
Skuespil-Billetter
............................ 1016 »
»
Betjening, Kogning og Vask m. m. . 1497
T ryksager (herunder Sange) ........... 165 »
Forskellige m indre U d g if te r ........... 249 »

og 90
» 82
» 55
»
» 45
» 92
» 41
» 64
»
»64
» 16
» 50
» 22

[i
|i
ß
[i
!i
|i
'i
$
|i
li

Ialt . . . . 15603 Rdlr. og 18 £
F rag aar for solgt Inventar og til
» 10 ß
110 »
oversblevne V arer .......................
Rest Udgift ialt, som foran anført 15493 Rdlr. og 08
Af frivillige Gaver (Varer) m odtog Komitéen en Mæng
de, særlig af D rikkevarer. En Specifikation heraf med
Angivelse af Givernes Navne, der findes i Stadsarkivet,
vil tage en alt for stor Plads; her skal kun anføres nogle
sum m ariske, om trentlig nøjagtige Tal, nemlig:
Af Brændevin, Cognac, Rom, L ikører m. v. 2 Td. 4
Ankere og 800 Flasker. Af Vin 4 Oksehoveder 13 Ankere
og 1800 Flasker. Af 01. 32 Td. Af Cigarer 8000 Stkr.
Adskillige Bagere gav Brød og Kager.
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I 13 Dage ialt blev der festet, nemlig:
Den 2 F ebruar for Livgarden til Fods.
» 3.
» 1. lette Bataillon.
» 4.
» 2. lette Bataillon.
» 6.
» 3. Infanteribataillon.
» 7.
» 1. Jæ gerkorps.
»
» 8.
» 5. Liniebataillon.
»
» 9.
» 10. Liniebataillon.
»
» 10.
» 6. LiniebatailHon og Gardehusarerne.
»
» 11
» 7. Liniebataillon.
»
» 12
» 8. Liniebataillon.
»
» 15,
» 4. Liniebataillon.
»
» 16
» M arinen.
»
» 20
» Artilleriet.
Samtlige Fester blev meget vellykkede, særlig paa de
Dage, hvor Kongen deltog i Spisningen og ved disse Lej
ligheder altid udtalte sm ukke og hjærtelige Ord. Ved
hver eneste Fest modtoges Soldaterne af Festkom itéen
og Byens Borgere med megen Hjærtelighed, og alt gik,
som H. C. Andersen sang:
»Det er som en Festdag, hver evige Dag,
Vor Landsoldat kom m er tilbage,
F ra Hus og til Hus hænger Kranse og Flag,
Folk jubler fra Gader og Tage.«
Her skal kun anføres et kort Uddrag af de samtidige
B eretninger om enkelte Dages Fester, nemlig:
Den 2. F eb ru ar Kl. 11 Fmdg. bebudede K anonsalut fra
Volden Fodgardens Ankomst til Hovedstaden. Uden for
V esterport blev den m odtaget af Hs. kongelige Højhed
Arveprinsen, K rigsm inisteren, Stadens Kom m andant,
Borgervæbningens og flere Officerer. Her havde ogsaa
de forskellige H aandvæ rkerlav m ed deres F aner og Mu
sikkorps taget Opstilling paa be^ge Sider af Vejen for at
m odtage Soldaterne og slutte sig til deres Tog.
Den store forsam lede M enneskemasse ledsagede dem
med alm indelige Jubelraab gennem Gaderne, hvor H u
sene overalt var særdeles sm ukt og under Hensyn til
Vintertiden overraskende rigt dekorerede, behængt med
G uirlander, Kranse og Tæpper, og saa godt som hvert
eneste Hus var prydet med et eller flere D annebrogsflag
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ad hele den bestem te Vej, lige til Christiansborg Slots
aabne Ridebane, m edens m an fra alle Vinduer hilste
dem m ed T ørklæ der og tilkastede dem B uketter og
Kranse.
Da Kongen med sin Stab kom ud til Hest fra Slottets
Kolonnade, steg Folkets Jubel til en ubeskrivelig Højde.
Efter at Tropperne havde defileret forbi Kongen, og
Lavene, saavel som de Svenskes og Norskes Fanetog,
havde dannet en sm uk og pyntelig Kreds om Pladsen,
red Kongen hen til F ronten og bød Garden Velkommen,
idet han tilføjede følgende Ord: »Modtager af m in Mund
D anm arks Tak for Eders Fæ drelandskæ rlighed, T ro 
skab og T apperhed, m odtager ogsaa Eders Konges Tak«.
Garden besvarede disse Ord med et Leve for Kongen
og H urraraab, og disse istemtes atter af Folket. Da Maje
stæten derpaa var steget af Hesten, begav han sig tillige
med P rinserne og sine A djudanter i Spidsen for T ro p 
perne ind i Ridehuset, hvor Toget modtoges af O verpræ
sidenten og Komitéens M edlemmer. Ridehuset var ved
et pom pøst Arrangem ent, hovedsagelig forestaaet af Bal
letm ester August Bournonville, omdannet til en kolossal,
festlig sm ykket Spisesal.
Utallige D annebrogsflag og rødhvide D raperier p ry 
dede Galleriet, og lige under dette, Salen rundt, var M in
deskjolde for Sejrsvindinger og S ejrherrer anbragt. I
Salens ene Ende hævede sig paa en smuk draperet Bag
grund en høj Figur, forestillende en Sejrsgudinde; foran
den var anbragt en B alustrade for det store Sanger- og
M usikkorps, som baade ved Indm archen og under Maaltidet udførte M usikken. I den m odsatte Ende var Væg
gen beklædt med det danske Vaaben. Lige overfor In d 
gangen m idt paa den brede Væg var en D ekoration af
Krigsem blem er og Flag. De tre store Støtter i Midten
havde faaet Skikkelse af Palm etræ er. Grønt var benyttet
til at udsm ykke det hele. Paa Gulvet stod en Række
dækkede Borde for Tropperne, og i Midten var et noget
ophøjet Bord, ved hvilket Kongen tog Plads med Gar
dens K om m andør paa sin venstre og Arveprinsen paa
sin højre Side. Ved dette Bord sad ogsaa Gardens Offi
cerer. samtlige Prinser, A djudanterne, Overhofm arskallen. M inistrene, Overpræ sidenten, B orgerrepræ sentan
ternes Form and og Rigsdagens tvende Form æ nd.
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O verpræ sidenten udbragte Skaalen for Kongen, som
besvaredes med 9 rungende H urra. Kongen takkede
Krigsm inisteren og udbragte Skaalen for Armeens
Øverstbefalende, General G. C. v. Krogh. O verpræ siden
ten udbragte Skaalen for hele H æren og senere for F od
garden, hvorefter Kongen gik ned og hilste paa de m e
nige. In stru k tø r Nielsen indledte derefter med nogle
sm ukke Ord et Mindebæger for de faldne Helte.
E fter at M ajestæten havde gaaet Salen rundt og talt
med nogle af de menige ved hvert Bord, forlod T rop
perne Salen, defilerede enkeltvis forbi Kongen med F øl
ge, som havde taget Plads ved Udgangen.
Da Kongen derefter forlod Salen ledsaget af Jubelraab, begav han sig til Fods til Slottet.
Paa Galleriet saas Enkedronningen og Hoffets andre
Dam er sam t Corps diplom atique.
2. Hold, 1. lette Bataillon, modtoges ligeledes af Kon
gen og en stor forsam let M enneskemasse, og M archen
gennem Byen og Festen i Ridehuset var ogsaa denne Dag
meget festlig og vellykket.
3. Holds (2. lette Bataillon) Modtagelse blev dog maaske den m est festlige, grundet paa, at det nu var lykke
des at faa den til Festerne bestem te Æ resport oaa Gam
m eltorv færdig, og alle m aatte erkende, at den var sæ r
deles smuk. Den var af Træ, overm alet med brunlig F a r
ve, Hvælvingen var indvendig beklædt med Kranse og
Guirlander, og de to indre Sider sm ykket med to m alede
Figurer; ved Facaden var opstillet to store Løver, ved
Rygsiden to høje hvide Figurer; de to andre udvendige
Sider var prydede med D ekorationer af Flag og Krigs
emblemer. Den sm ukke K onstruktion af Æ resporten
skyldtes A rkitekt R. S. Nebelong. De to m alede Figurer
var udført af Constantin Hansen, medens Indskrifterne
skyldtes Digteren, Professor H. P. Holst.
Mod V esterport stod:
»Nys Du i Kam pen os Sejren gav,
Bundløs, o Gud, er Din M iskundheds Hav,
Herre, vi takker Dig nu og i Tiden«.
I Frisen stod:
»Det skal ej ske, det svore I som Mænd«.
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Paa Tavlerne paa Siderne stod:
»Velkommen hjem igen til Arnens Fred,
I, som saa djæ rvt for D anm arks Grænse stred,
I sejrskronede! I aldrig træ tte.
Hvad kjæ kt I lovede med H aand og Mund,
det h ar I m andigt holdt i Kampens Stund,
og I h ar vist, hvad Vilje kan udrette«.
»O, at vor Tak til Eder kunde naa,
I, hvem forgæves her vi vente paa,
I kærligt savnede! I dybt begrædte.
Nu sukker V interstorm en om ;er Grav,
men Børn og H ustru, Arven I os gav,
skal vidne højt, at vi jer ej forgætte«.
Paa den mod Byen vendende Side stod der øverst:
»Lær os for alt, hvad vi stræ bte og stred,
Lær os for alt, hvad vi kæm ned og led,
Herre, at takke Dig nu og i Tiden«.
I den lange Linie over Porten stod:
»Bevidsthed vandt vi, at vi er et Folk«.
Paa Tavlen til venstre stod:
»Nu hviler Sværdet efter blodig Dyst,
Snart H andelsskibet gaar fra Kyst til Kyst,
Og Leer klinge mellem Korn og Kløver,
Da snor sit B roderbaand en enig Stat,
Om Bonde, Borger, Søm and og Soldat,
Og Baandet skærm es af de danske Løver«.
Paa Tavlen til højre stod:
»Mens Krigens bittre Minder svinde bort,
Og alle gode K ræ fter virke fort,
Og Landet form es kraftig i sit Indre,
skal udadvendt dets Sønners stæ rke Pagt,
Og Heltem od indgyde andre Agt,
Og dobbelt k lart skal Nordens Stjerne tindre«.
Ved 3. Holds Festm aaltid skal af Talerne kun anføres
nogle Ord, der blev udtalt af P astor P. F. A. Ham m erich.
Pastoren m indedes de faldne, der i Dag ikke var med
til 2. lette Bataillons Fest. Pastoren udtalte i sin Indled
ning følgende:
»Soldater, dengang Slaget ved Isted aabnedes, den
gang Skuddene rullede i Stendrup Skov, stod jeg just i
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Eders Midte. Dengang var I talrigere end nu. I savner
mange, D anm ark savner flere. Jeg har ofte ført Eders
Tanke hen til Gravene, til den 500 store Grav i Flensborg,
til den 300 store Grav i Fredericia, til alle de mange Gra
ve, snart i viet Jord, snart paa M ark, i Skov og paa vil
den Hede, hvor Kam pens Ofre nu hviler«.
Skønt jeg fristes til at fortsæ tte med et kort Referat
af samtlige Fester, skal jeg dog — for ikke at kom me til
at gentage, hvad der tidligere er m eddelt — slutte med
nogle sm ukke Udtalelser af Hs. M ajestæt Kongen paa de
to sidste Festdage, nemlig:
Ved M arinens Fest den 16. udtalte Kongen følgende:
»Det glæder mig ret, at jeg i Dag kan være her og takke
mine brave Søgutter ikke alene i Fæ drelandets, men til
lige i m it eget Navn«.
Den sidste Festdag, der var for Artilleriet, udtalte Ma
jestæten som Svar paa en Skaal for D anm ark følgende:
»Jeg ønsker ikke m ere nogen Krig, den h a r kostet saa
mange brave Folk Livet«, og han tilføjede det Ønske, at
der i D enm ark m aatte blom stre Enighed, F red og F ri
hed, og sluttede saaledes: »Gud velsigne Danm ark«.
Til Slut rejste Kongen sig og takkede dybt bevæget
Københavns Borgere for den sm ukke Modtagelse, de
havde beredt hans tapre Krigere til Lands og til Vands.
H an paalagde O verpræ sidenten at bringe saavel B orger
repræ sentanterne som Københavns Kom m unalbestyrelse
sam t Københavns Borgere sin hjæ rteligste Tak, for hvad
de havde gjort for hans brave Armé.
Kilder:
Stadsarkivet. 2. Sekretariat. Pakken »Regnskab med
Bilag angaaende Festlighederne ved T roppernes H jem 
kom st 1851«.
Axel Larsen og Frits Holst: Felttogene i vore første
F rihedsaar.
•Berlingske Tidende F ebruar 1851 (Referater af F e
sterne).
J. Hedegaard.

VICTOR KROHN
KASTELLETS HISTORIESKRIVER.
Af GHR. BOKKENHEUSER.

ictor Krohn er født den 2. December 1859 i Kjøbenhavn — Faderen havde i sin Tid været Sognepræst
i Nykirke ved Østersøens Bred, 20 km Øst for Flensborg
— og i en Alder af 20 Aar blev han Soldat i Kastellet;
han var R ekrut ved Fodfolket og fortsatte sin Uddannelse
igennem dettes forskellige Skoler, saaledes at han i 1882
blev Sergent; 1899 blev han forfrem m et til Oversergent,
og i 1906 tog han sin Afsked for at overgaa til Tjeneste i
Indenrigsm inisteriet; i al sin Tid stod Krohn ved 1. Regi-
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ment, d. v. s. han hørte til i Kastellet. F ra den Tid, der
ligger efter hans Afgang fra Hæren, stam m er de ydre
Anerkendelser, han h a r faaet; i 1916 blev han dekoreret
med Dannebrogsordenens Sølvkors, i 1929 fik han Fortjenstm edaillen i Sølv og i 1939 Ridderkorset.
Underofficererne var i meget gamle Dage Befalingsmænd, udgaaet fra de flinke meniges Rækker, og de delte
derfor paa mange Maader Kaar med disse; de hørte saaledes til den Afdeling, i hvilken de fra første Fæ rd var
blevet optaget, og deres Tanker og Liv gik som Regel ikke
udenfor dennes Enem ærker. I den sidste Halvdel af for
rige Aarhundrede begyndte im idlertid en Bevægelse inden
for Underofficererne, de følte Trang til en videregaaende
Uddannelse end den, Afdelingen kunde yde dem, de dan
nede Læseforeninger og oprettede Biblioteker, og det
viste sig saa, at de var en Stand; i Midten af 1880erne
saa m an derefter de første Spirer til det, der i de følgende
Aar skulde præge Underofficererne: de stræbte efter at
højne deres Stand.
Indenfor denne Bevægelse var Victor Krohn en førende
Mand; han var et Stemningsmenneske, en renlivet Idea
list, og han saa fra de første Tider længere end Kam me
raterne, for hvem det materielle, den mulige Lønfor
højelse, ofte var Hovedsagen; det var hans Tanke, at Stan
den skulde hæves kulturelt, og han stiftede derfor i 1891
Underofficersforeningen. Der er ingen Grund til her at
komme ind paa dennes videre Forhold, den gik over til
at blive Officiantforeningen og fulgte andre Veje end
dem, Krohn i sin Tid havde anvist.
Udenfor den Stand, han i næsten en M enneskealder
tilhørte, er Victor Krohn im idlertid kendt som Kastellets
Historieskriver.
Naar vi i Dag ved god Besked med de Forhold, der
knytter sig til Kastellet — Citadellet Frederikshavn som
dets officielle Navn er — og kender de Begivenheder, der
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er foregaaet indenfor dets Volde eller i dets um iddelbare
Nærhed, skyldes det Victor Krohn. I Almindelighed vil
m an i Tilfælde af lignende Art finde en Bemærkning, at
det skyldes i Særdeleshed eller i første Række hans Ar
bejde, men her staar Victor Krohn alene, ingen h ar før
ham eller samtidig med ham søgt at trænge ind i Kastel
lets Historie, han alene har Æ ren af, at vi aner noget om
denne særlige Fæstning indenfor Fæstningen Kjøbenhavn,
og han alene har Ansvaret for Rigtigheden af de Oplys
ninger, vi har.
Kort før sin Afgang fra Hæren begyndte han at beskæf
tige sig med Kastellets Historie, og derefter modtog han
som Gave en Del Optegnelser, som den senere General
m ajor C. F. Krabbe havde samlet, og som handlede om
dette Emne. Det gik med denne Samling, som det er gaaet
i mange andre lignende Tilfælde, den voxede; Krohns
flittige Hænder føjede andre Optegnelser til, og nu fylder
den en lang Række Bind, der en Gang skal arves af Det
kongelige Bibliotek. Disse mange Bind fortæller om hans
Kærlighed til den gamle Fæstning Kastellet Frederiks
havn og om hans utrættelige Trang til at søge og til at
skrive ned, hvad han fandt. De danner en uvurderlig
Samling, og de indeholder over en M enneskealders Ar
bejde.
Blandt hans mange Sam lerarbejder er der Grund til at
nævne en Artikelserie, der frem kom i Soldaterbladet
»Kastellet« i 1927, og som handler om Indkvarteringen
her fra 1664 til 1914; den har kostet meget Arbejde, især
fordi m an i de militære Afdelingshistorier ikke altid har
vidst at skelne imellem Fæstningen Kjøbenhavn og Fæ st
ningen Kastellet; det er ikke en tør Opremsning af Navne
og Datoer, men ind imellem de faktiske Oplysninger fin
des der en Række fornøjelige og velskrevne Smaafortællinger, der staar i Forbindelse med det egentlige Emne.
Som et Sam lerarbejde m aa ogsaa »Kastellet Frederiks-
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havns Fængselshistorie gennem 250 Aar« betegnes; m an
faar i den en omhyggelig Redegørelse for Arrestforhol
dene, og desuden findes en Mængde Oplysninger om de
enkelte Fanger, baade om de mere kendte som Griffen feid, Struensee, Brandt, Stenbock, Norcross o. s. v. og om
de m indre betydende indenfor det store og brogede Kom
pagni; Fængselshistorien er ikke trykt, men kun duplike
ret i godt 100 Eksem plarer.
Nogle større Afhandlinger, der er udkom m et i Bogform,
»Kastellets Volde og Udenværker« og »Kastelskirken« er
af mere underholdende Art, men derfor ikke mindre
værdifulde ved deres mange Oplysninger. »Fra Østerport
til Store Vibenshus« fortæller om Forhold udenfor den
gamle Soldaterby; den er form et som en historisk Spad
seretur, og over samme Læst er ogsaa en lang og grundig
Afhandling »Kastellet« i »Før og Nu« 1925 skaaret.
Victor Krohn har haft en sjælden Evne til at trænge
ind i Kastellets Forhold, og det er hans store Fortjeneste,
at han h ar samlet, og at han igennem sine Artikler og
Bøger h ar gjort os andre delagtige i sin Viden; han siger
om sig selv, at han er ikke Forsker — det er nu en Be
m ærkning i Beskedenhed, thi vel skriver han meget, som
alt har været kendt, men mange af hans Oplysninger er
nye, og adskillige af hans Forsøg paa at sammenstille
Kendsgerninger hentede fra vidt forskellige Steder for
deraf at skabe en Helhed, er gode; sidst, men ikke mindst,
skal det siges, at havde vi ikke haft Victor Krohn, havde
vor Viden om Kastellet været meget ringe.

KASTELLET FREDERIKSHAVN.
1664 — 28. OKTOBER — 1939.
Af VICTOR KROHN.

Anledning af, at det den 28. Oktober i Aar er 275 Aar
siden, at de første Tropper rykkede ind i Kastellet, har
m an anm odet mig om at skrive et lille Stykke; men hvor
ledes det skal være mig muligt at skrive et lille Stykke
om noget, der i den Grad som Kastellet ejer min varm e
ste Kærlighed, og hvis blotte Navn kan faa mit gamle
Hjerte til at banke ved de mange Minder, der for mig
knytter sig til dette Sted, det forstaar jeg ikke. Men jeg
forsøger. —
Der var min Tum leplads som Skoledreng, der fulgtes
jeg om Søndagen med min Moder til Kirken, der mødte
jeg en som m ervarm Søndag den 25. April 1880 for med
mine 20 Aars Begejstring at melde mig som Rekrut ved
1. Bataillon, der h ar jeg lagt min M anddomsgerning som
Underofficer i 26 Aar, og — det allerbedste — der be
gyndte jeg for 35 Aar siden at dyrke dets Historie, som

I
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jeg dog aldrig naar til Vejs Ende med, fordi Kastellets
Historie er en bundløs Guldgrube. —
Nej, gaa selv derud, helst paa en solskinsstraalende
Foraarsdag, netop n aar Blom sterknopperne paa Kirke
pladsens 42 Kastanietræer har faaet tændt deres keglefor
mede Lysekroner, og Guldregnstræet i Generalens F o r
have staar i hele sin gyldne Pragt. Eller — jeg faar en Ide
— gaa derud, naar Soldaterforeningen fejrer sin aarlige
Jubilæum sfest, til hvilken der m øder hjem sendte Soldater
fra nær og fjern og i alle Aldre fra 30 til 80 Aar blot for
at mindes Ungdommens glade Soldaterdage fra den lyk
keligste og sorgloseste Tid, hvor m an fik rystet »Dren
gen« af sig og blev til Mand mellem gode Kammerater.
Paa den Dag er der Musik i Kastellet — en saare sjæl
den Vare i vor Tid — Flagene smelder fra K om m andant
boligen og Hovedvagten; Feststemningen faar Smilet og
Latteren frem, og med Foreningens Faner, dens Besty
relse og Kastellets Præst i O rnat i Spidsen, m archeres der
fra Kongeporten ad Hovedgaden til Kirkepladsen, hvor
der tages Opstilling. Her staar Bataillonsfanerne opstillet
hver med sit lille Kommando, her bydes der Velkommen,
og imedens Regimentschefen passerer Rækkerne, der er
saa snorlige, som var det Rekrutter, der havde givet Møde,
trykker han hver enkelt af de 4— 500 M andshænder, der
med Glæde strækkes imod ham.
Saa lyder Fanem archen — denne mærkelige Melodi,
der, lige fra jeg som R ekrut stod med præsenteret Gevær,
og indtil jeg som en 46-aarig Oversergent stod foran min
Deling med skuldret Sabel, altid har haft den samme m a
giske Virkning: en kildrende Rislen langs Rygraden og
saa noget fugtigt i Øjenkrogene — og medens alle Hove
der blottes, føres Fanerne ind i de civiles Rækker. For
denne ene Dag er alt, hvad der ellers skiller, lagt tilside,
og af fulde Lunger raabes der H urra! for Kongen, Regi
m entet og Kastellet.
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Men nu skal vi ind i Kirken til en lille M indegudstje
neste; thi Kastellets Regiment er i vore Dage det eneste,
der har sin egen lille Kirke. Vil Du med, saa prøv at agere
gammel Soldat, hold Dig tæt ved mig; men Pladsen er
knap, og Du m aa risikere at komme til at staa op.
Naar saa alle er paa Plads, bruser det fra Orglet, som
var det en Brud, der skulde føres til Altret; men det er
ingen Brud; det er Bataillonsfanerne, der nu langsom t og
højtideligt, medens alle ærbødigt rejser sig, føres op gen
nem Kirken for at placeres foran Altret. Det er et højst
stem ningsfuldt og gribende Øjeblik, og hist og her listes
der et Lom metørklæde frem for at tørre Duggen af Øjne
nes Rude. Der synges en Salme; Præsten taler m aaske
om Mindernes evigt rislende Kildevæld; der behøves nem 
lig ikke mange gudelige Ord; thi Vorherre er med i selve
Minderne, og det er ikke saa helt faa af de ældste, der
benytter denne Lejlighed til at opsende en Tak for, som
Livet h ar form et sig for dem. Saa istemmes staaende
»Kongernes Konge« baaret frem af kraftfulde M ands
stemmer, og naar Præsten h ar lyst Velsignelsen ud over
Forsam lingen, føres Fanerne atter ud under Orglets
Brus. —
Siden jeg lærte som Rekrut, har m an jo desværre bort
am puteret Kastellets 2 østlige Bastioner, ellers vilde jeg
have indbudt Dig til en meget tidlig M orgentur her, før
Livets Støj og Larm begynder; jeg har prøvet det, og jeg
glemmer aldrig den Stemning, det frem kaldte; uvilkaarligt lagde Ordene »Fred hviler over Land og By« sig paa
mine Læber.
Men er Du ikke Morgenmand, saa prøv at gaa Dig en
ensom og sen Aftentur langs de 3 Landbastioner, og hører
Du en kvinkelerende Nattergal, saa sæt Dig ganske stille
paa en Bænk tæt ved den; se den kan Du ikke; men Du
kan høre den, og jeg opdagede en Gang, at den havde 13
Variationer paa sit vidunderlige Fløjtespil. —
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Byens Porte fik m an jo revet ned; tænk, om m an havde
bevaret dem og nu kunde have anvendt dem ved de m o
derne Rundkørsler. Lad os derfor være glade for Kastel
lets Porte; lad os stille os ind under deres Hvælvinger,
lukke Øjnene og tænke — T anker er jo toldfri. Hvilket
Galleri af historiske Personer kunde vi saa ikke tænke
os gaaende her. Først alle vore Konger fra Frederik III
og frem efter; men her har ogsaa Tordenskjold og Niels
Juel, Holberg og Oehlenschläger, H. C. Ørsted og Bertel
Thorvaldsen gaaet, ja, helt frem til Nutidens store og be
tydningsfulde Personligheder. —
Tjen mig i ikke at se for kritisk paa Hovedvagten, det
er en uskøn Opkomling fra 1874, og i Forhold til sin
Vagtstyrke paa 9 Mand staar den som en Kuskekavaj til
et spædt Barn; før 1858 var Kastellets Hovedvagt i Norgesportens to Bygninger, og dengang var Forholdet det stik
modsatte; thi vel raadede Vagtkommandøren, en Kaptajn,
alene over den vestlige; men i den østlige var Pladsen
kneben nok til ialt 38 Personer, og saa var der endda en
Afskildring for V aretægtsarrestanter. —
Følg hen med paa Kirkepladsen og fryd Dig over de
fine og form fuldendte Linier i Kommandantboligen, der
er fra 1725, og hvis Du h ar Lyst, saa følg med mig ind
gennem Kom m andantens Port (i min Lomme bærer jeg
det Sesam, der giver Adgang), og jeg skal vise Dig Gene
ralens store, sm ukke og velholdte Have; vi gaar ikke ind
i den, for der er jo noget, der hedder Privatlivets Fred;
vi nøjes med at se og beundre dette Sted, hvor der i
gamle Dage var et stort uhum sk Vandhul. —
Men Kastellet har ogsaa triste Minder. Midtvejs i den
asfalterede Gangsti langs den østlige Kant af K irkeplad
sen laa Kastellets ældste Brønd, og tæt ved den var det, at
alt — lige med Undtagelse af selve det vandrette Døds
hug — var forberedt til Griffenfelds Henrettelse den 6.
Juni 1676. Hvor Præsten bor, har den svenske Feltherre
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Magnus Stenbock siddet fængslet til sin Død i 1717; men
— ikke i Lænker, skønt en svensk Navne endnu i vor Tid
paa sin Ejendom i Nærheden af Stockholm fremviser
Stenbocks Lænker; hvis det havde været Tilfældet, hvor
ledes skulde han da paa sin Drejebænk have udført de
fine Elfenbensarbejder, som endnu kan ses paa Rosen
borg? —
Bag Kirken, opført 1704, ligger Arresthuset, der er op
ført 1725, og her h ar siddet Statsfanger i Hundredevis,
oftest paa Livstid. Vi skal her kun nævne nogle faa
Navne: K am m erherre Beringskjold, Struensee og Brandt,
Dr. Dampe og »Negerkongen og hans Minister« fra
Afrika. —
I Dronningens Bastion ligger der et i 1666 opført
K rudttaarn, hvor der h ar siddet Slaver fra 1817 til 1847,
og henne i Prinsens Bastion, hvor der endnu i vor Tid
h ar været en Brønd, fandt der Henrettelser Sted ved Skyd
ning; den sidste danske Officer, der blev døm t til at sky
des, fandt sin Død her den 31. Maj 1811; det var en P re
m ierløjtnant D. W. Pullich af Husarerne. —
Det hedder, endog fra autentisk Side, at Kastellet aldrig
h ar spillet nogen Rolle som Fæstning; dette er nu ikke
helt rigtigt. Vel hindrede vor egen Flaades Beliggenhed,
at der kunde skydes fra Kastellet i 1720; men i 1807 blev
det sandelig beskudt, idet der faldt engelske Kugler paa
Prinsessens Bastion, paa Kirkepladsen, i Generalens Have
og et P ar Steder i Stokkene, og netop i Aar, da m an har
opm udret Gravene, h ar m an bl. a. fundet en Jernkugle
af en Fodbolds Størrelse. —
Da Kastellet i 1914 stod foran sin 250-Aars Indvielses
dag, var der Kræfter i Bevægelse for at fejre den paa en
festlig Maade; m en — saa kom Verdenskrigen og lagde
sin kolde H aand paa alt, hvad der kom ind under Begre
bet: Fest; ikke et eneste Flag vajede i Kastellet paa denne
Dag. En trist Skæbne h ar villet, at en ny Verdenskrig har
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sat vor Klode i Brand netop nu, da Kastellet kan mindes
sin 275 Aars Tilværelse; — bliver der da aldrig Fred i
Verden?
Hvad skulde m an nu ønske Kastellet paa den forestaaende Indvielsesdag? Ja, at faa det frem i sin oprindelige
Skikkelse er jo haabløst, saa m an faar vel nøjes med Øn
sket om, at den Rest, der er tilbage, m aa faa Lov til at
blive bevaret frem i Tiden. Derimod kunde m an paa dets
Vegne ønske sig to Ting:
1) At Kongeporten m aatte faa sit oprindelige Navn
slaaet fast. Indtil Midten af forrige A arhundrede var dens
officielle Navn stadigvæk »Kongeporten«; men i Løbet af
ca. 20 Aar dukker nu og da den nuværende Betegnelse
op, vel nærm est som Pendant til Norgesporten, og tilsidst gaar det oprindelige Navn helt i Glemmebogen. Da
der nu hverken findes nogen Sjællands- eller Norges-Ravelin, m aatte det vel kunne lade sig gøre at faa det gamle,
smukke og rigtige Navn frem igen.
2) At m an for Alvor — ogsaa officielt — kunde faa
ram m et en Pæl gennem den affekterte Betegnelse »Cita
dellet«, naar vi har det gode danske Navn »Kastellet«.

SLOTTET I KASTELLET.
Af VICTOR KROHN.

llerede i 1626 havde Christian IV ladet paabegynde
Opførelsen af Skt. Annæ Skanse, og det hedder da,
at han syslede med Tanken om i Forbindelse med denne
Skanse at lade opføre et Slot, hvortil han i 1629 endog
lod en Snedker, Bertel Møller, udføre »den Skabelon efter
det Slot, som ved Skt. Annæ Bro skal bygges«1). I Be
tragtning af, at det tog Bertel Møller 57 Uger at faa
denne »Skabelon« fuldført, m aa det jo have været et ret
betydeligt Bygningsværk. Im idlertid findes der i 9. Aargang af »Architekten« 1907— 08, S. 245, Fortsættelsen af
en Afhandling2), hvori Forfatteren betegner det som en
»Skipperkrønike«, at der h ar været Tale om et Slot i
dette Ords almindelige Betydning. Han paapeger nemlig
Rigtigheden af, at »Chåteau« ogsaa betyder Borg, Kastel
eller m indre Fæstning i Modsætning til en lettere Felt
befæstning, og da der i det givne Tilfælde h ar været Tale
om en Fæstning til Kystforsvar, frem drager han som
Eksem pler saadanne Betegnelser fra andre Steder som
Chateaux de havre og Chateaux de mer, hvorfor han med
Sikkerhed m ener at kunne fastslaa, at »Skabelonen« ikke
h ar været Modellen til et Slot, m en til selve Skt. Annæ
Skanse. Dette finder han yderligere bekræ ftet ved, at et
Udkast til den nævnte Skanse i det kgl. Bibliotek bærer
Paaskriften: »Designé du Chåteau Royal de Copenhaven«.

A

1) Lassen: Kbhvn.s Befæstnings Hist. 53.
-) „Nogle Blade af Skt. Annæ Kvarters Historie“ af Fr. Schiøtt.
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Maa m an saaledes form entlig ganske gaa bort fra, at
Christian IV har tænkt paa noget Slot, bliver Forholdet
et helt andet under hans Efterfølger, Frederik III; thi
næppe var Enevælden blevet gennemført, før der var Tale
om at udvide Skt. Annæ Skanse til den stærke Fæstning,
som under Navnet Kastellet Frederikshavn nogle Aar
senere rejste sig med General H. Ruse som Bygmester.
Og da er det først, at Tanken opstaar om inden for dette
Kastels solide Volde at opføre et Slot, til hvilket Konge
fam ilien kunde trække sig tilbage i Tilfælde af Angreb
fra saavel ydre som indre Fjender, og i en den 20. April
1664 med Ruse oprettet K ontrakt blev der bevilget et Be
løb af 11000 Rdl. til Grundlæggelse af »Kongens Hus«3).
Paa Grund af Gejstlighedens og Borgerskabets store
Uvilje mod Kastellet i dets Helhed og specielt mod det
paatænkte Slot blev dette sidste dog opgivet, uden at Tids
punktet herfor med Sikkerhed lader sig fastslaa. I Bille
der og Tegninger fra hine Tider var m an ikke saa nøje
regnende i Retning af at skelne mellem, hvad der var
Virkelighed, og hvad der kun var projekteret, og paa
Grundridset af den af Ruse saa sent som i December 1666
udførte Originaltegning over Kastellet4), ses derfor Slot
tet som en firfløjet Bygning, der om slutter en firkantet
Gaard. Beliggenheden var um iddelbart op til Kongens
Bastion, og Slottet strakte sig saa langt frem paa Parade
pladsen (Kirkepladsen), at Facaden, der vendte mod Øst,
laa i Linie med de østlige Facader af de endnu eksiste
rende M agasinbygninger, medens der mellem Slottets
Sidefløje og de tilsvarende Fløje af M agasinbygningerne
kun frem kom to 14— 15 Al. brede Passager, hvis vestlige
Ender tildels optoges hver af sin Rampe, der førte op til
Bastionen; af disse Ram per er nu kun den søndre tilbage.
3) Milit. Rept. II. 5. 381.
4) Kgl. Bibi. GI. kgl. Saml., Fol. 717.
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I samme Hæfte af »Architekten«, S. 246, omtales Slot
tet paa Basis af nogle Detailtegninger, der skulde findes
i Kobberstiksam lingen; men da disse Tegninger er ganske
uden Dato eller andre Signaturer, var der i Tidernes Løb
sket det, at de efterhaanden var gledet over mellem
ukendte Sager, (Mappe LXXVII), hvorfra det først i 1924
lykkedes mig at finde dem frem. Som naturligt var, vilde
den vagthavende Assistent ikke anerkende dem, forinden
jeg kunde henvise til den omtalte Afhandling i »Archi
tekten«. Det viste sig, at der var ialt 8 Tegninger — Nr.
93-100 — af hvilke de tre vigtigste er gengivet og om talt
her.
Slottets Beliggenhed er som paa Ruses Tegning, og det
bestaar ligesom der af en firfløjet Bygning.
En af de betydningsfuldeste af Tegningerne gengiver
Facaden mod Øst sam t Slottets Grundplan. Som det vil
ses, danner Fløjenes Sam m enstødspunkter firkantede
H jørnepavilloner med Frontispicer til begge de udvendige
Sider. Slottets Sidefløje og Bagfløj er kun paa fire Etager
og ganske uden nogen ydre Prydelse, hvorim od Facadens
M idtparti højner sig først i en 5. Etage paa 5 Fag og der
over atter i en pavillonlignende Overbygning paa 3 Fag,
hvorover et baadform et Tagparti hvælver sig med et lille
Rytterspir paa Midten, medens der uden om Foden af
Overbygningen synes at løbe et aabent Galleri. Slottets
Portindkørsel findes m idt paa Facaden, og hver Etage
h ar til denne Side ialt 11 Fag, af hvilke de 5 er i det
noget tilbagerykkede M idtparti og 3 i hver af H jørne
pavillonerne.
Af Grundplanen ses det, at Facadens Længde er 90 Al.,
af hvilke de 40 Al. falder paa M idterpartiet og 2X25 paa
Hjørnepavillonerne. Riddersalen, der gaar gennem to E ta
ger af Hovedfløjens M idtparti, h ar en Længde af 40 og
en Bredde af 20 Al.
Paa den næste Tegning ses Slottets nordre Sidefløj,
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hvor den østligste Hjørnepavillon er 34 Al. med 4 Fag,
M idtpartiet 37 Al. ligeledes med 4 Fag og den vestligste
Hjørnepavillon 26 Al. med 3 Fag; Slottets hele Dybde er
altsaa 97 Al. Den af de fire Fløje omsluttede Slotsgaard
er 51,5X55 Al.
I den Side af Bagfløjen, der vender imod Kongens Ba-

Nordre Sidefa^ade og Grundrids af det projekterede Slot i Kastellet.

stion, findes der ingen Vinduer, og i Lighed med Side
fløjenes M idterpartier h ar denne Fløjs M idtparti kun en
Dybde af 13 Al. imod Fa^adefløjens 23; m en til Gengæld
er hele det m idterste Parti af denne Fløjs nederste Etage
i en Bredde af 43 Al. forlænget 38 Al. ind i Bastionens
Voldmasse. Denne første underjordiske Del af Slottet er
inddelt i 3 indbyrdes isolerede Dele, der i Øst—Vest er
32 Al. lange; den m idterste af disse er 12 Al. bred og be-

384

Victor Krohn

staar kun af eet Rum, medens hver af de to andre kun
er 10 Al. brede og er inddelt i et større østligt og et mindre
vestligt Rum. Det hele er omgivet af en 3—4 Al. tyk Mur,
der ind imod Voldsiden yderligere er forstærket med en
om trent lige saa tyk Kampestenssætning.
Gennem en Døraabning i den vestligste Ende af Midter
gangen fortsættes denne videre i samme Retning ind i
Voldmassen gennem en 24 Al. lang, men kun ca. 3 Al.

Den projekterede Mølle paa Kon
gens Bastion og Gennemsnit af dens
Fundament.

bred Gang, der er dækket af Mure og Stensætning, som
foran nævnt. Denne Gang fører sluttelig ind til en cirkel
rund Hvælving, hvis Diameter er 12 Al., medens Højden
er ca. 8 Al. Muren om denne Hvælving er 6 Al. tyk med
en Stensætning af tilsvarende Tykkelse.
Over dette underjordiske bombesikre Rum, hvis Belig
genhed m aa søges ca. 43 Al. Øst for Kastellets nuværende
Mølle, hæver sig et Trappegalleri i 3 Etager, af hvilke den
øverste er over Bastionens Jordoverflade og danner F u n 
dam ent for en Mølle.
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Uagtet Slottet jo aldrig blev til Virkelighed, figurerer
det dog endnu paa Resens Tegninger fra 1674 og 1677.
Paa den første af disse er de fire Hjørnepavilloner for
højet med to Etager til Taarne, der er forsynede med Renaissancespir. Foruden disse fire Taarne er der im idler
tid endnu et ganske lignende femte, der danner Afslut
ningen paa en fra Slottets vestlige Side udløbende Fløj,
der synligt strækker sig ind i Bastionen; denne m aatte i
saa Fald have været hul ligesom Kastellets fire andre
Bastioner, hvad den dog næppe nogensinde h ar været.
Det hele er ret fantastisk, hvad der i øvrigt ogsaa gælder
om Kastellets øvrige Bygninger paa den samme Tegning.
Den anden Tegning fra 1677 falder mere i T raad med
Ruses Plan, kun at Møllen her er blevet til et rundt T aarn
med et lavt Spir. I øvrigt høres der først i 1728 Tale om
en Mølle paa Kongens Bastion; denne Mølles Beliggen
hed var et godt Stykke længere i nordøstlig Retning for
den nuværende Mølle.
Indlægger m an det projekterede Slot i et moderne
Grundrids af Kastellet, vil det vise sig, at Slottets vestlig
ste Facade vilde have gaaet paa langs gennem den smalle
Gang, der nu om trent i Nord— Syd fører gennem det i
1725 opførte Arresthus. Da den Del af Slottet, der fra
denne Linie skulde have gaaet ind i Bastionen, er angivet
til en Højde af 10 Al. og skulde have en Overdækning af
et fra 2 til 7 Al. varierende tykt Jordlag, taler Sandsyn
ligheden for, at Voldfoden for Kongens Bastions Ved
kommende oprindelig er gaaet et endog ret betydeligt
Stykke længere ind i Kastellet end nu.

ET BLAD AF KASTELLETS
FÆNGSELSHISTORIE.
Af VICTOR KROHN.

Clausen og Rist’s: Memoirer og Breve IV, S. 123, for
tælles det, at Kastellets Kom m andant fra 1784 til 1794,
Generalmajor Magnus E rnst Fircks, ved en eller anden
Lejlighed skal have betegnet Kastellet Frederikshavn som
D anm arks Bastille, hvad der skal have bevirket, at han
faldt i Unaade hos Frederik VI og den 22. August 1794
m aatte afgaa fra sin Post, der blev overtaget af den fra
Københavns Belejring i 1807 senere saa bekendte Oberst
Heinrich E rnst Peym ann.
For den, der fordyber sig i Kastellets Fængselshistorie,
vil det snart gaa op, at selv om General Fircks Udtalelse
vel nok efter Datidens Forhold og i Kraft af den Stilling,
han indtog, mildest talt m aa karakteriseres som meget
uforsigtig, saa rum m er den, ogsaa for den, der kun ken
der lidet til Bastillens Historie, en dyb og urokkelig Sand
hed. Man har ingenlunde nødig at frem drage de mere
prom inente eller særlig kendte af Statsfangerne derude
som f. Eks. Griffenfeld, Struensee, Magister W orm og
diverse andre højtstaaende Em bedsm ænd eller som Dam 
pe, Norcross m. fl.; der vilde kunne fyldes Sider med
Navne paa mange, der vel nok er kendt i en snævrere
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Kreds, m en som for det store Publikum vil lyde fuld
stændig ukendte.
Naar m an her h ar slaaet op paa det første det bedste
rent vilkaarlige Blad i Kastellets Fængselshistorie, skal
det dog straks erkendes, at den paagældende ingenlunde
er en helt ukendt Personlighed, der her for første Gang
drages frem fra sin Ubemærkethed; tværtimod er der
skrevet en Del om ham , og Stoffet er saa rigt, at der vilde
kunne skrives en hel Rom an om ham . Her skal dog im id
lertid ikke skrives en Roman, udover hvad der nødven
digvis m aa til for at faa Sammenhæng mellem Aarsag og
Virkning; derim od vil m an faa at høre det Sprog, der
næppe tidligere h ar været anvendt om ham , nemlig det,
der lyser os imøde fra Arkivernes gulnede Skrivelser,
og hvis tørre Fakta vil tegne et Billede, der er saa
trist, at m an har ondt ved at gøre sig fortrolig med, at det
hele kun ligger et A arhundrede tilbage i Tiden.
Lørdag den 27. Juli 1811 blev en svensk Kornet, Bal
thazar Vilhelm Schmeerfeldt, indsat som Arrestant i det
endnu eksisterende Arresthus bag Kastellets Kirke.
Schmeerfeldt var født den 14. September 1785, men
havde siden 1810 opholdt sig i København for at konsu
lere en Læge. Under dette sit Ophold havde han følt sig
i en saa høj Grad tiltrukket ved Synet af Arveprins F re
deriks Datter, Juliane, at han havde tilskrevet hende
Kærlighedserklæringer og gjorde Forsøg paa at faa Ad
gang til det Palæ, hvori hun boede. Følgen heraf blev, at
han fik Ordre til at forlade Landet, men da de svenske
M yndigheder ingen Interesse havde af at holde ham til
bage, fulgte deraf, at hver Gang han blev sendt til Kron
borg for derfra at sendes over Sundet, vendte h an Gang
paa Gang lige saa hurtigt tilbage igen.
I Juli 1811 var han paany taget til København, og en
Aften, da m an ventede Kongen ind fra Frederiksberg
Slot, passede Schmeerfeldt ham op uden for. Palæet paa
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Amalienborg, og under Indkørslen trængte han sig be
væbnet med 3 Pistoler ind i Palæets Port efter Kongen og
truede med at ville skyde ham. H an blev dog hurtig over
m andet af en Officer og en G arder1) og blev bragt ud i
Kastellet, hvorefter Kongen den 16. August lod nedsætte
en Kommission bestaaende af »trende af Vore anselige
civile lovkyndige Em beasm ænd«; 2 M aaneder senere, den
16. Oktober, idømte denne Kommission ham livsvarigt
Fængsel. Schmeerfeldt appellerede im idlertid Dommen til
Højesteret, der kom til det Resultat, at han havde fo r
brudt sit Liv, hvilken Dom Kongen dog formildede ved
at stadfæste Kommissionens Dom.
Meningen var, at h an skulde have været anbragt paa
Munkholm, men Resultatet blev, at han kom til at udstaa
sin Straf i Kastellet, hvor han i Begyndelsen fik 1, senere
3— 4 Mk. om Dagen til sit Underhold og desuden fri
Vask og Medicin, hvilke sidste Poster i Forbindelse med
Klæder og Fodtøj ofte løb op til 12 Rdl. pr. Maaned.
Schmeerfeldt skal allerede som ganske ung være blevet
betegnet som svagt begavet, eller m aaske snarere som lidt
»smaatosset«; men en Kendsgerning er det, at han i Løbet
af sine 23 Fængselsaar blev fuldstændig aandssvag. Im id
lertid findes der i Arkiverne et 6 Kvartsider langt Brev af
13. Maj 1814, og dette Brev, der er til en Ven i Sverige,
afgiver sandelig ingen Beviser paa, at han paa det Tids
punkt h ar været af en svag Begavelse. Det er affattet i et
særdeles sm ukt Sprog. Et enkelt karakteristisk Brudstykke
skal anføres her. H an fortæller, at det havde været hans
Agt at kæmpe samm en med de kære Franskm æ nd;
»men«, spørger han sig selv, »hvorledes vilde da m in
Skæbne være bleven? Sikkert forskudte Arme og Ben eller

x) Garderens Navn var Jeppe Johansen Skotborg. Se Gerhard
Brammer: Livgarden 1658—1908, S. 208.
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en sm ertefuld Død, og for hvem? For den nedrigste T y
ran, det største Udyr, Verden endnu h ar form aaet at
frem bringe, som fra at være dens Afgud, med et blev dens
Plageris og Ødelægger, som paa den mest sam vittigheds
løse Maade, ene og alene for sin grænseløse nedrige Æ r
gerrighed var i Stand til at ofre alt, hvad Liv og Aande
har paa Jorden for siden blandt Ruinerne med Despotis
mens Jernspir uindskræ nket eller rettere sagt i blinde at
herske over de faa øvrige, som h ar undgaaet den alm in
delige Ødelæggelsens knugende Ild. Jeg kan ej nok for
undre mig over den lige saa oplyste som modige franske
Nation, som har ladet sig saa længe trykke af denne for
hadte Blodhund«. Efter at have givet Udtryk for denne sin
Opfattelse af Napoleon fortæller han om, at han nu
h ar siddet 3 Aar i Fængsel med Jern paa Hænder og Fød
der og med ca. 4 Sk. om Dagen. Der er altsaa her en
Uoverensstemmelse mellem de 1—4 Mk. og de ca. 4 Sk.;
forøvrigt er dette den eneste Vej, ad hvilken m an faar
noget at vide om, at han har været lænket.
Saafrem t han virkelig havde været noget utilregnelig,
skulde det ikke blive forbedret under hans Fængselstid,
og 11 Aar senere erfarer man, at han den 13. September
1825 havde truet Arrestforvareren, Sergent Franck, med
knyttet Haand, skældt ham ud for en Tyveknægt, taget
ham fat i Brystet og sagt, at han havde m yrdet mange
Mennesker i Holsten; to Vidner erklærer, at Franck ingen
Anledning havde givet til dette Overfald, og Schmeerfeldt
blev straffet med at blive indsat i en særlig Arrest i 5 Dage
uden at faa Middagsmad.
I December 1826 blev han saa syg, at en Mand m aatte
vaage hos ham om Natten i henved 3 Uger, hvorfor der
ogsaa m aatte være Lys hos ham ; men da dette blev for
dyrt i Længden, blev der anskaffet en »Managelampe« til
Olie.
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Da der den 18. September 1832 var Tale om, at han
skulde føres til Christiansø, frem kom Regimentskirurg
P. H. H jorth med en Erklæring, der gik ud paa, at en Sø
rejse vilde være livsfarlig for ham ; han skriver, at
Schmeerfeldt i de sidste 13 Aar har gennemgaaet mange
Sygdomme og i de sidste 5 Aar havde været sengeliggende
uden nogensinde at faa frisk Luft. Han led af Benedder i
det højre Knæled, saaledes at hele den underste Del af
Benet havde trukket sig op imod Laaret i fuldstændig
Stivhed, og at der stadig opstod Bylder om kring Knæet,
hvilket var meget smertefuldt.
Under 28. Februar 1834 foreligger der fra Vagtmester
løjtnant Linde en Indberetning, hvoraf det bl. a. fremgaar, at Schmeerfeldt siden den 1. Juli 1830 daglig h ar
m odtaget 49V2 Sk. Tegn, for hvis Modtagelse han kvitte
rede hver Søndag. For disse Penge fik han: »Om Morge
nen Tevand, Franskbrød med Smør paa og som oftest et
Glas Punch. Om Middagen spiser han fra M arketenderi
erne 3 eller flere Gange om Ugen, naar de h ar Suppe, og
drikker saa Kaffe, hvortil han spiser Tvebakker eller
Franskbrød med Smør paa; de øvrige Dage spiser han
efter Spiseseddel fra Toldbodbørsen. Om Aftenen spiser
han Franskbrød med Smør, Ost eller Kød paa, hvortil
han drikker 1 å 2 Glas Punch og V2 Pægl Rom.«
Atter den 1. Marts 1834 foreligger der efter Kom m an
dantens Opfordring en meget lang Lægeerklæring om
Schmeerfeldt, hvori det hedder, at han i 20 Aar h ar haft
en Række betydelige Sygdomsformer, der tilsam men i den
lange Tid har kom pliceret hans, som sindssyg betragtet,
sørgelige Tilværelse. Sindssygen viser sig i en idelig Frygt
for Forgiftning, saa at han kun med Ængstelse og Mistro
nyder sine Næringsmidler. Han tror sig i Omgang med
en Aandeverden, hvor de mest skrækkende Syner af H en
rettelser, Pinsler og Forvarsler bestandig kom mer ham i
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Møde. I Løbet af 16 M aaneder havde han 37 Bylder paa
Hals, Bryst og Ryg. Under denne Tilstand berøvedes han
Brugen af sit Taleorgan; dette varede i 10 M aaneder og
forbitrede ham hans Liv; samtidig fik han Nervefeber,
der varede i 10 Uger; derefter fik han 3 Bylder i L uft
røret, og da disse var skaaret, fik han sin Talestemme
igen; desuden har han været sengeliggende i 6 Aar. Det
sygelige Tilfælde i hans Knæ skyldes gentagne Kontusioner, som han h ar paadraget sig ved at klatre op i Vinduet
i sin Arrest, idet hans Nysgerrighed efter at se de forbigaaende (paa Volden) h ar drevet ham til ofte at tage
Sæde her. »Da nu Vinduet er meget højt fra Gulvet«,
skriver H jorth, »kunde han ikke naa og om fatte Je rn 
stængerne deri uden ved at gøre et Spring, og ved dette
stødtes bestandig Knæet. Jeg har selv en Gang været Øjen
vidne til den forunderlige Hurtighed, med hvilken han
var i Stand til at komme fra Gulvet op i Vinduet«. Videre
om taler Lægen, at Schmeerfeldt, takket være Kom m an
dantens Velvillie, paa enkelte milde Sommerdage er ble
vet haaret ud i den friske Luft, hvad der h ar virket for
delagtigt paa hans svækkede Legeme. Efter at have talt
om, at der med de forhaandenværende Midler sørges saa
godt for ham som mulig (!), og at alle M edikamenter og
Bandager bliver leveret ham uden Udgift for ham , fo rt
sætter han: »men at jeg desuagtet ofte h ar ønsket og
endnu ønsker, at det var m uligt at behandle en saadan
syg paa et for hans Tilstand mere passende Sted, end et
Statsfængsel kan være, dette kan jeg ikke fordølge«.
Schmeerfeldt h ar i de første Aar ikke haft saa meget, at
han dermed selv h ar kunnet forskaffe sig Mad og
Drikke (!?): »men dog alligevel manglede han ikke disse,
da flere, men især en enkelt Fam ilies Gavmildhed fo r
synede ham med Middagsspise; m en da denne Gavmild
hed under forandrede Omstændigheder m aatte ophøre,
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blev den syges Forfatning for en kort Tid m indre
heldig«2).
Lægen slutter med at bede om, at Schmeerfeldt m aatte
faa en m indre fugtig Arrest, f. Eks. i 2. Stokværk, sam t
at han m aa blive forsynet med en Del Klædningsstykker
og Linned, hvad h an træ nger h aard t til.
Hele den meget lange Lægeerklæring, hvis Indhold her
er gengivet stæ rkt forkortet, giver et meget trist Billede
af Fængselsforholdene, saaledes som de var i Kastellets
Statsfængsel indtil op imod Midten af det 19. Aarhundrede og et godt Stykke længere frem. Man m aa give
Lægen Ret i, at der m aatte kunne findes et mere passende
Sted at anbringe en saadan syg og lidende Stakkel end i
en fugtig Arrest, og m an m aa forbavses over, at han i
denne Tilstand skulde være afhængig af en tilfældig F a 
milies eller — som det nedenfor vil ses — af M arketen
derens Gavmildhed.
Kom m andanten, Oberst Giode du Plat, frem sendte den
3. Marts 1834 Lægens Erklæ ring til Kongen, efter at han
forinden havde forsynet den med 8 Notater, af hvilke dog
kun tre, 4— 6, skal anføres her:
2) Med H. t. den enkelte „Families Gavmildhed“ vil det for Hi
storiens Skyld være nødvendigt at tangere en anden Statsfange, Stats
gældsdirektør, Konferensraad Christian Birch, der paa Grund af sin
Spillelidenskab havde bedraget Staten for 1.219.800 Rdl. og derfor
blev fængslet i Kastellet den 26. April 1820 og sad der til sin Død den
3. Juni 1829. Hans Hustru Louise, Datter af Biskop Rottbøll, søgte
om Tilladelse til at dele hans Fængsel, hvilket kun indirekte blev
hende tilladt, idet hun fik Lov til at leje sig ind i et Værelse i en af
Stokkene. Her lavede hun Mad til sin Mand og sig selv og bragte
den over i hans Arrest; men da hun erfarede de sørgelige Omstæn
digheder, under hvilke Schmeerfeldt levede, lavede hun ogsaa Mad
til ham, hvilket altsaa ophørte ved hendes Mands Død. — Naar det
i Biografier hedder, at hun delte hans Fængsel, har dette formentlig
sin Baggrund i, at hun, da han laa paa sit sidste, fik Lov til at faa
ham bragt op paa sit Værelse, hvor han saa døde Dagen efter.
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»ad 4. Hvorledes Statsfanger kunne soigneres paa et
andet passende Sted end i Statsfængslet, hvori de er ind
satte, indser jeg ikke. (!) . . . .
ad 5. Da Statsfangen Schmeerfeldt indtil Aaret 1830
ikkun havde 16 Rbsk. daglig, saa h ar min Form and efter
Sigende foranstaltet, at han fik forsvarlig Forplejning af
M arketenderne, og hvorfor disse ikke skulle have m od
taget Betaling (!). — Efter Sigende skal Schmeerfeldt
ogsaa have modtaget Mad hos F ru Birch i den Tid, hen
des Mand sad som Statsfange i Kastellet.
ad 6. Som jeg allerede m undtlig har ytret for Deres
Majestæt, har jeg intenderet til Foraaret at hensætte
Schmeerfeldt i et af de Værelser i øverste Etage, som ind
til nu har været beboet af Arrestanten Bruun, men derved
finder den Ubekvemmelighed Sted, at Schmeerfeldt kom 
m er længere fra Arrestforvareren, Sergent Franck, end
hvor han nu bor Væg om Væg, og som kan høre alt, hvad
Schmeerfeldt foretager sig, og selv om Natten, hvor han
mest plages af sine sindssvage Drømmerier, komme ham
til Hjælp. Bemeldte Lokale har desuden den Ubehagelig
hed, at Arrestantens Skrigen og Raaben kan høres fra
Volden, da disse Værelser er i lige Højde med samme,
desuden er Værelserne ikkun for Øjeblikket vacante«.
Pekuniæ rt set blev Schmeerfeldts Forhold forbedrede
lidt, efter som Tiden skred frem, men dette kunde ikke
bøde paa hans haarde Lidelser. Dette ulykkelige vanvit
tige Menneske, der i vore Dage selvfølgelig vilde være
blevet anbragt paa en Sindssygeanstalt under lægekyndig
Behandling, laa her i et fugtigt Fangehul, hvor Luften
aldrig blev fornyet, og raadnede bogstavelig talt op af
Kræftbylder.
Endelig den 4. August 1834 Kl. 123/4 Morgen kom Dø
den og skaffede ham Befrielse efter 23 Aars haarde og
kvalfulde Lidelser; han var da i sit 49. Leveaar. — Ud
gifterne ved hans Begravelse beløb sig til 51 Rdl. 90 Sk.
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Og saa er Beretningen om Schmeerfeldt dog kun et en
kelt tilfældigt Blad i Kastellets Fængselshistorie.

Af Kilder til ovenslaaende skal anføres: Kastellet Frederikshavns
Kommandantskab: Arrestant-Journal 1808—49, Befalingsbog 12. 9.
1825, Bilag til Justitsprotokol, Indkomne Skr. 30. 6. 1830, 18. 9. 1832,
6. 3. og 26. 8. 1834, Kgl. Resolutioner og Kollegiebreve 8. 9. 1815,
Registratur og udgaaede Sager samt Korrespondancebog 31. 3. 1812,
30. 1. 1813, 6. 1. 1814, Sept. 1816 og Jan. 1817, Regnskabsbog 1817
og 1826 og Registratur og ind- og udgaaede Sager 4. 8. 1834. Clausen
og Rist: Memoirer og Breve III, 148 og Fodnote. Flamand: Frederik
VI’s Hof, 398. Giessing: Kong Frederik VI’s Regerings Historie, 382,
Meddelelser fra Krigsarkiverne, V—200.

SYGEHUSFORHOLDENE I KASTELLET
INDTIL 1818.
Af VICTOR KROHN.

lierede i 1658 havde Flaaden faaet opført et »Kvæsthus« paa Bremerholm; herfra blev det i 1668 flyttet
til Christianshavn og senere til Rigensgade, indtil det i
1682 blev opført i Kvæsthusgade. I dette Flaadens Syge
hus blev der dog undtagelsesvis ogsaa indlagt Soldater,
særlig i Krigstider og under epidemiske Sygdomme; gan
ske specielt og iøvrigt ret naturligt blev det syge M and
skab fra de paa Flaaden den Gang saa alm indeligt ud
kom m anderede Styrker af Hæren ogsaa indlagt her.
Først i 1710 fik Hæren sit »Krigshospital«, der blev
indrettet paa den i 1620 uden for Byen opførte (nu ned
revne) »Ladegaarden«. For de mere almindelige Sygdom
me blev der af hvert enkelt Regiment for sig lejet eller
købt Ejendom m e i selve Byen, hvilke Ejendomm e da blev
indrettede til Sygehuse, der selvfølgelig, da det som oftest
drejede sig om gamle Huse, var højst uensartede og p ri
mitive.
Hvad specielt Kastellet angaar, hedder det i J. Krøier
For at undgaa Misforstaaelser skal det her anføres, at der i hosstaaende Afhandling kun er Tale om Sygehusforholdene ved de i
Kastellet garnisonerende Afdelinger og ikke om de tilsvarende For
hold for Statsfangerne og Slaverne sammesteds, med Hensyn til
hvilke der henvises til det desværre kun maskinskrevne Arbejde:
„Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gennem 250 Aar“, der er
tilgængeligt i Rigsarkivet, de større Biblioteker og i Stadsarkivet.
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og J. Hinge: »Den danske Underofficer«, Side 53, at »der
indrettedes en Sygebarak i det nyopførte Kastel i Køben
havn, hvor der altid skulde være en Underofficer (Kap
tajn d’armes) til Stede, hvor de syge blev tilset af en Læge
og Regimentsbarberen, og hvor de kunde faa varm Mad«.
Det har desværre ikke været mig muligt gennem den paa
gældende Forfatter at faa opsporet en bestem t Kilde til
denne Udtalelse, og i Kastellets Arkiv fra hine Aar findes
der absolut intet som helst herom i om trent det første
H undredaar, efter at Kastellet havde faaet sin første In d 
kvartering i Oktober 1664, hverken i Retning af, hvor
denne Sygebarakke har været, eller hvorledes den h ar
været indrettet. Sikkert er det i hvert Fald, at der kun
kan have været Tale om en Sygestue i en af B arakkerne
og ikke om en særlig Sygebarakke; men hvorom al Ting
er, m aa Kastellet jo have haft sine syge Soldater, og at de
i Modsætning til Regimenterne i Byen h ar ligget inden
for Kastellets Volde, kan der ikke være Tvivl om, saa
meget mere som der i hvert Fald fra Aaret 1680 til Kastel
let er knyttet en Række af Navne paa Regimentsfeltskæ
rere, der atter skulde holde en eller flere Svende, de saakaldte Kompagnifeltskærere, der som oftest kun var B ar
berere og var ligestillede med de paa den Tid ikke højt
staaende Underofficerer, ligesom de kun oppebar en maanedlig Løn af 6 Rdl.1).
Naar m an fra den Tid overhovedet hører noget om
militære Læger, er det først og frem m est gennem Justits
protokollerne; thi naar Sagerne, hvad oftest var Tilfældet,
drejede sig om Slagsmaal eller Dueller, hvor den ene af
Parterne havde saaret sin Modstander, fik den skyldige
gennem sin Dom en Tillægsstraf i Form af indtil 2 Slette
daler som H onorar til den Læge, der havde kureret Blessuren.
x) P. Fr. Rist: ..Fra Støvleltiden“, 218.
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I 1694 tales der om en Garnisonsfeltskær Johan Peter
Cortemünde, der samtidig barberede Underofficerer og
Gemene; iøvrigt nævnes Hinrich Ludvig Godet, 1715—
16, Johan Diderich Rose, 1716— 17, Severin Trane, 1718
—20, Peter Johansen, 1720, Peter Jensen, 1722—48 og
Johan Heinrich Prætorius, 1749— 53. Da Peter Johansen
var afgaaet ved Døden, skulde hans Plads staa vakant i
en Tid, for at den opsparede Løn kunde tjene til Dækning
af Udgifterne ved hans Begravelse. Den 16. Jan u ar 1751
blev Tjenesten som Feltskær i Kastellet og Regimentsfelt
skær ved Garnisonsregimentet slaaet sam m en2).
Endelig den 18. Marts 1752 faar m an noget at vide om
Sygestuer, i hvert Fald for de smitsomme Sygdommes
Vedkommende; thi Artilleristerne, der hidtil havde været
indkvarterede i de Huse, der fandtes i nogle af Smedeliniens Kontregarder og Raveliner, blev beordret udflyttet,
fordi Husene skulde indrettes til Sygehuse for dem af
Garnisonen, der led af smitsomme eller »hitzige« Syg
dom me3). I Bygningsprojektet for December s. A. tales
der om »Indretning af Sygestuer«4) dog uden nogen An
givelse af disses Beliggenhed; antagelig h ar det drejet sig
om de foran nævnte Huse.
Selv om det følgende ogsaa gælder for Byens Garnison,
tangerer det dog Kastellet og har saaledes form entlig sin
Interesse i nærværende Forbindelse. I 1750 var Frederiks
Hospital blevet aabnet med 300 Senge, og under 6. Au
gust 1756 foreligger der en Fundats for Hospitalet, i hvil
ken det hedder, at en Sjettedel af disse Senge indtil videre
kan belægges »af den militære Stand ved Landetaten«
saavel Soldater som deres Kvinder og Børn. Mellem Be
tingelserne fandtes bl. a. denne, at Kompagnicheferne i
2 ) K a s l . K n i d t s k . : K g l. R e s . o g K o l i . B r .

3) Ingk. Ark. Nr. 4.
J) Ingk. Ark. Nr. 2.
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Tilfælde af Dødsfald skulde afholde Udgifterne til 1
Skjorte, 1 Halsbind, 1 Nathue sam t Kisten imod til Gen
gæld at modtage »de fattige Klæder, som Soldaten med
sig i Hospitalet haver medbragt«. Den 1. Juni 1771 blev
Fundatsen dog ændret til, at der nu kun kunde modtages
20 Patienter pr. Regiment — under Epidemier dog et større
Antal — medens den atter den 2. Jan u ar 1773 blev redu
ceret til, at der nu kun kunde modtages 30 Mand ialt5).
Da der endnu ikke i 1763 foreligger nogen Udtalelse
om, hvorledes de interne Forhold har været paa Kastel
lets Sygestuer, maa vi, for dog at faa et Begreb om Tidens
og specielt M ilitæretatens Forhold overfor dens syge Sol
dater, ty til et af Regimenternes Sygehuse i Byen, og det
hedder da, at det under en d. A. »heftig grasserende og
meget dødelige Sygdom« inden for et af disse Regimenter,
gennem en Rapport er blevet oplyst, at Sygestuerne »be
fandtes overm aade slette, aabne og fugtige, meget malpropres og ildelugtende, de syge laa alt for mange i en
Seng, Sengene var snevre, Sengeklæderne tildels bedæ r
vede, mange syge laa paa Gulvet i halvraaddent Straa,
nogle af dem havde en Overdyne og andre ingen, og
nogle af de syge fandtes ganske nøgne uden at have
Skjorte paa sig. Sygestuerne vare alt for opfyldte med de
syges indbragte tildels urene Klæder, saa at hvor m an
henvendte Øjnene, fandtes Mangel og Uorden i al
Ting«6). Det vil ses, at det langt senere ikke var stort
bedre i Kastellet. løvrigt var disse Regimentssygestuer i
Byen af en ret ny Oprindelse, og i det anførte Aar var
deres Antal kun 5, af hvilke hver enkelt dog havde 36
Senge7) .
Ved et nyt Regiments Indrykning den 9. Juni 1764 faar
5) Milit. Reskrs.
G) Gordon Norrie: Georg Hcuermann 1723—1768, 198.
7) Milit. Reskrs., S. 17.
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m an for første Gang Rede paa, at Kastellets Lazaret paa
dette Tidspunkt var i den øverste Etage af den nordlige
Del af Arresthuset, idet det hedder, at de i Kastellet til
Bevogtning af Slaverne benyttede »Behältnisse« tilligemed
de hertil hørende Værelser skal indrettes til Lazaret og
skal afleveres til Regimentet8).
Netop paa det samme Tidspunkt, nemlig i 1764, over
tog Staten selv hele Indkvarteringen, og det blev nu altsaa
den og ikke, som tidligere, de enkelte Regimenter, der for
Byens Vedkommende købte eller lejede borgerlige Byg
ninger til Sygehuse for Byens Regimenter.
Medens der hidtil kun havde været det ene Lazaret i
Arresthuset, hører m an den 3. Juni 1765, at der, med Bi
beholdelsen af dette, yderligere skulde oprettes to helt
nye Sygehuse, idet der blev tildelt Fodfolket 7 Værelser
i Svanestok Nr. 2 og 3 og Artilleriet 8 Mellem- og 8 Underbarakker (Værelser) i Stjernestok Nr. 1, medens Lægerne
fik tildelt Kvarterer i Generalstok Nr. 3 og 4; Aaret efter
blev der udleveret 32 Favne Brænde å 2 Rdl. af Told
brændet til Opvarm ning af disse Sygestuer9). Ved en ny
O m kvartering i 1768 var der dog Forslag oppe om paany
at sætte Lazaretlokalet i Arresthuset i brugbar Stand, idet
der da skulde opstilles 2 nye Ovne til de 4 Værelser, der
var her, ligesom der i Stuen skulde indrettes et lille Rum
ved Skorstenen, hvor der kunde koges Te, og hvor ikke
alene den »Decotum« (Decoctum?), men ogsaa de forord
nede Spiser o. 1. kunde tillaves; m en da det viste sig, at
dette vilde komme til at koste 110 Rdl., henstillede m an
til det indrykkende Regiment at benytte de tidligere a n 
vendte Lazaretstuer i Svanestok10).
Der kom imidlertid Tider, hvor Kastellet fik Kærlig8) Kast. Kmdtsk.: Ordrebog.
9) Ingk. Ark. Nr. 53.
10) Ingk. Ark. Nr. 55 d. 15. September 1768.
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heden at føle i Retning af Oprettelse af Sygestuer ogsaa
for andre end dem, der hørte til dets egen Garnison. Der
er alt tidligere talt om de militære Afdelingers Udkom
mando med Flaadens Skibe, den saakaldte Soldatesque,
der vel nærm est var tænkt anvendt som Landgangsstyrke;
disse Mennesker h ar sikkert været anvist den m indst be
gunstigede Plads om Bord, stuvede til Side i Lasten for
ikke at være i Vejen for de søbefarne og under højst
ublide og uhygiejniske Forhold; det var derfor ingen
lunde saa mærkeligt, at der mellem dem ofte udviklede
sig epidemiske Sygdomme, der decimerede Styrken og
derved gjorde den uanvendelig til de for den bestemte
Opgaver. Flere af disse Besætninger var i 1779 blevet
befængt med en særlig ondartet Slags Fnat, hvorfor de
efterhaanden blev lagt ind i Kastellet for at blive isolerede
i diverse særlig for dem oprettede Sygestuer, uanset om
de hørte til dets Garnison eller ikke; disse for Kastellet
saa generende Forhold vedblev i hvert Fald til 1785, da
det hele endelig blev nedlagt og Inventaret bortsolgt ved
Auktion.
Ved en Om kvartering i 1785 rykkede 1. og 2. Frederikshavnske Bataillon ind og forblev der til 1790; fra disses
Side blev der to Aar senere af hygiejniske Grunde stillet
Fordring om, at der i hvert Fald til de syge skulde a n 
skaffes Enm andssenge11) ; men intet som helst Tegn
tyder paa, at det lykkedes at faa denne saa indlysende
Fordring gennemført.
I de nærmeste Aar om kring denne Tid synes det, at
Sygehusforholdene saavel i Byen som i Kastellet har
været ganske fortvivlede; overalt klages der over Plads
mangel baade for sunde og syge, og m an faar gennem
den foreliggende Korrespondance om dette Spørgsmaal
den bestemte Opfattelse, at de københavnske Regimenter
11) Ingk. Ark. Nr. 59.
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med en vis Misundelse h ar set paa Kastellet, hvor de syge
dog laa i Kasernelokaler, hvor ringe end disse var, medens
Byens syge m aatte nøjes med de m indre gode Beboelses
huse. Paa en Erklæ ring fra Kastellets Kom m andant sva
rer Københavns K om m andant den 26. Juli 178512), at
ingen af Regimenternes Sygestuer her i Staden kan m od
tage flere syge, da alt er belagt; han skriver, at det vil
blive for bekosteligt at leje Sygestuer; men mener, at der
m aa kunne blive mere Plads i Kastellet, og foreslaar, at
der nedsættes en Kommission, der skal efterse Kastellets
Barakker, om der ikke her skulde kunne findes Udveje.
Dette Forslag gav Anledning til, at Chefen for den ene af
de to i Kastellet indkvarterede Batailloner i September s.
A. indsendte en Forestilling om den store Mangel paa
Plads til M andskabets rummelige Indkvartering i B arak
kerne, hvorved navnlig de smitsomme Sygdomme ud
bredte sig stærkt, eftersom ogsaa de til Sygestuer indret
tede Lokaler var for tæt belagt. Det er de syge Soldater
fra Byens Regimenter, der fylder op herude, skriver han,
og han fortsætter: »Naar d’H rr. Regimentschefer, som
selv fournere . . . . og som tage sig saa meget af de her i
Garnisonen liggende Kompagniers Vel, vilde tage deres
syge til sig i deres Sygestuer i København, saa . . . . vilde
den almindelige Skrigen om for lille Plads for en stor
Del afhjælpes, med eet Ord, alle vore Lidelser og Klager
have Ende«. H an anfører i sin Skrivelse et Tilfælde, hvor
en Blodgangspatient i faa Dage h ar smittet 6 andre, fordi
». .. . alle ligger ovenpaa hinanden i Sygestuen som Sild«.
Hvis hans Forslag ikke vedtages, vil der ikke blive »Ende
paa den Elendighed, Skrig og anstikkende Sygdomme . .«,
der efter hans Form ening ikke ligger i, at Luften er daarlig, men i, at Indkvarteringsforholdene er slette. »De 120
Koner og langt flere Børn . . . . kan dog ikke ligge paa
12) Kbhvns. Kmdtsk.: Udg. Br.
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Gaden«. H an anfører fremdeles, at Sygesengene blandes
med Senge fra de andre Stuer, at Sygestuerne ligger saaledes, at der er indkvarteret M andskab baade over og
under dem, hvorved Smitte bringes videre, og hvorved
det efter Feltskærerens Udtalelser er um uligt at overholde
Forbudet mod, at der bringes Brændevin, F rugt og andre
skadelige Ting til de syge, og at de syge ligger saa sam 
menpakkede, at der m aa indtræffe hyppige Dødsfald,
»som altid har været denne Garnisons Skæbne i Høsten
og om Vinteren«. Det m aa sandelig have været uhyggelige
Forhold at arbejde under for Læger, og dog gentages
Klagerne endnu 3 Aar senere.
I December 1788 var det igen galt med det paa Flaadens Skibe smittede M andskab af Hæren, og atter er det
Kastellet, der m aa holde for og m aa afgive Plads.
I 1807 h ar Kastellet et Sygehus paa 25 Senge, uden at
dette dog stedfæstes. Aaret efter laa Norske Livregiment
derude med en Styrke af ialt 782 M ilitærpersoner, af
hvilke 160 var syge; af disse fik dog 100 anvist Plads paa
Blaagaard Lazaret, der fra 1811 blev betegnet som »Fæl
leshospitalet«, fordi det rum m ede syge Soldater fra 5 for
skellige af de i Byen og Kastellet indkvarterede Regimen
ter13). Dette forslog dog ikke, og i August Aaret efter fik
Regimentet i Kastellet yderligere anvist et Sygehus ved
Nørrevold (Nr. 42). Endnu i Maj 1815 var Sygeligheden i
Kastellet stadig uhyggelig stor14).
Endelig begyndte det at lysne, da der den 24. Maj 1816
forelaa en kgl. Resolution om, at den saakaldte Guldhus
bygning i Rigensgade skulde omdannes til et fælles Hospi
tal for samtlige militære Afdelinger af Københavns og
Kastellets Garnisoner, medens samtidig alle de i 1764 af

13) 2. Batis. Ordrebog.
14) Kast. Kmdtsk.: Korresppr.
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Staten købte Regimentssygehuse i Byen skulde nedlægges
og sælges.
Garnisonssygehuset i Rigensgade stod færdigt i 1817
med Plads til 24 Officerer og 500 Underofficerer og
menige, idet der endnu skulde gaa et lille Aarhundrede,
før m an adskilte de to sidste Kategorier i 190115). Garni
sonssygehuset blev dog først taget i Brug den 4. Novem
ber 1818. Læser m an Stabslæge Gordon Norrie’s Bog:
»Garnisonssygehuset 1818— 1918«, vil det dog ses, at m an
ikke den Gang med ét Slag naaede at faa indført nye og
store Reformer; »Nissen« fra Fortidens Slendrian var
desværre flyttet med paa Læsset, og et ideelt Hospital
opnaaede det i 1928 nedlagte Garnisonssygehus aldrig at
blive.
Hvad Kastellet angaar, fandtes der dog endnu i 1825
et »Lazarethus«16), der var anbragt i Nordre M agasinbyg
nings 2. Etage og Loftsrum ; men det m aa sikkert kun
have været et Magasin til Opbevaring af Lazaretinventar,
hvad der da ogsaa frem gaar af, at det 1854— 57 betegnes
som Lazaretdepot, indtil det endelig den 15. Maj 1857
blev flyttet ud paa Christianshavn17).

ir>) Den danske Underofficer, S. 337.
1G) Ingk. Ark. Nr. 217.
17) Kasernckmdtsk.: Indk. Skr.

SAMLET OVERSIGT
OVER VICTOR KROHNS LITTERÆRE
PRODUKTION.
I. Kastellet Frederikshavn.
1904—1939. Efter i nogle Aar at have interesseret sig stærkt
for Københavns Historie i al Almindelighed paa
begynd te Victor Krohn i 1904 sine historiske
Studier over Kastellet Frederikshavn, hvilket nu
(1939) foruden de nedenfor nævnte større eller
mindre Afhandlinger er resulteret i:
1) Det haandskrevne Arbejde: „Notitser til Ka
stellets Historie“, der bestaar af ialt 17 Kvart
bind. Bind I indeholder Københavns Befæst
nings Historie indtil 1660, medens Bind II—
XIII hvert omfatter 20 Aar af Kastellets Hi
storie. Bind XIV kun Tiden fra 1900—1914,
idet hans Arbejder kun omfatter de første
250 Aar 1664—1914. Fremdeles findes der et
Bind XV: Tillæg, der omfatter Kildestof,
Oversigter over Personel, Indkvarteringsfor
hold m. m. Endelig findes der 2 Bind: Per
sonregister og Sagregister.
2) 8 Mapper indeholdende: „Ego: Afhandlinger
og Artikler m. m.“ (1), „Løse Bilag“ (1),
„Personalia“ (2), „Billeder“ (3), samt „Diverse
Hjælpemidler“ (1).
3) Over 100 Lysbilleder og
4) Et stor Antal Fotografiplader.
Det hele er ved lovformeligt Testamente testa
menteret til Det store kgl. Bibliotek efter
hans Død.
1907. „Lidt om Henrettelser, særlig for Kastellets Ved
kommende“. (1. Regiments Soldaterforenings
(1. R. S. F.) Medlemsblad „Kastellet“).
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1909.

August
Septbr.
Marts

1915.
1917.
1918.

Maj
Juni

1918.
1919.
1920.
1922.

5. August

1923.
Januar
Juni

1924.
1924.
1924.

Juli

1925.

August

1925.

24. Februar 1926.

Marts
Marts

1926.
1926.

Septbr.
Decbr.

1926.
1926.

Marts
15. Maj

1927.
1927.

„Kastellet Frederikshavn som Fængsel“. (Hist.
Medd. om Kbhvn. 1. II. 219).
„Kastelsmøllen“. („Kastellet“).
„Kastellets Volde og Udenværker“. (Bog).
„Lidt Humor fra Kastellets Fængselsliv“. („Ka
stellet“).
„Nikolaj Krossing“. („Kastellet“).
„Flagbastionen i Kastellet“. („Kastellet“).
„Frederik Ill’s Buste“. („Kastellet“).
„Fra Kastellets ældste Tid“. (Kronik i „National
tidende“).
„Kastellets Historie 1664—1684“. (Maskinskrevet
i Hærens Arkiv).
„Det gamle Orgel“ (Kastelskirkens). („Kastellet“).
„Et Jubilæum“ (Marketenderierne). („Kastellet“).
„Kastellets Marketenderier“. (Hist. Medd. o.
Kbhvn. 2. I. 448).
„Fra Kastellet som Statsfængsel“. (Gad’s Danske
Magasin).
„Kastellet“, stor illustreret Afhandling. („Før og
Nu“).
„Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gen
nem 250 Aar“. Bogen foreligger i følgende 3
Former:
1) Maskinskrevet in folio i Hærens Arkiv.
2) Duplikeret i godt 100 Eksemplarer i Kvart
(ca. 300 Sider); skænket til Rigsarkivet, det
kgl. Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Stats
biblioteket i Aarhus m. fl. a. St. Resten solgt.
3) Et personligt maskinskrevet Eksemplar til Hs.
Maj. Kongen.
„Griffenfelds Fængsel i Kastellet“. („Kastellet“).
„Lidt nyt om Kastellets ældste Kirke“. („Kastel
let“).
„Kastellet Frederikshavn“. („Danmarksposten“).
„Hvad en General kunde beskæftige sig med
under højsalig Kong Frederik VI“. („Kastellet“).
„Endnu en Gang General Lorentz“. („Kastellet“).
„„Loppeteatret“ i Kastellet“, (Nationaltidende.
Gensvar paa et Indlæg fra Kontorchef H. G. Olrik).
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1927. „Kastellet Frederikshavns ældste Kirke og dens
kirkelige Forhold“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 2.
III. 50).
1. Juli
1927. „Kastellets Indkvartering i Tiden 1664—1914“.
(Artikelserie i „Kastellet“. NB. det eneste Sted,
hvor dette Spørgsmaal er behandlet).
1927. „Huset i Falsters Kontregarde og dets Beboere“.
(Hist. Medd. o. Kbhvn. 2. III. 37).
1928. „Bageriet og Møllen i Kastellet“. (Hist. Medd. o.
Kbhvn. 2. III. 547).
1929. „Den første københavnske Strike og Kastellet“.
19. Maj
(„Nationaltidendes Søndagsblad“).
1. Septbr. 1929. „Da Livgarden laa i Kastellet“. („Garderbladet“).
Oktober
1929. „Kastellet Frederikshavns Kommandanter gen
nem 250 Aar“. (Artikelserie i „Kastellet“).
1929. „Kastellet Frederikshavns Brønde og Vandforsy
ning“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 2. IV. 164).
15. Maj
1930. „Negerkongen og hans Minister“. („Pressens Al
manak“).
1931. „Fra det gamle Kastel“. („De unges Julebog“).
Dec.
Juli
1933. „Belysningsforholdene i Kastellet Frederikshavn
indtil 1914“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 3. I. 216).
1933. „Krudttaarnene i Kastellet Frederikshavn“. (Hist.
Medd. o. Kbhvn. 2. V. 408).
1935. „Esplanaden“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 3. I. 470).
1. April
1935. „Renovationsforholdene i Kastellet“. (Artikelserie
i „Kastellet“).
1936. „„Loppeteatret“ i Kastellet“. (Hist. Medd. o.
Kbhvn. 3. II. 184).
1937. „Kastellets forskellige Stalde, særlig Madam Bug
ges Stald“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 3. II. 403).
1937. „Kastelskirken og dens Menighed i Tidsrummet
20. Juli
1664—1936“. (Bog).
1938. „Foreningslivet i Kastellet“. (Hist. Medd. o.
Kbhvn. 3. II. 566).
1938. „Kastellets Vagtmesterløjtnanter og Stillingens
Udvikling til Kasernekommandant sammesteds
fra 1664 til 1914“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 3. III.
39).
1938. „Kastellets „Stokke““. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 3.
III. 201).
29. Juni
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1939.
1939.
1939.
1939.

„Kastellet Frederikshavn, 28. Oktober 1664—
1939“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 3. III. 373).
„Slottet i Kastellet“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 3.
III. 379).
„Et Blad af Kastellets Fængselshislorie“. (Hist.
Medd. o. Kbhvn. 3. III. 387).
„Sygehusforholdene i Kastellet indtil 1818“.
(Hist. Medd. o. Kbhvn. 3. III. 396).
Desuden 13 Smaastykker.

Formentlig i 1940 vil i Hist. Medd. o. Kbhvn. fremkomme: „En
Menneskeskæbne fra Amagerports Accisebod“.

II. Andre militære (maritime) Emner.
15. Oktober 1900.
15. Novbr.

1900.

15. Februar 1902.
15. Marts
15. August

1902.
1902.

15. Februar 1903.
1. Januar

1906.

1. Marts

1906.

15. August

1906.
1907.

1. Maj

1911.
1915.

1922.

„Meddelelser fra den classenske Legatskole“.
(„Underofficersbladet“).
„Kristelig Forening for unge Mænd“. („Under
officersbladet“).
„Tjenesten udenfor Geledet“. („Underofficers
bladet“).
„Vor Haandbog“. („Underofficersbladet“).
„Til Skydefest i Fredericia“. („Underofficersbla
det“).
„Nogle Oplysninger om franske Underofficerers
Forhold i Algier“. („Underofficersbladet“).
„Honnør for Veteranerne“. („Underofficersbla
det“).
„Lidt om militære Begravelser“. („Underofficers
bladet“).
„Musik gennem Byen“. („Underofficersbladet“).
„De militære Straffe og Underofficererne“. (Dag
bladet „København“).
„Danmarks Underofficersforeninger“. („Under
officersbladet“).
„Krigergraven paa Garnisonskirkegaard over de
faldne fra 1864“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 1. V.
127).
„Grønlandspladsen“. (Kronik i „Nationalti
dende“).
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Septbr.

1922.

Juni

1929.

Juli

1929.

Oktbr.
Juli

1929.
1930.

Decbr.

1933.
1934.

i

1937.
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„Korporalen og Kaptajnen“, en lille Genfortæl
ling. („Nationaltidendes Søndagsblad“).
„Fanemarchen og dens Komponist“. („Garder
bladet“).
„Gothersgades Eksercerhus 1787—1929“. („Gar
derbladet“).
„Livgarden og dens Signaler“. („Garderbladet“).
„Tappenstregen og dens Historie“. („Garderbla
det“).
„Den danske Hærs Signaler, deres Tekster og
Historie“. („Musikhistorisk Arkiv“. I. 187).
„Forgattering og andre gamle københavnske
Minder“. (Hist. Medd. o. Kbhvn. 2. V. 554).
„Den danske Flaades Signaler, deres Tekster og
Historie“. („Tidsskrift for Søvæsen“. S. 229).
Desuden 15 Smaastykker.

I Hist. Medd. o. Kbhvn. vil fremkomme: „Københavns Vejviser og
de militære Befalingsmænd“.

III. Forskelligt.
30. Maj

Juli
13. Novbr.

1923.
1923.

„Fra Østerport til Store Vibenshus“. (Bog).
„En forglemt Grav“ (Etatsraad J. H. Bärens).
(Hist. Medd. o. Kbhvn. 2. I. 51).
1925. „Store Vibenshus“. (Berlingske Tidende).
1927. „Gamle Minder fra Kastelsvejen“. (2. Halvdel. 1.
er skrevet af Kaptajn K. C. Rockslroh). (Ber
lingske Tidende).
Desuden 2 Smaastykker.

Formentlig i 1940 vil i Hist. Medd. o. Kbhvn. fremkomme: „Bidrag
til Belysning af Filosofgangsfejden i 1787“.

Brogade 1—3.

EN GAMMEL BRYGGERGAARDS
BYGNINGSHISTORIE.
REJMER WILDES GAARD I BROGADE NR. 3.
Af STEFFEN LINVALD.

nhver Københavner, der holder af sin gamle By,
kendte Ejendom m en Brogade Nr. 3 og dens m ale
riske Bindingsværksgavlc, som spejlede sig i Havnens
Vand. Denne iøjnefaldende Stilling fik de imidlertid først
1906, efter at Brogade Nr. 1 var faldet som Offer for
Havnens Regulering. I Aarene nærm est efter Frilægnin-

E

Forudcn Museumsinspektør, Mag. art. Chr. Axel Jensen er jeg kgl.
Bygningsinspektør Mogens Cleinmcnsen og Arkitekt Marinus Ander
sen megen Tak skyldig for deres værdifulde Støtte ved Undersøgel
sen af Ejendommen.
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gen blev Bindingsværkssiderne udnyttet til Reklamer,
men da Aktieselskabet »Brohus« erhvervede Ejendom 
men, blev de renset og malet. Selv om Ejendom m en nu er
forsvundet, skal dette Selskab dog mindes, fordi det skaf
fede Christianshavn et Vartegn og Hovedstaden et k a ra k 
teristisk Bybillede.
Slet saa nænsom t er Facaden i de senere Aar ikke ble
vet behandlet. I Stueetagen blev der indsat en moderne
Butiksdør, medens et interim istisk Skilt ganske skjulte
det Aarstal, der dannedes af Gadesidens smedede Jernankre. Man m aatte ty til ældre Billeder og L itteraturen1)
for at faa Oplysning om, at dette var 1688, og at Bygnin
gen derfor m aatte være en af de ærværdigste i hele Staden
— en af de faa Repræsentanter for den tidlige Enevældes
borgerlige Bygningskunst.
Det er Vilh. Lorenzen, som h ar Æ ren af at have gjort
opm ærksom paa Bygningens enestaaende K arakter i en
udførlig Omtale i »Christianshavns borgerlige Bygnings
kunst«, 1914 og i »Gamle københavnske Huse«, 1927,
hvori han frem drager Bygherrens Navn: Brygger Rejmer
Wilde.
Denne Mand omtales første Gang i følgende F orord
ning af 10. April 16882) : »C. 5. giøre alle vitterligt, at
efftersom vj allernaadigst kom me j erfaring, hvorledis
eyermændene til effterskrefne syf brygger-gaarde her j
voris etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn, som ved voris
den 26. m artij anno 1687 allernaadigste udgifne brygger
laugs artichler bleve casserede, skal siden have forbedret
samme gaarde, saaledis at de nu for bequemme oc døgtige brygger-gaarde nochsom skal kunde ansees, nemlig
.................................................... Paa C hristianshafn Rejmer
A) F. Eks. har Hakon Spliid tegnet det til Vilh. Lorenzen: Gamle
københavnske Huse, 1927, S. 125.
2) K. D. VII, 224.
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Wildes gaard ved Langebroe, Hans Andersen, forige byeskrivers gaard j Overgaden neden vandet oc Anders
Michelsens gaard j Printzens gade. Da byde vj herm ed
oc befale os elskelige præsident, borgemestere oc raad her
sammestedz, at de saadan anordning giør, at forskrefne
syf gaarde strax udj bryggerlauget vorder indskrefne oc
hereffter lige ved andre brygger-gaarde j lauget deris
omgang oc brygger-rettighed fremdeelis u-paa-anchet
nyder oc beholder«.
Om Rejmer Wilde ved vi desuden, at han 6. December
1688 blev fri for Skat i tre Aar for sin ny Bygning3).
Fem ten Aar senere m aa han være kom met til Velstand,
for 1703 udnævnes han til en af Stadens 32 Mænd4). Ved
Hustruens Begravelse den 23. Ja n u ar 1709 erfarer vi, at
han er Stads Capitain5) . Den 13. April samme Aar indgik
han paa ny Æ gteskab m e d ...........Jensdatter Brun i Vor
Frelsers Kirke paa Christianshavn6). I 1711 var han med
til at træffe Foranstaltninger mod Pesten7), men er vel
selv blevet smittet, da han kort Tid efter afgik ved Døden
og den 29. August begravedes i Petri Kirkes) .
Ved vi saaledes ikke meget om Bygherren, kan Skøder,
B randtaxationer og en Prioritetsvurdering give os flere
Oplysninger om den Ejendom, han lod opføre i Brogade
Nr. 3, Christianshavns Kvarter Matr. 2.
Efter Rejmer Wildes Død ejedes den en Tid af Bryg
ger Christen Christensen Hørbye, der i 1739 afhændede
den til sin Svoger, Brygger og R aadm and Andreas Jensen
Storp, som ejede den indtil 1772. Allerede 1759 blev imid-

3)
h
5)
°)
7)
s)

K. D. III, 747.
K. D. III, 780.
Pcrsonalhist. Tidsskrift, 2 Rk., IV, 12.
Personalhist. Tidsskrift, 2 Rk., IV, 18.
K. D. VIII, 185.
Pcrsonalhist. Tidsskrift, 2 Rk., IV, 18.
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lertid den Bryggerrettighed, der siden 1688 havde paa
hvilet Ejendomm en, henlagt til Christianshavns Kvarter
Matr. 41, den nuværende Ejendom Strandgade 34. I 1772
solgtes Gaarden til Brygger Michael Knudsen, efter hvis
Enke, Bentes Død den 1780 skødedes til »Det kongelig
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octroierede Danske Asiatiske Compagnie«, i hvis Besid
delse den forblev i fem Aar, indtil den 1785 erhvervedes
af Frantz W ilhelm Rausch, efter hvis Enke, Cecilia
Marias Død den 1798 afhændedes til Rebslagermester
Anthon Christian Toxw ærd9), der form odentlig er den
sidste Ejer, som h ar foretaget væsentlige Forandringer
paa Ejendommen.
Dennes Værdi var ved Grundtaxationen 166810) blevet
ansat til 100 Rdlr., men godt tyve Aar senere var den
168911) steget til 190 Rdlr. Gennem en B randtaxation fra
175812), en Prioritetsvurdering fra 177513) og en Brandtaxation fra 180314) er vi nu i Stand til at rekonstruere
Husets Indretning i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede
— Værelsernes Beliggenhed i Forhold til hinanden, deres
Udstyr og Anvendelse. Men da der ingen skriftlige Kilder
er bevaret for Tiden fra dets Opførelse i 1688 indtil
B randtaxationen i 1758, kunde vi kun faa noget at vide
herom ved en Undersøgelse af selve Ejendomm en, hvortil
det var nødvendigt at benytte den korte Frist mellem Be
boernes Udflytning og Husets Nedrivning i Juni Maaned
193815).
Som i saa mange gamle københavnske Bygninger var
det kun Forhusets Fagade, der var grundm uret, medens
Gavlene og Gaardsiden ligesom Side- og Baghuset var op
ført i Bindingsværk. Disse Dele af Gaarden var i de senere
9) Skødeprotokol, 27. Juli 1759 (Landsarkivet for Sjælland).
10) K. D. III, 747.
11) K. D. III, 747.
12) I Landsarkivet for Sjælland.
13) I Stadsarkivet.
14) I Landsarkivet for Sjælland.
15) Den bygningshistoriske Undersøgelse af Ejendommen Brogade
Nr. 3, Christianshavns Kvarter Matr. 2, blev foretaget af Københavns
Bymuseum under Ledelse af Museumsinspektør, Mag. art. Chr. Axel
Jensen.
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Aar mest iøjnefaldende, men fra første Fæ rd h ar de arki
tektonisk set været ganske underordnet.
Facaden, der i Hovedtrækkene stod næsten uforandret
indtil Husets Nedbrydning i 1938, var seks Vindues
fag lang, tre Etager høj over Kælderen og foran det stejle

Brogade 3, set fra Knippelsbro. Fot. 1928.

Tag kronet af en Kvist paa tre Fag med Trekantgavl, der
var anbragt skævt for Midtaksen. Vinduesinddelingen var
oprindelig, ligesom Porten, der var beliggende yderst til
venstre, nærm est Havnen. Bygningens Ydre adskilte sig
altsaa ikke meget fra det 18. Aarhundredes »Ildebrandshus«, men var særlig interessant, fordi det var et af de
ældste kendte Eksempler paa denne Type i København.
Selv om Hustypen var ny, havde dets Prydvæ rk dog
bevaret Renæssancens Traditioner. Saaledes var de to af
de tre Stene over Porten diam antslebne, hvorim od den
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tredie, der var anbragt som Slutsten, havde en kartoucheagtig Ramme om kring Rejmer W ilde og hans første H u
strus16) sammenslyngede Initial: R W A S D.
Desuden havde »Hovederne« paa Smedejernsankrene,
der fastholdt Lofternes Bjælkehoveder, et 17. Aarhundredes Tilsnit — saavel de, der dannede Aarstallet 1688, som
de, der var snoet i en dobbelt Spiral om kring et lodret
Midtstykke. Tilsvarende Ankre fandtes i sin Tid paa
Ejendom m en Stormgade 2, der m aatte vige Pladsen for
Nationalmuseets nye Fløj, og paa Rentemester Henrik
Müllers Gaard paa Østergade17) , som senere husede E fter
slægtens Skole, indtil den faldt som Offer for Iliums Vare
hus. Endelig havde Trekantsgavlens Gesims, der var ud
ført i Træ, en renæssanceagtig Profil, hvorim od Tagge
simsen delvis var fornyet med moderne gule Sten.
Ved Nedbrydningen var Facadens M urværk dækket
med et tykt Lag Puds. Det blev ved Undersøgelsen helt
af hugget, og Gadesiden viste sig at være opført af smaa
M ursten (St. 21,5X10 å 10,5X4,5 cm, hvilket vil sige, at
der til 10 Skifter svarede 58 cm), der alle var gule, men
for en stor Del brændte saaledes, at Yderfladerne er blevet
rødlige. Ved Opm uringen har m an derfor saa vidt muligt
ordnet Stenene paa den Maade, at hvert andet Skifte blev
rødt, hvert andet gult, ligesom Trinitatis Kirkes Murværk
er den Dag i Dag. Desuden viste det sig, at det midterste
Vindue i Kvisten og det tilsvarende paa anden Sal havde
fladrundbuet Stik, medens Stikkene over de øvrige Vin
duer var vandrette. Paa Siderne af de to fladrundbuede
Aabninger var anbragt Stabler til Luger. De to øverste
Etager h ar altsaa ikke været beregnet til Beboelse, men
fundet Anvendelse som Lagerrum , hvilket stemmer med
Brandforsikringsvurderingen fra 1758, hvori m an læser:
1G) Dennes Navn kendes ellers ikke.
17) Trap: Kobenhavn, 1906, I, S. 222—23.
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Brogade 3, efter at Facadens Puds var afhugget. Fot. Hannuss.

»Den tredie Etage (d. v. s. anden Sal) er af delt ved
Skabe, ovenover er Loftet afdelt i nogle Parter med fast
Loft paa Bjælkerne med opstaaende Vind«.
Rimeligvis i Slutningen af det 18. A arhundrede —
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herpaa tydede i hvert Fald Vinduesposternes Profilering
— er Facaden blevet ombygget, idet Vinduerne, der af tog
i Højde opad, er gjort kortere, men bredere, og samtidig
blev det Mellemrum, der derved frem kom mellem Stik
kene og Vinduesram mernes øverste Del, m uret til. Paa
samme Tid er de to øverste Etager form odentlig indrettet
til Beboelse og Lugerne erstattet af Vinduer. Muligvis har
der i Facaden oprindelig været anbragt en lignende Slags
Vinduesrammer, som ved Nedbrydningen fandtes i Side
huset paa første Sal i det Værelse, der var blevet indrettet
til Køkken.
Før Ombygningen h ar Facaden muligvis en Tid staaet
rødkalket, men Sporene heraf var svage. Den tykke Puds
var næppe ældre end Begyndelsen af det 19. Aarhundrede,
idet dens rødviolette Farve mindede om den M ørtelblan
ding, C. F. Hansen bl. a. anvendte paa F rue Kirke og
Raad- og Domhuset paa Nytorv. Senere var Facaden
blevet m alet graa, men fik derefter den gulbrune Kulør,
den bevarede indtil Nedbrydningen.
Mod Gaarden var Huset opført i Bindingsværk, men
Træværkets Konstruktion frem bød ikke større Interesse,
da der ikke fandtes Stok værksf remspring. Felterne var
m uret af samme Slags gule Sten som Facadens Murværk,
og hele Gaardsiden stod nu graam alet, men derunder
fandtes Spor af Rødkalkning. Ved Nedbrydningen viste
denne Del af Huset sig at være stæ rkt ombygget — flere
Steder var Stolperne flyttet, Løsholterne forskudte eller
fjernede, og et nyt Vindue var indsat paa første Sal over
Porten.
Derimod var det stejle Tag mere interessant. Det har
nemlig været af sti vet af to »Konger« eller Hængesøjler,
der stod i Spærfag 4 og 10, regnet fra Havnen. De hvilede
paa Gulvbjælkelaget i Bygningens anden Etage og naaede
derfra op til Mønningen, men deres øverste Del var nu
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Brogade 3, Forhuset og Sidehuset set fra Gaarden. Fot. Hannuss.
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fjernet med Undtagelse af selve Spidsen, hvori Spærene
var tappede.
Inden Undersøgelsen iværksattes, var m an opmærksom
paa en gaadefuld Enkelthed. Af Gaardsidens Bindings
værksforbindelser fremgik, at der paa første Sal i Faget
nærm est Sidehuset havde været en nu tilm uret Døraabning ud til det Frie. Man m aatte spørge sig selv, om der
her havde været en Fritrappe eller en Svale, især da den
nuværende Opgangstrappe i Sidehuset ikke kunde være
den oprindelige. For at klare dette Spørgsmaal af rensede
m an Tømmeret, og det viste sig, at Dørstedet ikke kunde
være saa gammelt som Huset, fordi Dørløsholten var ind
føjet efter dets Fuldførelse, idet der her ligesom i de
andre Fag havde været Løsholt under Vindueshøjde. Men
Afdækningen aabenbarede andre Uregelmæssigheder. Saaledes havde Stolpen til højre for den tilm urede Dør, fjer
nest Havnen, paa den indvendige Side et Taphul til en
Løsholt, der var blevet stemmet ind i dette, fordi Stolpen
paa et meget tidligt Tidspunkt m aatte være blevet fornyet.
Da m an brød Gulvet op ud for denne, fandtes der i den
tilsvarende Gulvbjælke mellem 1. Sal og Stueetagen,
baade paa Over- og Undersiden Taphuller til Bindings
værksstolper. Paa dette Sted i Huset h ar der altsaa staaet
en Tværvæg, og Delingen var ogsaa tydelig i Kældereta
gen, hvor der i Væggene baade til Gaden og Gaarden
fandtes Spor efter den tilsvarende Grundm ur. Derimod
kunde Skillevæggen ikke spores paa anden og tredie Sal.
E fterhaanden som Undersøgelsen skred frem, viste det
sig, at den forsvundne Skillevæg betød noget andet og
mere end en oprindelig Rumdeling. I Kælderen kunde det
ses, at den var bygget sam tidigt med den Del af Gade- og
Gaardsidens Mure, der laa nærm est Havnen, medens Murstykkerne i Ejendom m ens anden Halvdel var tilføjede
senere. Desuden var Bindingsværket i Stuen og paa første
Sal af forskelligt M ateriale i Husets to Halvdele, der hel-
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ler ikke konstruktivt var forbundet med hinanden. I P a r
tiet ud til Havnen var der udelukkende anvendt Fyrretømmer, hvorim od Remme, Stolper og Fyldetøm m er i
Bygningens anden Halvdel var af Eg. Ligeledes var
Gaardsidens vandrette Rem over Loftsbjælkerne paa før
ste Sal og næsten alt Tøm m eret paa anden og tredie Sal
af Eg.
Hele Huset kan derfor ikke være bygget under eet, men
maa være blevet opført i to forskellige Byggeperioder.
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Følgelig kan den fjernede Væg ikke have været en Skille
væg, men en Gavlvæg. Der m aa altsaa før 1688 have
staaet et Hus paa samme Sted, som er blevet indbygget
i den nylig nedrevne Ejendom. Dette stemmer forøvrigt
ogsaa med Forordningen af 10. April 1688, hvori der ikke
omtales nogen ny Bygning, men kun en »Forbedring«.
Det oprindelige Hus har kun været to Stokværk højt
over Kælderen, fem Fag langt og fire Fag bredt, rim elig
vis med et stejlt Tag. Det har sikkert paa alle fire Sider
været opført i Bindingsværk, idet der ved Af bankningen
af Facadens Puds ikke fandtes noget Tegn paa en Øgning
af Muren. Paa dette tidlige Tidspunkt h ar Porten ikke
eksisteret, da Forbandtet mellem Facadens Grundm ur,
der fortsattes hen under Porten, og den Tværm ur, som
dannede Fundam entet for Portens højre Væg, regnet fra
Brogade, var meget slet. Rimeligvis har der derfor været
Kælder under den nuværende Port, men da denne er
blevet anlagt, har m an sikret sig mod Sam m enstyrtning
ved at opfylde Rummet, der derefter er blevet lukket med
en Tværm ur.
Bindingsværket har m aaske været et Par Aartier gam 
melt, da Rejmer Wilde byggede Huset dobbelt saa langt
og forhøjede det med et lavt tredie Stokværk, en Kvist og
en stor Trekantsgavl og rejste sin ny grundm urede F a 
cade med de smukke Sm edejernsankre.
I det Indre var der kun bevaret en eneste Dørfløj fra
Husets Opførelse, og end ikke den sad paa sin oprinde
lige Plads, men anvendtes i et Værelse, som i Slutningen
af det 18. A arhundrede var blevet indrettet i øverste Stok
værk i Baghuset. Det var en Barokdør af Egetræ af Stør
relse som en Renæssancedør — 1,90 m i Højden, 0,88 m
i Bredden — og med en renæssancemæssig Inddeling i to
lige store Felter, som hver for sig var omgivet af en
Ramme, der bestod af to profilerede Lister og en mellem
liggende Platte. Jernbeslagene var ikke oprindelige —
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hverken Kasselaasen eller Hængslerne, men ethvert Spor
af de ældste Beslag var forsvundet.
Det var im idlertid ikke blot Værelsernes Udstyr, der
havde forandret sig, men ogsaa selve Rum inddelingen var
blevet meget ændret siden Rejmer Wildes Dage. For at
kunne finde denne blev Loftsforskalningerne nedhugget
og Gulvbrædderne fjernet. Det viste sig da, at Stuerne
havde haft fritliggende Loftsbjælker, hvis Farver angav
den oprindelige Ruminddeling.
Siden 1688 har der i Stueetagen, nærm est Porten, ligget
en Trefagsstue og en Stue paa to Fag. I Trefagsstuen, der
havde direkte Udgang til Porten, var Loftsbjælken med
Taphullerne paa Siderne beklædt med Brædder for at
skjule de synlige Spor, som den oprindelige Gavl havde
efterladt. Porten h ar haft rødmalede Loftsbjælker, medens
Lofterne i de to Stuer har været graam alede med en
Smule rød Staffering paa Bjælkernes Kanter og langs de
profilerede Lister, der mildnede Overgangen mellem Bjæl
kerne og Loftet i Trefagsstuen.
Paa Førstesalen har der derim od været en helt anden
Rumdeling. Før 1688 har den kun indeholdt en stor Stue
med rødm alet Loft, men ved Ombygningen blev der skilt
et Kammer fra paa et Fag i den Del af Stuen, der laa
nærm est den gamle Gavl. Loftet heri var malet brunt,
men derunder fandtes den røde Loftsm aling i det ældste
Hus. Ved Siden af dette Kammer laa en Stue paa tre Fag,
der havde graagrønt Loft med røde profilerede Lister
langs Bjælkernes Kanter og over Bræddemellemrummene.
Langs Husets Bagside h ar der sikkert været en Svale
gang med en udvendig Trappe, hvortil der h ar været Ud
gang baade fra det lille Kammer gennem den nu tilm u
rede Dør og fra den store Trefagsstue. Herpaa tydede
ogsaa den ujævne Maade, hvorpaa Stueetagens Loftsbjæl
ker var afsavede til Gaarden. Paa anden Maade kan m an
heller ikke forklare, hvorledes Adgangen til de øvre Eta-
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ger har været. Da Sidehuset opførtes, blev Trappen hen
lagt til dette, Svalen fjernet og Kammerets Dør tilmuret,
medens Indgangen til Trefagsstuen kort efter — form o
dentlig ved Ejerskiftet i 1739 — udvidedes til en herska
belig Forstuedør. Paa samme Tidspunkt er Lejligheden
sikkert blevet »moderniseret«, idet den fik Gipslofter,
smukke Tapeter, nye Paneler og Døre18), der passede
bedre til Rokokotidens Smag end Rejmer Wildes Renæs
sancedøre. Men først ved Prioritetsvurderingen i 1775 er
det lille Kammer forsvundet. Ved Nedbrydningen fore
fandtes ganske vist et Kammer paa eet Fag i den Del af
Lejligheden, der laa fjernest Havnen, men da det ikke
omtales i B randtaxationen fra 1803, er det sikkert først
blevet indrettet i Midten af forrige Aarhundrede.
Før 1758 h ar anden og tredie Sal i hvert Fald ikke
været anvendt til Beboelse; hvornaar dette er sket, kan
vi nu ikke afgøre med Sikkerhed, men at dømme efter
Dørenes og Panelernes K arakter m aa de være blevet ind
rettet samtidig med, at Stueetagen er blevet helt »moder
niseret«, idet Louis XVI’s Panelernes Profiler var ens i
de to Etager. Vi kan derfor med stor Sandsynlighed gøre
gældende, at Ombygningen m aa have fundet Sted enten
ved Ejerskiftet i 1785 eller i 1798, da Rebslagermester
Anthon Christian Toxværd købte Ejendommen.
I 175819) har Gaarden haft den Skikkelse, i hvilken den
var kendt af enhver Københavner. Forhuset var ikke læn
gere fritliggende, Svalen forsvundet, og foruden Side
huset var der tilføjet et vinkelform et Baghus. Det ligger
nær at formode, at Sidehuset er opført om kring 1720, da
nogle Paneler, som ved Nedbrydningen fandtes i Køkke
net paa første Sal, peger mod disse Aar. Kort efter er Bag
huset bygget.
18) Brandtaxationen for 1758 (Landsarkivet for Sjælland).
19) Brandtaxationen for 1758 (Landsarkivet for Sjælland).
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Brogade 3. Parti af Sidehus og Baghus. Fol. Hannuss.

Sidehuset var tre Etager højt over Kælderen med en
Kvist, der oprindelig h ar siddet over to Fag, otte Fag
langt, men kun 8V2 Alen bredt med et ret stejlt Halvtag.
I det Indre var det meget forandret. Stueetagen har
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været aaben forneden og benyttet som Vognremise, men
i 1803 er denne forsvundet og taget ind til Beboelse. Sam 
tidig er der fra Trefagsstuen i Forhuset blevet afdelt en
Gang, der førte hen til en enløbet Trappe til første Sal.
Mellem første og anden Etage var der udsparet Plads til
tre Løb, medens Loftstrappen atter var enløbet. Denne
Trappe, hvis Rækværk stammede fra de sidste Aar i det
18. Aarhundrede, er sikkert blevet anlagt i 1785 eller i
1798, samtidig med at Anden- og Trediesalen i Forhuset
er blevet indrettet til Beboelse. Den oprindelige Trappe
m aa im idlertid have været enløbet, men da alle Spor er
forsvundet, bliver det vanskeligt at fastlægge dens Forløb.
Vi ved20), at den er begyndt i den Del af Stueetagen, der
stødte op til Forhuset, men om der fra første Fæ rd har
været Adgang til den gennem Vognremisen, eller om den,
som det var Tilfældet i 1758, h ar ligget i en Gang, vides
ikke.
Om Sidehuset ved vi forøvrigt, at der i 177521) var en
Forstue i Stueetagen paa tre Fag med Udgang til Gaar
den. Denne er im idlertid før 1803 blevet indrettet til Køk
ken22), og samtidig er det sidste Fag i Forstuen paa før
ste Sal, der var fire Fag lang, blevet af delt til et Kammer,
som senere er blevet lagt til Stuen ved Siden af og ind
rettet til Køkken, medens de to sidste Fag i Sidehuset blev
skilt fra til et Kammer, et Spisekam mer og en Gang, hvor
fra to T rin førte op til Baghuset.
Dette sm ukke vinkelformedc Pakhus, der var fem
Etager højt over Kælderen, h ar fra første Fæ rd haft en
Etage mere, men da Gaarden den 12. December 1785
solgtes til Frantz W ilhelm Rausch, var Betingelsen, at de
to øverste Etager skulde nedrives, »saa at disse Bygnin20) Brandlaxalionen for 1758 (Landsarkivet for Sjælland).
21) Priorilclsvurderingen for 1775 (Stadsarkivet).
22) Omtales første Gang i Brandlaxalionen for 1803 (Landsarkivet
for Sjælland).
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ger, efter at de toe Etager fra dem ere afbrudte og Tagene
over dem igien ere paalagde, da ikke bliver høyere end
det derved staaende Naboens Kvisthus . , . . « 23). Rausch
f jernede im idlertid kun den ene Etage, og i Slutningen af
Aarhundredet blev der i øverste Stokværk indrettet en
Stue med smukke Louis XVI’s Paneler, hvori Rejmer W il
des tidligere nævnte Dør fandt Anvendelse. F ra Stuen
havde m an en storartet Udsigt over Havneløbet. I de
nedre Etager var der store Lagerrum , som blev haaret af
svære hvidkalkede Stolper og solide Bjælker.
Side- og Baghuset var ved Nedbrydningen ligesom F or
husets Gaardside graamalede, men derunder fandtes Spor
af Rødkalkning. I Tidens Løb er de to Huse flere Gange
blevet ombyggede, Bindingsværket fornyet, Stolperne og
Løsholterne flyttet for at give Plads til nye Vinduer, men
alligevel havde den gamle Bryggergaard bevaret sin ydre
Frem toning — ufølsom overfor de skiftende Slægters Ind
greb, stod den som et ensomt Minde over de første Gavlkvisthuse i København. Typen blev først almindelig efter
den store Brand i 1728, »da moxen Kiøbenhafn gik over
udi ild«24), og fra den Tid er adskillige endnu bevaret;
men paa Bygninger fra det 17. A arhundrede er Byen fat
tig, og derfor bør de faa, vi endnu h ar tilbage, værnes
med nænsom Haand.
Inden vi forlader Brogade 3, vil det im idlertid være
interessant at undersøge, om den gamle Bryggergaard,
ligesom det var Tilfældet med mange andre københavn
ske Ejendomme, under Befolkningens stigende Tilvækst
i det 18. Aarhundrede, udviklede sig til et Lejehus for

23) Skødeprolokol af 27. Juli 1759 (Landsarkivet for Sjælland).
24) Brudstykke af en Indskrift paa et Brændevinsbrænderskilt, der
har siddet paa Hjørnet af Lille Skt. Clemcnsstræde og Vestervold,
paa det Hus, der opførtes i Stedet for det, hvor Ildebranden udbrød
1728 (Bymuseet).
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flere Familier. Gennemgaar vi derfor Indkvarterings
m andtalsprotokollerne mellem 1694 og 180125), kom mer
vi til det overraskende Resultat, at medens der 1694 boede
hele fire Fam ilier i Ejendom m en26), husede den hele det
18. A arhundrede igennem kun een Fam ilie ad Gangen.
Mellem 1780 og 1785, da »Det kongelig octroierede D an
ske Asiatiske Compagnie« ejede Gaarden, synes den endog
slet ikke at have været beboet. Ved Nedbrydningen i Juni
1938 var der Forretning i Stueetagen, Kontor paa før
ste Sal og almindelig Beboelse paa anden og tredie Sal.
Var Huset saaledes ikke overbefolket i det 18. A arhun
drede, blev Pladsen derimod i de senere Aar udnyttet
fuldt ud.
Fra Ejendom m en Brogade 3 udtog Bymuseet, foruden
Døre, Paneler og Vinduer, Gesimsen over Trekantsgavlen
paa Facaden og de to Kvistvinduer ved Siden af Kvisten
sam t Prøver paa Gadesidens Murværk. Endvidere lykke
des det at redde 10 af de 28 M urankre, deriblandt dem,
der dannede Aarstallet: A-N-O-l-6-8-8, og de tre Stene
over Porten. Samtidig blev For- og Sidehuset fotografe
ret af Museets Fotograf Ernst Hannuss og opm aalt af
Arkitekterne Kjærø, Bøgh, Kronborg og Røhling fra Kunst
akadem iets Arkitekturskole under Arkitekt Marinus An
dersens Ledelse.
Det vil derfor være muligt engang ad Aare at genop
bygge Ejendomm en, ganske vist med nye M aterialer, men
dog saaledes at dens ejendommelige Udseende kan genopstaa som et Vidnesbyrd om vore Forfædres Boligkultur.

25) I Stadsarkivet.
2G) Foruden Rejmer Wilde boede i Ejendommen Cancelliraad
Moth, Rebslager Hans Nielsen og Mogens Olsen.

FRANTZ DAHL.
DANSK RETSVIDENSKABS HISTORIKER.
25. OKTOBER 1869—21. DECEMBER 1937.
Af O. K. MAGNUSSEN.

taar m an en Foraarsdag i Læsesalen i British Mu
seum under den mægtige Kuppel, mens Solens sidste
Straaler gennem Hvælvingens Vindue falder ind over
Væggenes høje Reoler og faar de gyldne Bogstaver paa
Bøgernes Rygge til at lyse, kan der vokse en knugende
Følelse af alt Aandslivs Forkrænkelighed op i ens Sind.
Side om Side, Række over Række, staar de der, disse
Bind, hvoraf mange i sig rum m er et Menneskelivs Gær-

S
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ning. Og blev Retsforskningen ens Opgave og Maal, kan
m an gribe sig selv i at spørge: er det overhovedet muligt
at skabe virkeligt nyt paa et Om raade som dette? E r de
europæiske Sam fund ikke i de store Træk fra Rom erret
tens Tider til vore Dage saa ens i deres Opbygning, at
alle de vigtigste retlige Tanker forlængst er tænkt, de
Veje, der kan vælges, forlængst prøvet? E r Originalitet
her i Grunden andet end Mangel paa Lærdom?
For Professor Frantz Dahl, Universitetets Lærer i Rets
videnskabens Historie, h ar en Følelse som denne sikkert
ikke været fremmed. For hans Viden var sjælden og stor.
Der var næppe noget vigtigere Værk inden for europæisk
Retsvidenskab, han ikke engang før eller senere i sit Liv
havde stiftet Bekendtskab med, og dannet sig en Mening
om 1). De mange Artikler, han gennem Aarene skrev om
nordiske og fremmede Retslærde, vidner klart nok herom.
Men for det stæ rkt kritiske i hans Aand, der først og
frem mest gav sig Udtryk i en svidende Selvkritik, m aatte
en saa om fattende Viden nødvendigvis virke lammende.
Lysten til egentlig juridisk Produktion visnede bort. Det
meste, der kunde siges om et Spørgsmaal, var jo allerede
blevet sagt forlængst.
Men selvom han ifølge sin Viden og sit Sind m aatte
se kritisk paa meget af det, der kom frem mellem Aar
og Dag, kunde ingen til Gengæld nære en mere oprigtig
Beundring overfor det, han virkelig fandt stort. Hans
Skildringer af dansk Retsvidenskabs førende Skikkelser,
af Ørsted og Goos, taler tydeligt nok derom. Og ogsaa i

x) Det var saaledes Dahl, der (i „Ugeskrift for Retsvæsen“ 1903,
S. 1—8, og 1905, S. 19—26) først henledte dansk Videnskabs Op
mærksomhed paa Hammurabis Love, Verdens ældste Lovbog, og paa
den omfattende Litteratur, som hurtigt voksede op omkring den.
Sml. Georg Brandes: „Skikkelser og Tanker. Sidste Samling“ (1906),
S. 165.
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det daglige kunde hans Anerkendelse af det, han fandt
godt, give sig varm e og rige Udslag. Han var trods sin
kritiske Aand i sjælden Grad en Frem m er af Aandsliv.
Som A. F. Krieger, der heller ikke selv var produktiv af
Sind, kunde han anspore andre til Frembringelse. Den
levende og uselviske Interesse, han viste deres Gærning,
m aatte nødvendigvis styrke Lysten til at fortsætte.
Til syvende og sidst hang dette sam m en med det, der
var det inderste i hans Væsen, hans brændende Kærlig
hed til alt Aandsliv. Hans Viden og Interesse gik langt
ud over Juraens Grænser. Han var fortrolig med Historie
og Litteratur som faa og nærede en levende Interesse for
Kunst. Derfor var han ogsaa bedre end de fleste egnet
for det Fag, der blev hans, Retsvidenskabens Historie,
som netop danner Bro fra Juraen over til de øvrige Aands
videnskaber. Her kunde hans vidtspændende Interesser
og om fattende Viden faa sin fulde Anvendelse. For alle,
der holdt af ham, var det en Glæde, at det lykkedes ham
inden sin Død at give den første samlede Skildring af
dansk Retsvidenskabs Historie, vi h ar i vor Litteratur.
Dette Arbejde: »Hovedpunkter af den danske Rets
videnskabs Historie«, 1936, er hans Hovedværk. Det frem 
kom oprindelig i »Festskrift i Anledning af Tohundrede
Aars Dagen for Indførelsen af juridisk Eksam en ved Kø
benhavns Universitet«, senere i 1937 som Bog, 1939
i tysk Udgave, og det giver en indgaaende Skildring af
vor juridiske Litteratur og dens Mænd fra Andreas Hojer
til Viggo Bentzon, d. v. s. i et Tidsrum af c. 200 Aar.
Med Ørsted og Goos som de to Hovedskikkelser, træ k
ker Frantz Dahl her Hovedlinierne i Udviklingen af den
danske Retsvidenskab op og tegner en Række fængslende
Portræ tter af vore juridiske Skribenter. For manges Ved
kommende er det en Førstehaandsskildring, og m an be
høver blot at gennemse de 30 Sider Noter, der hører til
Bogen, for at forstaa, hvor om fattende Studier og Under-
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søgelser Forfatteren h ar m aattet foretage for at skrive
den. Hvor fin og forstaaende Skildringen af de enkelte
er, føler m an klart ved de nyere Skribenter, hvor ens
personlige Indtryk kan tjene til Sammenligning.
I en saadan historisk Udvikling er den Plads, der kan
indrømmes den enkelte, naturligvis begrænset. Men Frantz
Dahl har ved andre Lejligheder givet os mere indgaaende
Frem stillinger af de betydeligste. Det gælder først og
frem mest Anders Sandøe Ørsted, hvis Storhed han ikke
kunde blive træ t af at fremhæve. I 1927 udkom hans
sm ukke Essay: »Anders Sandøe Ørsted som retslærd«,
der senere med enkelte Æ ndringer blev udsendt baade
paa Engelsk og F ran sk 2), og i 1929 gav han i sin Bog:
»Frederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826« for før
ste Gang en fuldt dokum enteret Skildring af en af de
vigtigste Begivenheder i Ørsteds Liv, det Indgreb fra
Kongemagtens Side, der tvang ham til, mens han endnu
stod i sin fulde, aandelige Kraft, at standse sin viden
skabelige Forfattervirksom hed.
Ogsaa af Goos, for hvem Frantz Dahl nærede den dy
beste Beundring, har han givet en saare fængslende Skil
dring (»Juridiske Profiler« S. 1— 59). Bygget, som den
er, paa stærke, personlige Indtryk, tegner den et levende
Billede af Goos’ næsten overvældende Tankekraft, som
den lagde sig for Dagen baade i hans Værker og i hans
personlige Frem træ den som Docent. Forøvrigt h ar han i
en Række Essays skildret de fleste af nyere dansk Rets
videnskabs betydeligste Mænd, saasom Deuntzer, Julius
Lassen, Niels Lassen, E rnst Møller, Carl Torp og andre.
Flere af disse Skildringer er samlet i det Bind Essays, han
2) „Anders Sandøe Ørsted as a Jurist“ (1932), „L’Oeuvre juridique
d’A. S. Ørsted“ (1934). En populær Fremstilling af „Anders Sandøe
Ørsled’s Liv og Virksomhed“ (oprindelig to Radioforedrag) fore
ligger trykt som Manuskript 1936.
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under Titlen »Juridiske Profiler« udgav i 1920. Det inde
holder im idlertid ogsaa en Række K arakteristikker af
udenlandske Jurister, særlig af forskellige af Tysklands
førende Jurister fra Slutningen af forrige og Begyndelsen
af dette Aarhundrede. Disse Essays, hvoraf flere bygger
paa personligt Bekendtskab, viser, hvor fortrolig F orfatte
ren var med Udlandets Retsvidenskab, men er forøvrigt
kun nogle faa blandt de mange, han i Aarenes Løb i
Tidsskrifter og Leksika har skrevet om frem ragende Retslærde.
Personlig m aatte m an holde af Frantz Dahl. Hans Sind
var uden Brod, han var vennesæl og mild. H an havde
Venner overalt. Ikke m indst blandt Sverrigs Retslærde
var han kendt og afholdt, som næppe nogen anden dansk
Jurist. Det begyndte allerede i Ungdommens Dage, og det
holdt til det sidste. Ogsaa til Tysklands Ju ra var han
næ rt knyttet. Som en Anerkendelse af hans nøje Kend
skab til og fine Forstaaelse af tysk Retsvidenskab u d 
nævnte Ham borgs Universitet ham 1921 til Dr. juris ho
noris causa. Men ogsaa med Fagfæller i Frankrig, Eng
land, Nordam erika m. fl. Lande stod han i livlig F o r
bindelse.
Ved Professor Frantz Dahis Død blev dansk Ju ra en
særpræget Aand og et elskeligt Menneske fattigere, en
Aandslivets Dyrker, en Polyhistor i Fagfolkenes Tid.

ET UKENDT BREV FRA
ANDERS SANDØE ØRSTED.
Ved FRANTZ DAHL (f) OG FLEMMING DAHL.

fterfølgende Brev fra Anders Sandøe Ørsted, da Depu
teret i Danske Kancelli1), er rettet til Pastor Hans
Hastholm, en i sin Tid meget kendt rationalistisk indstil
let, filantropisk interesseret Præst og Redaktør.
Bastholm 2), der var født i København den 21. August
1774 som Søn af Kastelspræst, senere kgl. Konfessionarius, Christian Bastholm og Ingeborg Foss RosenstandGoiske, blev 1799 residerende Kapellan ved St. Mikkels
Kirke i Slagelse og to Aar efter Sognepræst ved St. Peders
Kirke og Hospitalet sammesteds. Den 6. September 1799

E

Andensteds — muligvis i „Personalhistorisk Tidsskrift“ — haaber
Flemming Dahl senere at kunne gøre nøjere Rede for den i det føl
gende kort omtalte Tildragelse.
x) Ørsted (21. Dec. 1778—1. Maj 1860) var 1813 blevet 4., 1816
3. Deputeret i Kancelliet. I Modsætning til de senere Ministerier sty
redes Enevældens Kollegier ikke af en enkelt, ansvarlig Chef, men
af flere sideordnede „Deputerede“, o: stemmeberettigede Departe
mentschefer. Kollegiets Præsident var nærmest „primus inter pares“,
men havde dog, navnlig hvis han tillige var Medlem af Geheimestatsraadet, Mulighed for at vinde langt større Indflydelse.
2) Se om ham foruden Michael Neiiendairis Artikel i Dansk bio
grafisk Leksikon II (1933), S. 234—35, samme Forfatters „Bastholmske Familiepapirer. Bidrag til det attende Aarhundredes Oplysning“
(1924), S. 8 ff. I Modsætning til Neiiendam’s forstaaende, om end
kritiske Skildring slaar Alfred Glahris lidet sympatiske Ironi i „Ogsaa en “Bogsamler““ i Aarbog for Bogvenner 1924, S. 68—121. Den
nyeste Omtale af Bastholm — i Paul Oldenburg: „Theodor Wilhelm
Oldenburg. 1805—1842. Præst og Salmedigter“ (trykt som Manu
skript, Aalborg 1939), S. 25—26 — bringer ikke noget nyt.
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ægtede han Anna Jacobine Beyer (1778— 1859). 1846 tog
han sin Afsked og flyttede til Hovedstaden, hvor han
døde den 14. Juni 1856.
For at skaffe Midler til Forøgelse af sit Bibliotek, en
af Slagelses faa Seværdigheder, for øvrigt senere over
draget til Sorø Akadem i3), redigerede Bastholm 1815—36
»Den Vest-Siællandske Avis« (grundet 1814). Eller, som
dens fulde Titel lød: »Den Vest-Siællandske Avis eller
Slagelse Ugeblad for den uden- og indenlandske Histo
rie og for Dagens vigtigste Nyeheder. Redigeret af Pastor
og Ridder Bastholm. T rykt og forlagt af Peter Magnus.
Med Kongl. allernaadigst Tilladelse at forsendes med
Brevposten til D annem ark og Hertugdømmene«.
I dette Blad, som udkom Tirsdag, (Torsdag) og Lør
dag, offentliggjorde han historiske, filosofiske og kirkeligt-polemiske Artikler; det vandt herved ubestridelig en
ikke ringe Anseelse og Betydning.
Ogsaa paa anden Maade var den begavede, men ner
vøst sygelige Mand, der baade som videnskabelig Skri
bent og som Menneske savnede Æ vnen til Koncentration,
litteræ rt virksom. Et enkelt Arbejde af ham fortjener
endog Efterverdenens Opmærksomhed, hans »Theoretisk
og practisk Anviisning til Fattigvæsnets hensigtsmæssige
Bestyrelse i D anm ark uden for Hovedstaden, saavel i
Kjøbstæderne som paa Landet« (Slagelse 1817).
I dette Skrift, »der havde saa meget større Vægt, som
den lærde Forfatter i flere Aar [12] havde med Held be
styret et Fattigvæsen i en Kjøbstad, hvori de fleste F a t
tige bleve beskjeftigede i et Arbeidshuus«4), hævdede
3) Jfr. Glahn, anf. Art. — I „Mit Livs Eventyr“ (Samlede Skrifter
I, 2. Udg., 1876, S. 57) nævner H. C. Andersen „den nye engelske
Sprøite og Pastor Bastholms Bibliothek“ som Byens Mærkværdig
heder; sml. ibid., S. 59—60.
4) A. S. Ørsted: „Af mit Livs og min Tids Historie“ I (1851),
S. 336.
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Stik efter C. W. Eckersberg (1821). Statens Museum for Kunst.
Efter Frantz Dahl: „Frederik VI og Anders Sandøe Ørsted i 1826“.

Bastholm udførligt og med ikke ringe Dygtighed, at F a t
tigforsorgen m aatte bygges paa Gensidighed, paa Sam 
fundets Pligt til at forsørge alle fattige og paa den træ n
gendes Forpligtelse »til efter sin yderste Evne ved sin Flid
at afbetale sin Gieid til det Offentlige«.5) E t Hovedpunkt
m aatte være Indretningen af en »hensigtsmæssig Arbeids5) Hans Bastholm, anf. Værk, S. 167.
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anstalt«, en Institution, han for Resten allerede tidligere
havde beskrevet.6) Hans Planer for »Fremtidens Forsør
gelsesvæsen« var i øvrigt baade grundigt gennemtænkte
og nøje efterprøvede, baarne af Forstaaelse og Medfølelse,
i m angt og meget forud for deres Tid.
Paa dette — Frederik VI »helligede« — Værk, som u d 
kom i 2000 Eksem plarer paa Forfatterens eget Forlag,
havde han selv kostet over 3000 Rbdlr.; men det faldt til
Jorden og blev ikke solgt. I sin Skuffelse indgav Hans
Bastholm da 5. Okt. 1817 til Danske Kancelli et »underdanigst Promemoria« om en Understøttelse efter Kollegiets
Skøn. Kancelliet stillede sig velvilligt hertil og ansøgte
under 6. Nov. Fondet »Ad usus publicos« om en Under
støttelse paa 840 Rbdlr. til Indkøb af 120 Eksem plarer af
Bastholm ’s Skrift til Fordeling blandt Fattigdirektionerne
Landet over. 15. Dec. s. A. indgav Fondets Direktion en
hertil sigtende Forestilling, som under 17. Jan. 1818
approberedes af Kongen, hvad Fondet d. 31. s. M. kom 
m unicerede Kancelliet.7)
I sin, d. 7. Maj s. A. daterede, Takkeskrivelse frem 
lagde Forfatteren im idlertid langt videregaaende Forslag
for Danske Kancelli, som dog 19. Maj i Tavshed lagde dem
»ad acta« og 24. Okt. 1818 meddelte Bastholm, hvordan
m an havde disponeret over de indkøbte Eksem plarer af
hans Skrift.
Under samme Dato udgik et Cirkulære til samtlige Di
rektioner for Amternes og Købstædernes Fattig væsen.
G) „Udførlig Beskrivelse over en Uldfabriks Indretning i Forbin
delse med Fattigvæsenet i Slagelse Kiøbslad, der tillige kan tiene
til Veiledning ved en lignende Arbeidsanslalts Bestyrelse i andre af
Landets Kiøbstæder, ligesom ogsaa ved Fatligvæsenerne paa Landet“
(Kbhvn. 1812).
7) Jfr. dels „Fonden ad usus publicos. Aklmæssige Bidrag til Be
lysning af dens Virksomhed, udgivne af Rigsarkivet“, II, 1801—1826
(1902), S. 265, dels en Række Akter i Danske Kancellis 2. Departe
ment, spee. Br. Nr. 3704/1817 og 3949/1818.
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Samtidig med, at Kancelliet tilstillede hver Direktion
nogle Eksem plarer af nævnte Værk, henstillede m an »til
Samme, hvor vidt den m aatte finde Anledning til at an 
drage paa nogen Forandring i Fattigvæsenets O rganisa
tion efter de Vink, som bemeldte Skrift indeholder.«8)
Med Kancelliets Afgørelse m aatte Hans Bastholm stille
sig tilfreds. 27. Okt. s. A. afsendte han et Takkebrev til
A. S. Ørsted, hvem han ogsaa senere paa anden Maade be
vidnede sin Taknemmelighed, og et P ar Maaneder efter
indløb Ø rsted’s Svar i følgende karakteristiske Brev, af
hvis anden Side et Facsimile meddeles omstaaende.
»Kiøbenhavn, 16. Jan u ar 1819.
Jeg undseer mig ret ved, at jeg ikke for længe siden har
besvaret Deres Velærværdigheds særdeles behagelige Skri
velse af 27de October. Det var rhin bestemte Hensigt,
strax at svare; men mellemkommende H indringer for
voldte, at det ikke skeede de første Postdage; og siden har
jeg været forlegen med at undskylde Opholdet. For im id
lertid ikke at blive ved at forøge min Skyld, m aa jeg en
delig engang overvinde denne Forlegenhed, og udbede mig
Tilgivelse, fordi m it Svar først kom m er nu.
Det var mig ret hjertelig kjært, at Deres Velærværdig
hed har fundet sig saa tilfredsstillet ved den Brug, Gancelliet h ar gjort af de Exem plarer, der, for offentlig Reg
ning, ere kjøbte af Deres vigtige Værk om Fattigvæsnet.
Der kan ingen Tvivl være om, at de mange gjennemtænkte og ved Erfaring prøvede Bemærkninger og F or
slage, dette Skrift indeholder, tidligere eller sildigere, maae
faae en betydelig og velgjørende Indflydelse paa denne
særdeles vigtige Deel af den offentlige Bestyrelse.
Men at paabyde den af Deres Velærværdighed, med saa
8) D. K. 2. DepL, Br. Nr. 3965/1818 samt 3949/1818. Jfr. for øvrigt
..C o lle g ia l- T id e n d e “

1818,

S.

869—

70.
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udm ærket Held, indførte Forsørgelsesmaade, som alm in
delig Regel, er noget, hvortil Cancelliet, for Øyeblikket,
ikke vover at give Anledning. Bekostningerne vilde blive
for betydelige; paa den nidkjære og m enneskekjærlige
Omhue, som denne Bestyrelsesmaade frem for nogen an 
den kræver, tør m an ei regne i Almindelighed; og paa
Landet h ar Sagen flere naturlige Vanskeligheder end i
Kiøbstæderne. At denne Forsørgelsesmaade Tid efter an 
den, m aatte indføres paa flere Steder, hvor de Vedkom
mende selv føle Interesse for Sagen, er derim od noget,
m an meget ønsker, som en Forberedelse til en almindelig
Reform i Fattigpleyen.
Hverken Conferentsraad M onrad9) eller jeg ønske at
genere Deres Velærværdighed i at benytte de i CollegialTidenden10) indførte Crim inalhistorier for den Vestsjæl
landske Avis. Kun bede vi, at De ikke ganske ordret vilde
afskrive dem, men enten indskrænke Dem til en Extract,
eller og, hvilket vist vilde være interessant, ledsage E fter
retningerne med Deres egne psychologiske Bemærkninger.
Det er ikke, for den Skade, vort Blads Afsætning kunde
tage ved slige Sagers bogstavelige Aftrykning i Deres
Blad, at vi frabede os den; men, saasnart der sees et saa9) Monrad, Peter Johan (1758—1834), Deputeret i Danske Kan
celli 1803, 1. Deputeret 1826, Konferensraad 1812, var 1798—1834
Medudgiver af „Collegial-Tidende“. Jfr. i øvrigt D. B. L. XVI, S.
120—21.
10) „Collegial-Tidende for Danmark. Med kongeligt allernaadigst
Privilegium“ begyndte i Januar 1798, redigeret, forlagt og udgivet af
Chr. Knudsen og P. J. Monrad, efter Knudsen’s Død i April 1813 af
Monrad alene, indtil A. 5. Ørsted i Juli 1815 tiltraadte som Medud
giver. Efter Monrad’s Død i Jan. 1834 fortsatte Ørsted som Eneud
giver, ligesom han 1841—Marts 1848 var ene om Udgivelsen af Ti
dendens Fortsættelse „Ny Collegial-Tidende for Danmark“. Den offi
ciøse „Collegial-Tidende“ indeholdt hyppigt udførlige Referater af
og Redegørelser for Justitssager, i Aaret 1818 saaledes S. 1—7, 121—
27, 265—69, 745—53, 825—35, 897—904.

fra
A. S. Ø r s t e d

Fol. M. Falk-Sørensen.
Facsimile af Ørsted’s Brev til Bastholm, dat. 16. Januar 1819. Ca. 3/4 Størrelse.
Brevet, som for nogle Aar siden blev erhvervet hos en københavnsk Antikvarboghandler, fylder I V4
tæt beskrevet Folioside; i øverste venstre Hjørne bærer det [Auktions- (?)] Nr. 289.
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dant Exempel, ville Dagens11) og Skilderiets12) Udgivere,
nden Tvivl, paa nye begynde med at aftrykke hele Gollegial-Tidenden; og at det m aa være dennes Udgivere til
et overordentlig stort Tab, at sammes hele Indhold, om
et Par Dage, findes i andre meget læste Ugeblade, vil let
indsees. Deres Velærværdighed vil derfor vist nok un d 
skylde, at vi ikke aldeles uden Forbeholdenhed sam tykke
i et Ønske, der hos en ædel Videnskabsm and som De,
h ar en ganske anden Kilde, end hos vore øvrige AvisRedacteurer, hvis Sag det er, med let Møie, at fylde deres
Blade.
Jeg er, i disse Dage, blevet forlovet med en Cousine af
Deres Velærværdighed, Mathilde Elisabeth Rogert.13) Det
er mig særdeles behageligt, at m in Forening med denne
fortreffelige Pige ogsaa bringer mig i Fam ilieforhold til
Dem og flere agtværdige Mænd.
Med udm ærket Høiagtelse
Ørsted.«

lx) „Dagen", konservativt Dagblad 1803—43, udkom fra 1835 og
saa Søndag under Titel „Søndagen“; det redigeredes 1817—21 af
Justitsraad Didrich Didrichsen (1752—1821), 1822—35 af Fr. Thaa
rup (1766—1845) og spillede længe en betydelig Rolle, bl. a. som
Fortaler for Regeringen, der i høj Grad begunstigede Bladet. Af de
liberale var det forhadt. Heiberg, der selv var konservativ, stiklede
til det og dets talrige Redaktørskifter i „En Sjæl efter Døden“ 1841
(Alfr. Ipscn’s Udg. 1893, S. 41) „som Mønster paa slet Redaction“.
12) „Nyeste Skilderie af Kiøbcnhavn“, Ugeblad for den „finere“
Del af Befolkningen 1803—31, redigeredes 1810—25 af Salomon
Soldin (1774—1837), 1825—31 af Thaarup. Dets Forbillede var Sé
bastien Mercier’s „Tableau de Paris“.
13) A. S. Ørsted havde 10. Juli 1802 ægtet Sophie Wilhelmine
Bertha Oehlenschläger (16. Juli 1782—9. Febr. 1818), Digterens ene
ste Søster. Efter sin første Hustrus Død indgik han 27. Marts 1819
Ægteskab med Mathilde Elisabeth Rogert (25. April 1782—26. Juni
1824), Datter af Landfysikus i Viborg Johan Philip Kneyl Rogert og
Henriette Benedicte Rosenstand-Goiske.

NOGLE KØBENHAVNSKE SEGL
Af S. P. SKOV.

e fleste seglmærker har heraldisk karakter, fordi det
heraldiske billedsprog er saa enkelt i sine udtryks
midler, at det kan fremstilles i de smaa form ater, seglet
kræver, og endda beholde den ønskede tydelighed, det
gælder da navnlig de adelige segl. For institutioners ved
kommende gør sig andre forhold gældende; mens disses
segl nu som regel udelukkende bestaar af indskriften,
kunde det noget større form at, der her var til raadighed,
tidligere friste til en mere fantasifuld fremstilling.
Topografiske frem stillinger var ikke ukendte i de
middelalderlige segl,1) omend gerne i forenklet eller stili
seret form. Det er saaledes i høj grad sandsynligt, at Kø
benhavns ældste segl2) gengiver et prospekt af Absalons
borg. Langt senere, i det 18. aarhundrede, udnyttedes det
samme motiv igen i Københavns toldkam m ers segl, S. 445.
Man ser tydeligt, at form aalet h ar været at vise »staden
med de skønne taarne« set fra landsiden. Man ser stads
graven og volden, og derover hæver alle de slanke taarne
sig, begyndende yderst til højre med Christianskirken,
Frelserskirkens sneglegang, det snoede Børsspir og det
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første Christiansborg med hele facaden gengivet, derefter
St. Nicolai, Helliggejst med det ganske lave spir, der yder
ligere frem hæver Vor Frues, det højeste af dem alle, til
venstre for det St. Petri, det massive R undetaarn og yderst
Rosenborg. Seglet, der m aa være fra sidste halvdel af det
18. aarhundrede, fra før slottets og byens brand 1794 og
95, forekom m er foruden i den her gengivne form ogsaa
i en oval ram m e med Christian VH’s kronede navnetræk,
men visende de forskellige taarnes karakter m indre tyde
ligt, og endelig ogsaa med Frederik VI’s monogram, uden
at det reelle indhold er forandret, skønt de to nævnte
brande og bom bardem entet 1807 totalt havde ændret by
billedet. Der blev ikke skaaret noget nyt signet efter byens
ændrede udseende; under Christian VIII viser toldkam 
merets segl blot kongens kronede navnetræk.
At afbilde kirker i segl er der ogsaa middelalderlig tra 
dition for, saaledes viser Roskildekapitlets segl dom kir
kens vestfa^ade;3) i det 18. aarhundrede var det samme
tilfældet med Viborg stiftsprovstis segl, og i det 19. a a r
hundrede gengav Trondhjem s bispesegl dom kirken set
fra nordøst, tilmed i perspektivisk gengivelse. F ra det 18.
aarhundrede er to københavnske kirker gengivet i deres
segl, Christianskirken (Frederiks tyske kirke) og Helligaandskirken, S. 445. Den førstnævnte er med sin strengt
symm etriske facade velegnet til gengivelse, hvorim od Helligaandskirken m aa have langsiden, sydfa^aden, gengivet,
om der skal være nogen mulighed for genkendelse; af
hensyn hertil er seglets form gjort ottekantet; forlægget
er sikkert et kobberstik. Christianskirkens segl er dateret
fra 1772, Ilelligaandskirkens er udateret, det er rimelig
vis noget yngre; spirform en angiver, at det ligger mellem
branden 1728 og Storcks restaurering 1878. Foruden de
3) H e n ry

P e te r s e n : D a n s k e g e js tlig e
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Øverst: Frederiks tyske kirkes segl (Christianskirken), 2. række, fra
venstre: Københavns groshandleres segl, Ilelligaandskirkens segl,
Københavns toldkammers segl, 3. række, fra venstre: Det borgerlige
laane- og livrenteselskabs segl, Brand- og vandkommissionens segl,
nederst: Nordsjællandske jernbaners segl.
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her nævnte findes der flere segl, hvori topografiske be
standdele indgaar; saaledes h ar Københavns stadshauptm andskabs segl under Frederik VI kongens kronede nav
netræk paa en baggrund af en bastion og to ubestem me
lige taarne, medens Holmens equipagemester under Chri
stian VIII har kongens navn flankeret af en fregat og
Holmens gamle m astekran.
Det 18. aarhundredes kunst yndede allegorien, hvad der
ogsaa mærkes i seglene. Et helt tableau er frem stillet i Det
borgerlige Laane- og Livrenteselskabs segl fra 1795, S. 445,
hvor — under Jehovas øje i skyen — en m and og en
kvinde kranser en le, der knejser over neg og aks, mens
børn leger under et gammelt træ; det skal illustrere ind
skriften: Ungdoms Sæd - Alderdoms Høst. Langt mere let
fattelig er allegorien i overform ynderiets segl, hvor op
sparingen er symboliseret i flittige bier, der samler forraad hjem i kuben.
Som en illustration til den florisante handelsperiode
gengives her Københavns groshandleres segl. Det inde
holder en symbolsk opstilling med en søjle kronet af fri
hedens frygiske hue flankeret af et skibsanker og et over
flødighedshorn, mens et fuldrigget handelsskib viser, at
rigdommene førtes hid over havene.
Kunstnerisk m indre vellykket er brand- og vandkom 
missionens segl, men det rum m er et ganske morsom t
genrebillede. Man ser en brandsprøjte betjent af fire m and
forsøge at slukke ilden i et brændende hus, mens en
brandm ajor til hest og med dragen sabel dirigerer arbej
det, og forneden kom m er en rytter jagende paa en hest
forspændt en slæde med en vandtønde. Brand- og vandkommissionen var oprettet 1714,4) og seglet stam m er sik
kert fra dens første tid.
4) A rth u r

G.
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Kollegiernes segl indeholder i reglen rigsvaabnet, under
tiden med forskellige attributer, saaledes har rentekam
meret to korslagte nøgler, paa samme m aade har den kgl.
kreditkasses direktion landbrugets symboler, aks, le,
spade og rive, og i Hof- og stadsrettens sam t i Køben
havns forligelseskommissions segl findes fasces, liktorer nes stokkeknippe med øksen; eet kollegium danner dog
en undtagelse, nemlig missionskollegiet, der i sit segl har
en missionær, der præ diker for de knælende indfødte; bag
ham ses en fregat og et af koloniforterne med et mægtigl
splitflag.
Som et enkelt exempel fra en noget senere tid er m ed
taget Nordsjællandske Jernbaners segl, S. 445. Nordsjæl
landske Jernbaner aabnede driften 1864, men seglets type
er ældre, fra de allerførste jernbaners tid, og viser en
nøjagtig gengivelse af et af de første lokomotiver, fra før
m an gik over til det mere heraldiske vingehjul som jern 
banens symbol. Seglet er klart og tydeligt skaaret.
De her gengivne segl viser, at signetskærernes forbil
leder ikke h ar været af heraldisk art, men at de snarere
er medaillerne, hvoraf der netop i det 18. aarhundrede
frem bragtes udm ærkede ting. I toldkamm erseglet er Kø
benhavns taarne sikkert kom poneret sammen, med det
højeste taarn, Vor Frues, i m idten og de andre forskudt og
trængt sam m en for at passe ind i den snævre ram m e, men
alle let kendelige, og uden at illusionen er gaaet tabt.
Saadanne byprospekter er meget almindelige i den sam 
tidige m edaillekunst, f. ex. i den store nordiske krigs sejrsmedailler i anledning af Stades, Tønningens og Stral
sunds erobring.5) Noget bestemt forbillede lader sig vel
næppe paavise, omend ogsaa Københavns taarne findes i
m edailler som i den, Chr. W erm uth skar til minde om
5) Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jelons 1533-1788,
nr. 360-63, p. 214-15. (Khvn. 1936).

448

S. P . S k o v

branden 1728.6) Derimod kan der næppe være nogen
tvivl om, at B. Meiers Christianshavns kirke7) er proto
typen for Christianskirkens segl. Af de allegoriske frem 
stillinger er laaneselskabets fra borgerdydstiden noget
affekteret, mens groshandlernes segl baade er tydeligt
skaaret og letfatteligt i billedvirkningen, det er et helt lille
kunstværk. Af de to segl, der h ar naturalistiske frem stil
linger, viser brandkom m issionens en tydelig m isforstaaelse af seglets idé, omend resultatet er blevet ganske for
nøjeligt. Der er forsøgt at presse alt for meget ind i den
snævre ram m e; sfragistisk gengivelse er nu ikke den
heldigste form for genrefremstilling. Noget forbillede for
dette segl findes ganske vist ikke blandt medaillerne, men
dog nok en parallel, idet Christian V’s Kongsbergmedaille8) viser arbejdet i grubens skakter. Langt bedre er
jernbaneseglet, idet der her er valgt en enkelt k a ra k 
teristisk genstand, lokomotivet, til at repræsentere hel
heden.
❖
Storhandel og borgerdyd, ildebrande og jernbaner —
ogsaa i seglenes kleinkunst spejles tidens rørelser og
vigtige begivenheder i Københavns historie.

°)

G a ls te r, p . 168.

7 ) ib ., n r .
8 ) ib ., p .

160, p. 102.
137.

DREJERNES KONFLIKT 1896.
Af GEORG NØRREGAAR1).

en Arbejdsnedlæggelse, der fandt Sted blandt de
københavnske Drejere i Sommeren 1896, er en af
de m est interessante og tillige en af de m est indviklede
af de Konflikter, der ledsagede Socialismens og den fag
lige Arbejderbevægelses F rem brud i København i sid
ste M enneskealder af forrige A arhundrede. Den om talte
Strid tilspidsedes efterhaanden i den Grad, at P arterne
beskyldte hinanden for Falskneri, og i Tidens Løb blev
der tru k k et et Slør over Begivenhederne, saadan at m an
ikke um iddelbart kunde afgøre, hvem af dem der havde
Ret i deres Paastand. Heldigvis er der dog bevaret en
saa righoldig D okum entation i Sagen, at den lader sig
udrede.
Det P unkt, der frem kaldte Anklagen, var T rykningen
af en A kkord-Priskurant, som var blevet til ved Over
enskom st mellem Svende og Mestre. F orhandlingerne
om Overenskom sten var tilendebragt den 15. April 1896,
og i de følgende Uger lod begge P a rte r hver isæ r A ftaler
ne trykke; m en m ellem de to O ptryk var der paa vig
tige P un k ter en afgørende Forskel. Ganske vist laa den
væsentlige Ulighed i et enkelt lille Ord, m en dette var
ogsaa nok. F or flere forskellige Slags Arbejde, saaledes
for D rejning af Spisebordben, var der angivet en Række
Lønsatser for Udførelsen af de forskellige Tykkelser;

D
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m en i Svendenes O ptryk stod der udfor hver Sats, at
den gjaldt »indtil« det og det Tom m em aal; i M estrenes
stod der »fra« det anførte Maal. E n Prissats hos M estre
ne kom derved til at gælde for et Bordben af større T yk
kelse end den samm e Prissats hos Svendene. Hvis den
hos Mestrene gjaldt for Tykkelsen 3—3V2, kom den hos
Svendene til at gælde for Tykkelsen 2V2— 3 Tom m er.
Prisforskellen fra Sats til Sats var tem melig stor, og fra
begge Sider angives Svendenes Pris at være 20 pCt. højere
end M estrenes for sam m e Stykke A rbejde1). Dette var
saa følelig en Forskel, at m an ikke kunde vente af no
gen af P arterne, at de stiltiende skulde lade sig n a rre
for et saa betydeligt Beløb. Det var netop ud for nogle
af de hyppigst forekom m ende A rbejder i Faget, de skæ b
nesvangre sm aa Ord var anbragt.
Det er nu givet, at begge P a rte r kan ikke være uskyl
dige i denne Forskel.
Svendenes A nfører var Form anden for D rejersvende
nes L andsforbund C. J. Tagemose. M estrenes var O lder
m anden for det københavnske D rejerlav J. H. L indhard,
der iøvrigt ogsaa i August 1896 blev valgt til Form and
for D rejerm estrenes Landssam m enslutning. E fter D ati
dens gangbare A nskuelser lagde alt sig til Rette for den
O pfattelse, at U retten var paa Svendenes Side. J. H.
L indhard (1839— 1901)2) var Søn af en O rganist og frem 
træ dende i offentlige Bestillinger. Han var højt agtet
blandt Lavsbrødre og udnævntes før sin Død til' Ridder
af Dannebrog. Han var kort sagt den »fine« Mand. I
L avsprotokollen h a r h an forsvaret sin Sag paa det k r a f 
tigste og refereret m ed en Udførlighed og Djærvhed, der
gør A fsnittet fra hans Em bedstid til det m est u nderhol
dende Stykke, der vistnok findes i nogen dansk LavsJ) Drejerlavets Protokol 4. 7. 1896; Social-Demokraten 12. 7. 1896.
2) L. Just-Nielsen: Drejerlauget i København 1652—1902, 116—17.
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protokol3). C. J. Tagemose (f. 1871) var derim od en ung
Mand paa 25 Aar, hvis Regeringstid i D rejerforbundet
skildres som tem m elig kaotisk4). Hans F orm andstid blev
afbrudt af, at han 1897 indkaldtes til M ilitærtjeneste,
og h an h a r ikke efter den Tid spillet nogen iøjnefalden
de Rolle i D rejersvendenes faglige O rganisation. Det

J. H. Lindhard.

ligger næ r at betragte F alskneriet som et Udslag af ung
dommelig Letsindighed.
F or nu at efterprøve, om dette er rigtigt, er det nød
vendigt at gaa noget tilbage i Tiden.
3) De to Hovedkilder for nærværende Fremstilling er Københavns
Drejerlavs Protokol 1744—50, 1877—1900, nu i Stadsarkivet, og
Forhandlingsprotokol for Drejerforbundet i Danmark 1891—1902,
der stadig befinder sig i Drejerforbundets Værge. Foruden Refe
rater af Møder indeholder Lavsprotokollen Afskrift af en Række
af de i Sagen vekslede Skrivelser.
4) [M. Arnsfelt:] Drejerforbundet i Danmark 1891—1926, 40—44.

452

G e o rg

N ø rreg aard

D rejersvendenes første Fagforening i København op
rettedes 18745). H vert V ærksted havde dengang sin P ris
k u ran t for Arbejdets Udførelse; m en O rganisationen be
gyndte straks at indsam le disse T ariffer for paa G rund
lag af dem at udarbejde en fælles A kkord-P riskurant
for hele Byen6), og i 1875 forelagde den Udkast
til en saadan7). Hvad der kom ud af denne Virksom hed,
vides ikke. I de følgende kriseram te Aar forsvandt baade Fagforening og T arifudkast, og først efter at F agfor
eningen i 1884 var genopstaaet, m ødte Svendene igen
frem m ed en P riskurant, som denne Gang blev a n e r
kendt af M estrene8). I ret stor U dstræ kning blev den
dog næppe overholdt; for de følgende Aar bragte øko
nom iske V anskeligheder af sam m e Art som 70’ernes
Slutning; m en i 1889 fik Fagforeningen paany anerkendt
en P risk u ra n t for D rejerarbejde, og med sm aa Æ n d rin 
ger fornyedes Overenskom sten herom 1890®). Antagelig
blev A ftalerne nu overholdt i Hovedtræ kkene. I alt Fald
trivedes Fagforeningen godt, og Sidestykker til den kø
benhavnske O rganisation oprettedes i forskellige P ro 
vinsbyer. 1891 sam m ensluttedes disse D rejerfagforenin
ger til »D rejerforbundet i D anm ark«, og paa en F o r
bundskongres 1892 vedtoges R etningslinjer for, hvad

5) Henry Bruun: Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark ind
til Aar 1900, I, 1938, 577.
6) Social-Demokraten 6. 11. 1874.
7) Smst. 1. 5. 1875.
8) Smst. 29. 3., 1. 4., 2. 4., 5. 5., 7. 5., 13. 5., 27. 5., 2. 6., 7. 6.,
10. 6., 16. 6., 22. 7., 1. 8., 27. 8. og 4. 10. 1885; Priskurant for gang
bart Dreierarbejde paa Dreierværksteder ved Fodkraft i Kjøbenhavn, 1885, det kongelige Biblioteks Smaatryk.
9) Lavsprotokollen 7. 2., 21. 4., 25. 9., 31. 10. 190; Social-Demo
kraten 9. 4., 1. 11., 4. 11., 14. 11. 1890; to Priskuranter i Lavets Be
siddelse, begge med Titlen: Priskurant for gangbart Drejerarbejde
for Trædrejerfaget i København, henholdsvis 1889 og 1890.
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m an vilde forsøge at gennem føre af F orbedringer i Ar
bejdernes Forhold.
Den 28. Juni 1894 valgtes Tagemose til F orretnings
fører. I en B eretning10), som han forfattede 1926 til Brug
for et F estskrift, der skulde udarbejdes i Anledning af
D rejerforbundets 35-aarige Bestaaen, h a r han anerkendt
S. Bresem ann som sit Forbillede. Bresemann, der var

C. J . T a g e m o s e .

kom met frem som Forretningsfører for Bødkerforbun
det, var den dristigste af alle Arbejderbevægelsens Mænd,
n aar det gjaldt at m anøvrere overfor Arbejdsgiverne.
H an var tillige Fagforeningernes raskeste Pennefører,
hvad der blev anerkendt ved, at han blev R edaktør for
deres særlige Organ »Sam arbejdet«, da det begyndte at
udkom m e fra N ytaar 1893. Tagemose om taler ligeledes
sin »glubende Appetit« paa at gennem føre det Program ,
10) C. J. Tagemoses Beretning er et Manuskript paa 12 Sider i
Drejerforbundets Besiddelse, i Uddrag optrykt i [M. Arnsfelt:]
Drejerforbundet i Danmark 1891—1926, 44—46.
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som var opstillet paa D rejerforbundets Kongres 1892, og
h an siger, at han m ange Gange, mens h an var F o rre t
ningsfører, m aatte arbejde 20 T im er i Døgnet. Hvis m an
skal tro denne Beretning, kan der ikke være Tvivl om,
at han var fuldstæ ndig uselvisk og idealistisk.
Kort Tid efter hans Tiltræ den udform edes Forbundets
A rbejdsprogram nøjere paa en ny Kongres, som afhold
tes den 26. og 27. August 1894 i København. Man vedtog
her, at der skulde udarbejdes en fælles A kkordprisku
ra n t for D rejerarbejde i hele Landet, og at m an skulde
søge at opnaa en Tim eløn af 30 Øre. Den 19. Septem ber
begyndte m an U darbejdelsen af et U dkast til nævnte
L andstarif. Arbejdet derm ed sinkedes vel noget af fo r
skellige S trejker; m en den 20. Juni 1895 havde m an F o r
slag færdig baade til A kkordpriser og til et V æ rksteds
regulativ, der indeholdt Bestem m elser om Arbejdstid,
om Renholdelse af Arbejdspladsen, om Afregningens
F orm og T idspunkt m. m .11).
Sam tidig m ed at der arbejdedes paa en saadan alm in
delig P risk u ra n t for Fagets Arbejde, henvendte m an sig
i F o ra are t 1895 til D rejerlavet i K øbenhavn for at opnaa
F orhandling om O prettelsen af en særlig A kkord-Pris
k u ran t for Udførelsen af Dørgreb i hele Landet. Bag
grunden h erfo r var, at Provinsm estrene paa dette Omraade var ved at konk u rrere de københavnske Mestre
helt ud. Den 25. April 1896 holdt Lavet Møde herom og
n ) I Drejerforbundets Besiddelse findes 2 hektograferede Ud
kast, som er udarbejdet af Forbundets Hovedbestyrelse, det ene i
en Form, som er sendt til Forbundsafdelingernes Betænkning, det
andet rettet af efter Beslutningerne paa Hovedbestyrelsesmøde og
tillige forsynet med Rettelser, som er indført under Forhandlinger
i Priskurantudvalget. Blandt det kongelige Biblioteks Smaatryk
findes: Forslag til ensartet Priskurant for hele Landet over almin
deligt simpelt Trædrejerarbejde med almindelige simple gangbare
Faconer og med almindelig Lakering [1895].
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bestem te, at der skulde indkaldes til et Møde af alle Me
stre, der var beskæftiget m ed dette specielle Arbejde,
hvad enten de stod i Lavet eller ej. Det paagældende
Møde fandt Sted den 3. Maj. Af 9 indbudte Mestre kom
de 8, og de nedsatte et Udvalg paa 3 Mestre til at fo r
handle m ed Svendene. Desuden vedtog de, at Udvalget
skulde tiltræ des af O lderm anden, saaledes at han skulde
»tilsige, lede og dirigere« Møderne, og i Tilfælde af Stem
m elighed skulde h an have den afgørende Stemme. Dette
vilde Svendene slet ikke gaa ind paa. De forlangte i det
m indste at være m ed ved Valget af O pm and; m en her
vilde L indhard ikke bøje sig.
Det kom i den Anledning til en Sam tale m ellem ham
og Tagemose, og Olderm anden fik det Indtryk, at Tagemose ganske lod sig overbevise af hans Betragtninger.
L indhard frem hævede, at h an ikke selv fabrikerede D ør
greb og derfor m aatte anses for ganske upartisk. H vor
for skulde m an nægte ham den Tillid at gøre ham til
Opm and?
Nu h a r Fagbevægelsen fra første Fæ rd krævet, at alle
Forhandlinger om A rbejdsforhold skulde foregaa paa
fuldstændig lige Fod mellem A rbejder og Arbejdsgiver,
og den ene P a rt ikke have større Indflydelse paa Be
slutningerne end den anden. Tagemose var følgelig i sin
gode Ret og i Overensstem m else m ed hele Fagforenings
bevægelsen, n aar han ikke vilde have en Mester til Op
m and og navnlig ikke Fagets egen O lderm and. Hvis der
skulde nogen til at skille T ræ tten mellem P arterne, k ræ 
vede Fagforeningerne altid, at det skulde være en u p a r
tisk M and udefra, som begge P artier kunde enes om at
tage til Opm and.
Dette simple R etfæ rdighedskrav kom im idlertid gan
ske paa tværs af M estrenes tilvante Forestillinger. De
var jo vant til at have H erredøm m et over deres Svende
i enhver Henseende, og frem for nogen var L indhard be-
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sjælet af den gam m eldags p atriarkalske Aand. Som F øl
ge deraf blev han højst fortørnet, da han opdagede, at
det ikke var lykkedes ham at overbevise Tagemose, og
at Fagforeningen slet ikke respekterede hans Ønske. E f
ter nogen K orrespondance frem og tilbage besluttede
M estrene den 22. August, at de ikke m ere vilde besvare
Svendenes Breve i den Anledning. Sagen var herm ed
henlagt; m en L indhard h a r sikkert aldrig tilgivet Tage
mose, at h an først ved Sam talen lod føjelig, m en siden
alligevel fastholdt Svendenes Krav.
Im idlertid havde D rejerforbundet ogsaa frem sat sit
Forslag til H ovedpriskuranten, idet de havde sendt det
til D rejerm estrenes Landsorganisation, og ved samm e
Møde, hvor D ørgrebspriskuranten begravedes, drøftede
det københavnske Lav for første Gang Forslagets In d 
hold. Navnlig irriteredes M estrene vistnok af Forslaget
til A rbejdsregulativ. L indhard skriver i Lavsprotokollen,
at det i det væsentlige gik ud paa at gøre Svendene til
H errer paa V ærkstederne. Ved et Lavsmøde den 9. O k
tober lod han det dog ogsaa gaa ud over P riskuranten,
idet han hævdede, at den vilde gøre Arbejdet saa dyrt,
at dansk D rejeri ikke kunde k o n k u rrere m ed Udlandets,
»og det vil sikkert føre til, at T ræ drejerne forsvinder,
ligesom K unstdrejerne alt er forsvundne«12). Kun een
Mester talte im od O lderm anden.
B ehandlingen af H ovedpriskuranten og Regulativet i
D rejerm estrenes Landsforening fandt Sted den 14. og
12) Ifølge Folketællingen 1895 (Tabelværk til Københavns Stati
stik Nr. 11) var der i København af Trædrejere 40 Mestre med 176
Medhjælpere, af Kunstdrejere 90 Mestre med 114 Medhjælpere.
Disse Tal omfatter ogsaa gamle, svage og arbejdsløse Fagfæller.
Fordelingen mellem de to Slags Drejere i talmæssig Henseende kan
aabenbart ikke tillægges megen Vægt. Ved Nytaar 1897 talte Drejerlavet (Trædrejere) 56 Mestre, hvoraf dog 3 var paa Stiftelser.
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15. O ktober. L indhard førte her det store O rd og lovede
at holde et Foredrag, som h an haabede skulde bringe
Svendene til F ornuft. Selve T anken om O prettelsen af
en ensartet P risk u ran t for hele L andet vandt im idlertid
alm indelig Tilslutning. Kun m ente m an ikke, at de »provinsianske« Mestre, som L indhard kalder dem, havde
Tid til at opholde sig i København, m ens de vidtløftige
F orhandlinger om P riskurantens enkelte T akster stod
paa, og m an besluttede derfor at lade Københavns D rejer
lav nedsæ tte et Udvalg til at forhandle med et Udvalg
fra Svendeforbundet. Dog skulde de større Byers Re
præ sentanter holdes å jour m ed Forhandlingerne, saa
de kunde gøre Indsigelse, før den endelige Afstemning
fandt Sted13).
Den 12. November gik Drejerlavet ind paa denne O rd
ning, men vedtog tillige, at Forhandlingerne skulde foregaa paa Grundlag af den i København hidtil gældende
P riskurant og ikke paa Grundlag af Svendenes Forslag.
Ligeledes besluttede m an at søge Sam arbejde med de
københavnske K unstdrejerm estre, der havde deres egen
Organisation. Den 28. November nedsattes derefter i
Kunstdrejerm estrenes Nærværelse et Mesterudvalg, der
fik Myndighed til at træffe bindende Afgørelse ogsaa for
Provinsm estrenes Vedkommende. Ved samme Lejlighed
vedtoges et Forslag til Værkstedsregulativ, saaledes som
dette efter Mestrenes Opfattelse skulde se ud.
Før Forhandlingerne skulde begynde, vilde Lindhard
nu holde sit Foredrag for Svendene, og han smølede i
det hele taget med at sende dem Besked om, hvad der
var vedtaget. Maaske ønskede han ligefrem at træ kke T i
den ud. Svendene tabte i alt Fald Taalm odigheden, og den
9. December vedtog D rejerforbundet, at dets Forslag
13) Social-Demokraten 22. 10. 1895; Samarbejdet 1. 11. 1895.
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skulde gælde fra 1. April 1896, hvis ikke et F o rh an d 
lingsudvalg var tra a d t sam m en inden den 1. Ja n u ar
L indhard fik nu travlt m ed at skrive til Svendene; men
da de saa, at M estrene krævede Forhandling paa G rund
lag af den bestaaende P riskurant, vedtog de den 20. De
cember, at den for København gældende P risk u ran t
skulde siges op inden 1. Januar, saaledes at den kunde
ophøre at gælde fra den 1. April. En saadan 3 Maaneders Opsigelsesfrist var fastsat for de fleste Arbejdsoverenskom ster.
E fter at have foretaget denne Opsigelse valgte Drejerforbundet den 12. J a n u a r 1896 et Forhandlingsudvalg
svarende til Mestrenes; men først den 14. F ebruar løb
L indhards Foredrag af Stabelen, idet baade Mestre og
Svende var indbudt til det. Olderm anden skildrede her,
hvorledes Toldbeskyttelsen var saa lav, at en forhøjet
Arbejdsløn vilde gøre dansk D rejerarbejde for dyrt over
for Udlandets. »Vort hjem lige A rbejderparti havde et
fejl Syn paa m ange Ting; det m ente nemlig, at selv om
en M ester specialiserede sig og kun indrettede sig paa
at fabrikere enkelte gangbare Artikler, saa skulde Sven
dene have den samm e Pris paa et saadant Værksted,
selv om de fik 1000 Stk. at lave ad Gangen, som de skul
de have, hvor de kun fik nogle enkelte Stykker«. Det
kom efter disse U dtalelser til Diskussion. L indhard paastaar i Lavsprotokollen, at Tagemose »i en hel Time væ
vede frem og tilbage om intet; m en m an fik dog det ud
af ham og alle de Svende, der havde Ordet, at de fra de
res Ledere havde O rdre til at fastholde F rihandelssyste
met, saalænge der ikke blev fastsat Told paa Indførsel
af frem m ed A rbejdskraft«.
Endelig kunde U dvalgsforhandlingerne begynde den
19. Februar. M estrene m ødte m ed skriftligt M andat til
at forhandle, og Svendene m aatte ligeledes frem skaffe
M andat til at træ ffe bindende A ftaler for Svendene i hele
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L andet14). L indhard var ikke Medlem, derim od Tagemose. F orm and for Svendenes Udvalg var Th. Christensen,
som var af en besindigere og m ere forhandlingskyndig
N atur end Tagemose. Han udtrykte sig saadan, at m an
vel kunde forhandle paa G rundlag af den gamle P risk u 
rant, m en at det skulde ske m ed den nye for Øje.
I V irkeligheden blev det til et langvarigt Tovtræ kkeri
m ellem P artern e indenfor de Grænser, som blev a fstu k 
ket af de hidtidige P riser og de Priser, Svendenes F o r
slag indeholdt. I den første Tid gik det yderst trevent.
Man m ødtes vel en Aften om Ugen; m en M estrene holdt
fast paa, at de ingen F orhøjelser vilde give. Kun de P o 
ster, hvor Svendene erklæ rede sig tilfreds med den hid 
tidige Pris, kunde m an enes om. Kun ganske faa og sm aa
Indrøm m elser opnaaede de.
F or at kom me ud af dette Dødvande m aatte Svendene
atter slaa i Bordet. Man næ rm ede sig den 1. April, da
den københavnske P risk u ra n t skulde ophøre at gælde,
og den 29. M arts forlangte D rejersvendenes Fagforening
for K øbenhavn i en Skrivelse til O lderm anden, at Sven
denes Forslag skulde gælde fra M andag den 13. April.
Paa Forespørgsel, om de ellers vilde strejke, svarede de
Ja. Allerede den 21. Juli 1895 havde D rejerforbundet
vedtaget, at hvis ikke M estrene vilde give sig overfor
Svendenes L andsorganisation, skulde P risk u ran ten fo
relægges for dem af de enkelte Forbundsafdelinger, og
saa skulde K øbenhavn tages først.
Om Aftenen den 31. M arts kom det til et bevæget Møde
i P riskurantudvalget. E n af M estrene m ente, m an kunde
lige saa godt gaa fra hinanden, naar Svendene alligevel
ikke vilde »saglig Forhandling«, og fra O lderm anden
14) Forhandlingsprotokol for Udvalgsmøderne 1896 i Drejerlavets
Eje, omfatter Møderne fra 19. 2. til 26. 4. 1896 samt en Priskurant fra
1905. Mødereferaterne fra 1896 er for det meste meget mangelfuldt
affattede.
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frem lagde han Forespørgsel, om Forhandlingerne nu
gjaldt K øbenhavn eller hele Landet. Svendeudvalgets
F orm and svarede alvorligt igen, m en røbede tillige, at
Svendene vilde slaa af paa de Poster, som M estrene syn
tes var »lidt højt« sat. E fter dette vilde Skylden falde
paa Mestrene, hvis Forhandlingerne blev afbrudt, og
m an enedes da om at holde Møde noget hyppigere i de
følgende Paaskedage.
Paa Møder den 3., 7., 9. og 12. April bortryddedes der
efter alle Stridspunkter. Den sidste Nat sluttede F o r
handlingerne først Kl. 3V2. M estrene var nu kom m et paa
Tanke om at give Forhøjelser. Ca. 10 pCt. blev indrøm 
m et paa en Række Poster. Sjældent fik Svendene vel helt
ud, hvad de forlangte; m en antagelig var deres Krav op
stillet, saa der var noget at slaa af paa. Paa et vigtigt
P u n k t som Spisebordben huggede m an Knuden over ved
at bestem me, at den gamle Pris skulde gælde, n aar der
udførtes m indst et Dusin ad Gangen; m en Svendenes
Pris skulde gælde ved Udførelsen af et ringere Antal.
Vistnok var dette ikke saa daarlig en Ordning for
Svendene, og det tilfredsstillede de F abrikanter, der lag
de Vægt paa billig M asseproduktion (»Dusinvarer«).
Ikke blot H ovedpriskuranten kom Udvalget igennem
paa de nævnte 4 Møder, m en ogsaa det U dkast til en sæ r
lig P risk u ra n t for Dørgreb, som havde været frem m e
Aaret før, og ligeledes A rbejdsregulativet. P aa Dørgreb
opnaaedes forskellige F orhøjelser; m en Betingelsen for,
at de højere P riser skulde gælde i København, var, at et
P a r næ rm ere betegnede Mestre i Provinsen ogsaa skulde
overholde dem. Tagemose lovede at skaffe disse Herrers
U nderskrifter i Løbet af 14 Dage; m en han opnaaede
kun den enes, og D ørgrebspriskuranten kom derfor ikke
til at træ de i Kraft. Den anden U nderskrift skulde have
væ ret hentet fra Randers; m en Svendene her havde ved
N ytaarstid paa egen H aand indgaaet Overenskom st med
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deres Mester. Tagemose havde forstaaet det saadan, at
R andersaftalen kun gjaldt foreløbig; m en da det nu kom
til Stykket, viste det sig, at den gjaldt for et Aar. En
saadan Mangel paa K orrespondance m ellem en F o rre t
ningsfører og en Forbundsafdeling var, hvad der kunde
indtræ ffe i Fagbevægelsens første Aar. Nogen Magt over
Forholdene i R andersafdelingen havde Tagemose ikke.
Der arbejdede kun 3 Mand hos den paagældende Mester,
og der var nok at bestille andre Steder i Faget, saa m an
kunde godt have risikeret en Strejke paa Spørgsm aalet;
m en R andersafdelingen vilde holde sit Ord og nægtede
at forelægge P riskurantudvalgets Dørgrebsforslag for
deres Mester, før deres indgaaede Overenskom st med
ham udløb. Tagemose rejste i Maj derover for at paav ir
ke dem, m en forgæves.
Angaaende det A rbejdsregulativ, som P risk u ra n tu d 
valget vedtog, skal E nkeltheder ikke anføres her. Kun
skal det om tales, at det U dkast til Regulativ, som Lavet
sam m en m ed K unstdrejerne vedtog den 28. November
1895, kendes gennem en hektograferet A fskrift i Drejerforbundet. Denne A fskrift kan dog ikke tænkes at gen
give M esterforslaget helt ordret, om end m aaske nok i
Hovedtræk dets Realiteter. Teksten er nemlig redigeret
af Tagemose til Udsendelse til Svendekolleger, og den
indeholder derfor baade parentetiske Bem æ rkninger og
efter alt at dømme ogsaa F orvanskninger med det Form aal at vække Svendenes L atter over M estrenes Krav.
Denne utilstedelige Behandling af et højtideligt A ktstyk
ke kaster et skarpt og ufordelagtigt Lys over Tagemose.
Ogsaa Beretningen fra 1926 viser ham som m ere agitato
risk end saglig.
Mens Forhandlingerne endnu stod paa, havde L indhard
den 10. April sam m enkaldt til Lavsmøde for at udforske,
om Sam menholdet var saa godt, at m an i fornødent Fald
kunde tage en Strejke. M ønstringen af Styrken faldt ud til
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hans Tilfredshed; men da nu Forhandlingerne afsluttedes
heldigt, fik h an ikke Brug for sit Beredskab i denne Om 
gang. Den 15. April kunde Priskurantudvalget holde et
form elt Afslutningsm øde, og den 17. April kunde Lindh a rd udsende Budskab om Fredsslutningen.
E fter at Priskurantudvalget var kom m et til Enighed,
indtraf de afgørende Begivenheder. Nu var det, den fatale
Trykning af P riskuranten foregik. Svendene lod deres
Trykning foregaa med al H ast 15), og den 23. April sendte
de et Cirkulære ledsaget af et Eksem plar af deres trykte
P riskurant til hver af Københavns M estre16). Endskønt
Udvalgsforhandlingerne havde været bindende, forlangte
de, at hver enkelt Mester skulde skrive under paa Over
holdelsen. Hvis der ikke blev underskrevet, vilde de
strejke. Det var Svendenes Aftryk, der indeholdt det om 
talte »indtil«.
Endnu var Talen dog ikke om »fra« eller »indtil«, men
om Kravet om Underskrift. L indhard satte sig straks i
Bevægelse, og i Løbet af den følgende Nat fik han u nder
rettet alle Mestrene om, at de ikke skulde skrive under.
Kun en enkelt Mester, L. Larsen i Studiestræde, under
skrev; m en han var til Gengæld den største i Faget, og
L indhard indsaa godt, at M estrenes Bevægelsesfrihed
herved begrænsedes stæ rkt, hvis det nu alligevel skulde
kom me til Krig.
Som Grund til, at M estrene ikke skulde underskrive,
angav L indhard dog ikke Aftalernes bindende K arakter,
m en at han havde fundet Fejl i Svendenes O ptryk. Han
fik derfor arrangeret et Møde i Priskurantudvalget Søn
dag den 26. April. Hvis m an kan tro L indhard, var Sven15) Arbejdsregulativ og Priskurant for almindeligt Drejerarbejde
og Dørgreb, vedtagne af et Mester- og Svendeudvalg i April 1896,
Eksemplarer i Drejerforbundet og i Universitetsbibliotekets Smaatryk. — Social-Demokraten 17. 4. 1896.
16) Cirkulæret optrykt i Social-Demokraten 30. 7. 1896.

Side af Priskurantudvalgets Forhandlingsprotokol med Referat af
Mødet 26. April 1896, 1/3 Størrelse.
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denes R epræ sentanter ved denne Lejlighed m eget um ed
gørlige, fordi der paa en G eneralforsam ling i F agfor
eningen den foregaaende Aften havde været stor Util
fredshed m ed de opnaaede Resultater. Alligevel kom
P riskurantudvalget overens. Man fandt virkelig et P ar
T rykfejl og vedtog desuden et P a r Rettelser, og baade
T rykfejl og Rettelser blev bagefter try k t paa et særligt
Blad, som skulde indfæ stes i Svendenes P risk u ra n t17).
I denne Forbindelse fortæller Lindhard i Lavsprotokol
len, at O lderm anden og Lavet skrev sam let under paa
den vedtagne P riskurant mod, at Mestrene skulde være
løste fra U nderskriften, hvis blot een Svend arbejdede
under de opstillede Priser. Dette kan sim pelt hen ikke
være rigtigt. At Svendene skulde gaa ind paa en Klausul
som den nævnte, der saa let kunde føre til O verenskom 
stens Ugyldiggørelse, er der ikke fjerneste Grund til at
tro. Der staar da heller ikke et Ord om det i det Referat
af Mødet, som findes i P riskurantudvalgets Protokol.
Tvæ rtim od staar der udtrykkelig, at »Svendenes F o r
dring om M estrenes personlige U nderskrift paa P risk u 
ranten blev vedtaget«. Man ser, at de lindhardske P ro 
tokollater lige saa lidt er at stole paa som Tagemoses Af
skrifter.
Svendenes U tilfredshed var im idlertid ikke bragt ud
af Verden ved Mødet om Søndagen. M andag Morgen den
27. m ødte deres 3 Ledere, nemlig Form æ ndene for D rej
erforbundet, for den københavnske Fagforening og for
deres R epræ sentanter i P riskurantudvalget, hos O lder
m anden. De forlangte, at de omsendte P riskuranter skul
de underskrives, og de vilde have det anset for en Selv
følge, at Svendene respekterede de Rettelser, som var
vedtaget den 26. L indhard siger nu i Lavsprotokollen, at
17) Rettelser og Tilføjelser til den mellem Mestre og Svende ved
tagne Minimumspriskurant, vedtaget den 26de April 1896, tilhører
Drejerlavet.
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hvis h an havde stolet paa M estrenes Sam m enhold, hav
de han bedt Svendene forføje sig bort; m en han ansaa
Diplomati for det klogeste, og da de blev ved at trænge
paa, foreslog han til Slut, at m an skulde tage M aler J.
Jensen, der dengang var F orm and for De sam virkende
Fagforeninger i København, til Opm and, »et Forslag,
som Svendene m odtog med lige saa stor Glæde som F o r
bavselse«. Jensen var im idlertid bortrejst; m en da de
fleste Svende »spadserede« (dvs. strejkede) den Dag, var
en hurtig Bilæggelse af K onflikten nødvendig. L indhard
foreslog derfor, at m an i Stedet skulde henvende sig til
L andstingsm and P. Knudsen, der paa den Tid var det
danske Socialdem okratis fornem ste Medlem, n aar det
gjaldt saglig Oplysning paa en Række Felter. Denne re t
sindige M and kunde selvfølgelig ikke billige, at Svende
ne strejkede, n aar Sagen var afgjort. Ej heller fandt han
det rigtigt, at m an forlangte M estrenes U nderskrift, før
R ettelserne var indklæbet. Derim od afgav han u d try k k e
lig Kendelse for, at hver enkelt Mester skulde skrive u n 
der. H an fulgte saaledes Søndagsm ødets B eslutning18).
L indhard følte det som en Sejr, og sin Skadefryd slap
han løs i Lavsprotokollen: »Det var m orsom t at se, hvor
flade Svendene var, efter at denne Skrivelse [Kendelsen]
var oplæst for dem«.
I de følgende Dage skrev Mestrene un d er19) ; men da
Svendene stadig var utilfredse, ventede Mestrene, at
Overenskomsten hurtigt vilde blive sagt op. I Mellemtiden
udkom M estrenes O ptryk af O verenskom sten, den, hvori
der paa det krim inelle Sted stod »fra«20). Som Efter18) Kendelsen optrykt i Social-Demokraten 30. 7. 1896.
19) Ses af Lavsprotokollen 4. 7. 1896.
20) Arbejdsregulativ og Priskurant for almindeligt Drejerarbejde
og Dørgreb, vedtagne af et Mester- og Svendeudvalg i April 1896,
udsendt af Drejerlavet i København ved J. H. Lindhard, Older
mand, tilhører Drejerlavet.
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skrift er her vedføjet, at D rejerforbundet h a r overfor
D rejerlavet i K øbenhavn forpligtet sig til, over hele L an
det at gennemføre P riskurant og Arbejdsregulativ, og hvis
dette ikke sker i Løbet af Maj Maaned, er D rejerlavets
M edlemmer løst fra enhver med deres U nderskrift paa
P risk u ran ten følgende Forpligtelse. M esterudvalgets
Navne og Datoen 7. Maj er sat nedenunder. Det er klart,
at denne E ftersk rift m aa staa for L indhards egen Reg
ning, eftersom det ifølge P riskurantudvalgets F o rh a n d 
lingsprotokol kun var D ørpriskuranten, der udtrykkelig
skulde gennem føres i hele Landet.
At L indhards P risk u ran t vakte Glæde i M esterkredse,
er forstaaeligt. Lavsbrødrenes Taknem m elighed kom
ikke til at savne Udtryk. Under P aaskud af, at en Skov
tu r skulde drøftes, sam ledes Lavet den 6. Juni og over
raskede L indhard m ed en Æ resgave. Til Fanem archens
Toner defilerede Lavsm edlem m erne forbi ham , hver en
kelt hilste ham , og under det paafølgende Punchesold
udtalte han, at af alle Æ resposter var Stillingen som Ol
derm and ham den kæreste.
Længe fik han dog ikke F red til at nyde Feststem nin
gen. Det hedder herom i Lavsprotokollen: »Det er just
gaaet som forudset. Svendenes M isfornøjelse m ed den
vedtagne P risk u ra n t h a r dog faaet et noget andet Ud
slag end forventet, idet m an havde tæ nkt sig en Opsigel
se; det er derim od blevet til en Strejke«. Den 30. Juni
sendte Fagforeningen Brev, at Arbejdet vilde blive ned
lagt den 6. Juli. Der var nu gaaet saa lang Tid, at Sven
dene ved de ugentlige Lønudbetalinger havde opdaget,
at M estrene benyttede en anden T akst end den, de k end
te. Det var Spisebordben og Sofaben, m an blev uenige
om. Ved Sofaben stod der ikke i P risk u ran tern e noget
om »fra« eller »indtil« ; m en M estrene vilde have Ben paa
374 Tom me udført for den Pris, der stod ud for 3 Tom 
m er.
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L indhard skriver nu i sin Protokol, at da han ikke
vidste, hvorom Striden drejede sig, eller hvilke Mestre
der var indblandet, sam m enkaldte han til et Lavsmøde
den 4. Juli. Da h an saa faar at vide, at Svendene kræ ver
den P risk u ran t, som M estrene h a r underskrevet, over
holdt, finder han først Anledning til at forsvare den
Kendsgerning, at Mestrene havde underskrevet, med, at
der var givet dem saa kort Tidsfrist til U nderskriften.
Og dernæ st oplyser han, at h an rigtignok havde opdaget
»den Streg, der var lavet«, og at han, da h an skulde be
sørge sin Udgave, havde tilskrevet Tagemose og F ag fo r
eningsform anden om Sagen og udbedt sig en Sam tale.
De havde im idlertid svaret, at de først havde Tid en n æ r
m ere opgivet Aften; m en da denne Aften oprandt, ude
blev de og skrev i Stedet, at de ansaa m undtlig Konfe
rence for overflødig, og hvis L indhard havde noget paa
Sam vittigheden, kunde han frem sæ tte det skriftlig; det
skulde da blive behandlet i Fagforeningen.
Alt dette var for den patriark alsk e L indhard en Til
sidesættelse. »En saadan O pførsel fra Svendenes Side
er under al Kritik«, skriver han, »og k an ikke engang
undskyldes ved, at det er ganske unge Svende . . . . det
er ikke den rene Fornøjelse at arbejde sam m en og ved
blivende være høflig m od saadanne hensynsløse D ren
ge«. Og nu fortsæ tter han: »Jeg (Olderm anden) u d arb ej
dede da en P risk u ran t, som i et og alt passede med Sven
denes, kun satte jeg det lille Ord »fra«, hvor Svendene
havde sat »indtil« «.Hermed vilde L indhard paastaa, at T a
gemose ved sit »indtil« vilde gøre Brud paa Fagets tr a 
ditionelle Forstaaelse af Prislisten, m edens han selv m ed
sit »fra« giver Udtryk for, hvad der hidtil var alm indelig
Udlægning. Paa dette Grundlag vilde han nu føre sin
Krig igennem.
Overfor Strejken tog han igen sin T ilflugt til Maler
Jensen, og et Møde blev sam m enkaldt af 2 Repræsentan-
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ter for Lavet og 2 for Fagforeningen; m en Svendene vil
de ikke forhandle og forlangte blot den underskrevne
P risk u ran t respekteret. Mødet førte derfor ikke til noget.
E n anden Skuffelse havde L indhard derved, at den
førnæ vnte store M ester Larsen helt udm eldte sig af L a
vet, saa h an undgik Strejken. Lavet vedtog til Gengæld,
at h an ikke m ere kunde optages. »Han og ingen anden
end han«, hedder det i Lavsprotokollen, »er det, der er
Skyld i den Strejke, der er udbrudt nu, og i den uheldige
Situation, Lavet staar i i dette Øjeblik«. Og saa kom 
m er L indhard paa den Idé, at det er denne Mester, der
ved at underskrive Svendenes første P risk u ra n t h ar bragt
Sm aam estrene til at vakle, saa de underskrev efter F o r
handlingerne den 27. April.
Strejken om fattede 30 Svende hos 12 Mestre, m edens
ca. 40 Lavsm estre ikke blev b erørt deraf, form odentlig
de, der hverken frem stillede Sofaben eller Bordben. De
12 Mestre søgte at faa Fred ved at gaa m ed til en Mel
lem pris, m en forgæves21). Svendene følte sig ovenpaa,
og Tagemose konstaterede i »Social-Demokraten«, at
M estrene havde »forløbet sig«, og at Lavets O lderm and
ikke rigtig vidste, hvordan han skulde klare sig fra »den
ne grim m e Historie«. Meget durkdrevent antydede T a
gemose ogsaa, at Strejken i Virkeligheden skyldtes Sm aa
m estrene, der ophidsede til Kamp, for ät de større Me
stre kunde blive ruineret, naar deres V æ rksteder under
A rbejdsstandsningen stod tom m e22). Form odentlig var
det disse næppe helt uretfæ rdige Beskyldninger, der fik
L indhard til at skrive i Lavsprotokollen: »Tagemose h a r
næsten hver anden Dag i »Social-Demokraten« in d ry k 
ket A rtikler, som er m ere eller m indre usandfæ rdige;
m en helt igennem er de gennem syrede af et Hovmod,
21) Social-Demokraten 12. 7. og 18. 7. 1896.
22) Smst. 19. 7. og 25. 7. 1896.
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der græ nser til det utrolige; det er øjensynligt, at den
Stilling, h an indtager blandt Arbejderne, gaar ham til
Hovedet; m en der hø rer jo heller ikke saa lidt til for en
saa ung Dreng at bære den m ed Værdighed«. O lderm an
den ender med at beklage, at det gode Sam m enhold
blandt A rbejderne ikke finder sit M odstykke hos Ar
bejdsgiverne, og h an udbryder: »Det er k lart, at hele
M iddelstanden inden føje Tid vil være opslugt af Social
dem okratiet«.
Alt dette kan staa som M ønster paa de T anker og Be
skyldninger, P artern e frem avler mod hinanden under
A rbejdskam pe. Strejken forløb iøvrigt efter de bedste
Forbilleder. B landt M estrene rundsendtes fortroligt »sor
te Lister« indeholdende de strejkende Svendes Navn,
Bopæl og Adresse23); D rejerlavet søgte Sym pati og Bi
stand hös Snedkerlavet, og L indhard optog en Avispole
m ik m ed Tagem ose24).
Afslutningen paa Strejken blev hidført ved Paakendelse af en Voldgiftsret, som blev nedsat den 24. Juli. Den
bestod af 2 Mestre og 2 Svende, og den 30. Juli valgte
den H erm an T rier til Opm and. Lignende liberale Poli
tikere som h an blev ofte benyttet ved den Slags Lejlig
heder takket være det M ellem standpunkt, de indtog i so
ciale Spørgsm aal. T rier forsøgte først at lem pe et Kom
prom is igennem ved F orhandling; m en Svendene vilde
stadig ikke forhandle og krævede et Enten-eller. Saa
sikre var de i deres Sag, at deres M edlemmer i P risk u 
rantudvalget udeblev, da T rier stævnede dem til Afhø
ring den 7. August. Det kom heller ikke til at skade dem
i første Omgang.
Den 8. August afgav T rier sin Kendelse, ledsaget af
en udførlig Motivering. Desværre er M otiveringen tabt;
23) Social-Demokraten 19. 7. 1896.
24) Smst. 25. 7., 28. 7., 30. 7. 1896.
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m en selve Kendelsen kendes af Lindhards R eferater25).
Den gik ud paa, at M estrene havde Ret til at forlange en
U dskrift af den af Udvalget førte Forhandlingsprotokol.
Dette kunde tyde paa, at Svendene hidtil havde h aft P ro 
tokollen. Udskriften skulde foretages af den nedsatte
Voldgiftsret. Dette vilde sige, at T rier paa Grundlag af
den daarlig førte Protokol skulde konstruere en P ris
kurant. Indtil denne kunde blive færdig, skulde den
P risk u ran t, som M estrene havde underskrevet efter 27.
April, være gyldig, hvoraf Konsekvensen blev, at Me
strene skulde efterbetale, hvad de hidtil havde betalt for
lidt. A rbejdet skulde genoptages den 11. August. Begge
P a rte r erklæ rede Kendelsen for en Sejr. Tagemose lod
sig stille tilfreds af, at M estrene foreløbig skulde over
holde deres U nderskrift26). L indhard regnede form odent
lig med, at n aar T rier kunde præ pareres paa rette Maade, gik det nok.
M estrene var im idlertid ikke alle saa optaget af »Sej
ren« som L indhard. De havde vel faaet nok af Strejken
og ønskede ikke fortsat Uenighed med Svendene. Ved et
paafølgende Møde i Lavet, hvor det skulde diskuteres,
hvorvidt m an skulde forlange den om talte U dskrift af
Protokollen, var der kun m ødt et M indretal af Lavets
M edlemmer; nogle af dem var endda køligt indstillede,
og blandt de udeblevne var flere af de større Mestre. Ved
et fornyet Møde stem te dog 25 Ja, m edens 2 ikke vilde
afgive Stemjme. D erefter forlangte m an hos T rier at faa
Udskriften.
Nu vilde Skæbnen, at Tagemose en Tid lang ikke k u n 
de være til Stede i V oldgiftsretten om Dagen, og T rier
ikke om Aftenen, og da der endelig beram m edes et Møde
til den 13. O ktober, sendte Tagemose Afbud, m otiveret
25) Lavsprotokollen 8. 8. 1896 og 6. 2. 1897.
2fl) Social-Demokraten 11. 8. 1896.
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med, at der gik Rygter om, at M estrene vilde anlægge
Erstatningssag mod Svendene. Lindhard gjorde opm æ rk
som paa, at Tagemose og hans Kollega i V oldgiftsretten
Chr. Svendsen skriftlig havde forpligtet Svendenes O r

Herman Trier, Formand for Borgerrepræsentationen 1898—1907,
Maleri af Jul. Paulsen, 1907. Københavns Raadhus.
Fot. M. Falk-Sørensen.

ganisation til at bøje sig for O pm andens Kendelse. T a 
gemose mødte alligevel — »forunderligt nok«, siger Lindhård — , m en han naaede ikke at faa Svendsen med. Paa
Mødet blev P risk u ran ten redigeret efter Opm andens D ik
tat; m en for at undgaa senere Splid blev m an tillige eni
ge om at indføre visse Æ ndringer. Disse opstilledes med
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Tagemoses Billigelse, og alt gik ved denne Lejlighed i
bedste Forstaaelse.
Om Æ ndringerne skulde der im idlertid holdes Af
stem ning paa G eneralforsam ling baade i Lavet og i F ag
foreningen, og herved gik det saadan, at Fagforeningen
forkastede dem. Dette skete den 10. November m ed den
M otivering, at hvis M estrene ønskede Æ ndringer i P ris
kuranten, kunde de opsige den paa sædvanlig Maade
m ed 3 M aaneders Varsel. F or det Tilfælde, at det skulde
kom m e til Opsigelse og nye F orhandlinger, frem satte
Svendene Krav om, at Stykprisen paa Spisebordben ogsaa skulde gælde paa Bordben i Dusinvis.
Alt dette hensatte L indhard i et sandt Raseri. Kun som
et Udslag af Tagemoses Træ skhed kunde h an forstaa
det; m en Tagemose frem førte sam tidig i »Social-Demokraten« Eksem pler paa den Træ skhed, hvorm ed Me
strene søgte at overbevise Svendene i Spørgsm aalet om
Sofabenene27). L indhard klager i Lavsbogen: »Jeg er nu
træ t og ked af de vedvarende F orhandlinger m ed denne
Person, som m an i ingen Henseende kunde stole paa«.
H an sam m enkaldte da Lavet og foreslog Afholdelse af
et Fællesjnøde for M estre og Svende, hvor h an selv vilde
holde et Foredrag m ed det Form aal at overbevise Sven
dene om, hvilken slet Person de havde til F ører. Lavs
medlemmerne var im idlertid m ødt faatalligt og var lunkne,
og L indhard skriver nu, at hvis h an havde kunnet fo r
svare det overfor Lavet som Helhed,, havde h a n nedlagt
O lderm andsposten. H vilken M odsætning til Punchesol
det den 6. Juni!
Ved selve Fæ llesm ødet den 3. December m ødte Me
strene dog i et Antal af 70; m en af Svendene kom ikke
over 10. Fagforeningen havde stillet Vagt ved Indgangen,
som forbød Svendene at gaa ind. Da de, som F oredraget
27) Social-Demokraten 11. 11. 1896.
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var bestem t for, udeblev, var L indhards Arbejde spildt
Ulejlighed. Mest Interesse h a r det, at T rier ogsaa var
til Stede og talte. H an brugte m ere lem fældige Ord end
L indhard, m en kunde dog ikke forstaa, at Svendene h av
de forkastet Æ ndringerne af 13. Oktober.
Den virkelige Følge af Fællesm ødet blev, at Tagemose
nu ansaa Forhandlingerne for afbrudt, eftersom baade
L indhard og T rier havde forsøgt at gaa udenom Svende
nes Ledelse. I alt Fald gik der efter Fæ llesm ødet igen
nogen Tid i Stilhed.
Ved D rejerlavets ordinæ re Generalforsamling den 27.
Ja n u ar 1897 bebrejdede L indhard i de kraftigste Ord
Lavsm estrene deres daarlige Sam m enhold og gensidige
Mistillid. Sam tidig stillede h an som Betingelse for at
m odtage Genvalg til Olderm andsposten, at M estrene
ved et lovform eligt D okum ent forpligtede sig til at a f
skedige de Svende, der ikke ved deres U nderskrift vilde
binde sig til at arbejde for de Priser, som T rier i den n æ r
meste F rem tid vilde fastsætte. Hvis M estrene handlede
herim od, skulde de bøde D agsm ulkt til Lavet. Lavs
brødrene var vel m isfornøjede herm ed, m en sam tykke
de dog. Ved en ekstraordinæ r G eneralforsam ling den 2.
F ebruar forelagde L indhard derefter det om talte D oku
m ent, idet han tilføjede, at h an længe nok havde kæ m 
pet m ed Svendenes F orm and »og været dennes Nar«,
fordi M estrene ikke vilde holde sammen. Først nu, mente
han, lykkedes det ham i Forholdet til Lavsbrødrene at
faa fast Grund under Fødderne. »Svendene havde længe
nok gaaet og hoveret, fordi de paa lum skelig Maade
havde faaet overrum plet Mestrene«. Lavsm edlem m erne
var dog ikke ganske enige m ed O lderm anden endnu. En
heftig Diskussion opstod. Til Slut begyndte L indhard
at uddele Stem m esedler til nyt Olderm andsvalg. E nde
lig fik m an ham til at vente et Kvarter, m ens m an drøfte
de Sagen. Man enedes da om at sætte Dagsm ulkten pr.
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Svend til 2 Kr. L indhard havde foreslaaet 10 Kr., men
gav efter paa dette P unkt, og hver enkelt M ester under
skrev de opstillede Betingelser. De fravæ rendes Navne
blev indhentet i de følgende Dage, og ialt skrev 41 Me
stre under. Kim en af de Lavsm estre, der havde nogen
Betydning som Arbejdsgiver, vilde ikke være med. Sa
gen betragtedes dog alligevel som bragt i Orden. L ind
hard kunde føre Krigen videre.
Den 18. Ja n u ar 1897 foretog T rier sin endelige Gen
nem gang af P riskuranten. Ifølge hans egen Voldgifts
kendelse af 8. August 1896 skulde den gamle P risk u ran t
gælde overalt, hvor Svendenes Forslag ikke stod som
vedtaget i P riskurantudvalgets Forhandlingsprotokol.
Hvor Svendenes Forslag derim od var vedtaget, skulde
det gælde baade i Indhold og Form. Vistnok foretog Trier
sig i denne Omgang intet, der gik direkte im od disse
Principper. Paa det Punkt, hvor Striden hidtil havde
staaet, var T riers P risk u ra n t afgjort til Svendenes F o r
del. Det hjalp ikke L indhard, at han efter Fællesm odet
forsøgte at tage T rier til Fordel for sit Standpunkt; men
denne K endsgerning glider L indhard lydløst henover i
Lavsprotokollen.
Af Triers Rettelser i O lderm andens P risk u ran t skal
nævnes, at d et fam øse »fra« ved 3 Slags Arbejde er streget ud og erstattet af »indtil«. I flere andre Tilfælde er
»fra« strøget, m en »indtil« ikke sat i Stedet. E t P ar P o
ster, som helt var glemt, er indføjet.
E fter at disse Rettelser var foretaget, indkaldtes Tagemose til at skrive under paa dem den 26. Ja n u ar; men
h an udeblev, stadig ud fra den B etragtning, at O lder
m and og O pm and var gaaet uden om Svendeorganisatio
nen. Ved en Skrivelse af 28. J a n u a r blev den rettede
P risk u ra n t derpaa tilsendt ham m ed U nderretning om,
at den skulde træ de i K raft den 1. Februar, og at T rier
ansaa sin Virksom hed som O pm and for endt. L indhard

Side af Lindhards Priskurant fra Foraaret 1896, Rettelser paaført
med Blæk efter Triers Kendelse. Omtrent Vi Størrelse.
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forsøgte endnu en Gang pr. Brev at faa Tagem ose til at
underskrive; m en Tagem ose klagede over, at T rier h av 
de glemt at slette en Passus, som L indhard havde place
ret sidst i sit O ptryk, og som lød: »Det er en Selvfølge,
at de her nævnte P riser kun gælder for forsvarligt og
ordentligt udført Arbejde«. Dette kunde efter Tagemoses
Mening kun udlægges til Fordel for M estrene.
H ertil kom , at der nu opstod Drøftelse af et andet og
m eget vidtræ kkende Spørgsm aal, nemlig hvordan m an
skulde forholde sig i alle de talrige Tilfælde, hvor Triers
P risk u ra n t hverken nævnede »indtil« eller »fra«. Tage
mose havde talt med M aler Jensen om Sagen og her
faaet M edhold i, at der paa saadanne Steder skulde underforstaas »indtil«. Med denne F ortolkning vilde Triers
P risk u ra n t svare til, hvad Svendene lagde i den P ris
ku ran t, som M estrene underskrev efter 27. April 1896.
Ved et Møde i D rejerforbundet den 2. F eb ru ar 1897 ved
toges det derfor at tiltræ de T riers Tekst, n aar Lindhards
om talte Slutpassus slettedes, og »indtil« blev underforstaaet som beskrevet. Dette blev m eddelt baade L ind
h ard og Trier. Sidstnævnte svarede den 5. F ebruar, at
han anerkendte, at Sætningen om »forsvarligt og o rdent
lig udført Arbejde« skulde udgaa. Yderligere havde han
opdaget endnu en Fejl i det lindhardske Værk.
L indhard var dog ikke til Sinds at give op heroverfor.
I en lang Skrivelse af 6. F eb ru ar udreder han, hvorledes
det i Voldgiftskendelsen af 8. August klart var tilkende
givet, at hvor O rdet »indtil« ikke fandtes udfor de fast
satte Maal og Priser, skulde den gamle P risk u ran ts F o r
tolkning være gældende, »hvilket altsaa bliver at be
tragte, som om der staar »fra««. — I den gamle P risk u 
ran t fra 1890 staar der hverken det ene eller det andet.
D rejerlavet havde tillige besluttet, at den 8. F eb ru ar
skulde den trierske P risk u ra n t træ de i Kraft. Af denne
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findes der ogsaa et O ptryk28). Slutsæ tningen er her ude
ladt; m en T ryksagen frem træ der paa L indhards An
svar. Foruden den Tekst, der er R esultatet af Triers Ar
bejde, h a r L indhard m edtaget en F o rm u lar beregnet
paa, at hver Mester først skal underskrive sit E ksem plar
og derefter lade enhver af sine Svende skrive under.
Dette svarede nøje til Indholdet af M estrenes indbyrdes
Overenskom st, og som G rund til, at m an forlangte hver
Svends U nderskrift, angaves, at Tagemose jo ikke havde
villet m øde og underskrive.
Kravet om hver Svends U nderskrift og O lderm andens
Skrivelse kom bag paa Svendene. Tagemose og F o rm an 
den for den københavnske Fagforening m ødte straks op
hos L indhard den 7. F eb ru ar og spurgte, om det var al
vorligt m ent, og om m an ikke kunde lade O pm anden
afgøre dette m ed »fra« og »indtil«, hvor ingen af Ordene
stod nævnt. O lderm anden gik straks m ed hertil. Ifølge
hans egen Tilstaaelse i Lavsprotokollen benyttede han
sam tidig Lejligheden til at sige Tagemose adskillige
drøje Sandheder, nu d a en af hans Kolleger var til Stede.
Om O pm andens Kendelse hedder det dernæ st: »Ved Mø
det hos H err T rier den følgende Dag, gav han da ogsaa
Lavet Ret i dets Opfattelse20), og som et P a r vaade H un
de forlod de to Form æ nd Opm andens Bopæl«. Den 10.

28) Arbejdsregulativ og Priskurant for Almindeligt Drejerarbejde
efter Opmanden H. Triers Kendelse, tilhører Drejerlavet. Foroven
paa Titelbladet er trykt: »Godkendt 18. 1. 97 H. Trier«. Forneden
staar: »Undertegnede indestaar for, at dette er et korrekt Aftryk
af den af Opmanden Hr. cand. H. Trier godkendte Priskurant. J. H.
Lindhard. Oldermand«.
2e) I Originalen staar: »gav han da ogsaa Lauget Ret i sin Op
fattelse«; der maa herved være ment, at Trier gav Lavet Ret i dets
Opfattelse.

478

Georg Nørregaard

F eb ru ar samledes derefter M estrene og fejrede Sejren,
ligesom de vedtog at sende T rier en Takkeskrivelse.
Svendeforbundets Protokol m odsiger ikke her Lavs
protokollen30), saa m an m aa virkelig regne med, at T rier
h a r afgivet den nævnte Kendelse, m en denne Gang var
han i alt Fald ikke i Overensstem m else med det Princip,
han opstillede den 8. August 1896; for P riskurantudval
gets F orhandlingsprotokol erklæ rer Svendenes Forslag
for vedtaget paa flere P unkter, hvor Triers P risk u ran t
ikke sæ tter noget »indtil«.
Det overraskende Tilbagetog, som Svendene saaledes
m aatte foretage, forklares af Tagemose i B eretningen
fra 1926 derved, at det var Aarets daarligste Tid. Ar
bejdsløsheden h ar aabenbart været saa stor, a t m an
ikke kunde risikere en Strejke, der vilde skaffe F o rb u n 
det alt for m ange at forsørge. Desuden skriver Tage
mose, at Forbundsbestyrelsen underhaan den vidste, at
kun faa Mestre sym patiserede m ed L indhards O pfattel
se. Man lod derfor Svendene underskrive hver især;
m en da kun ca. 15 Mestre forlangte U nderskrifter
ne, blev Nederlaget reelt ikke saa stort, som det kunde
se ud til. F orm elt dækkede Svendeforbundet sig ogsaa i
Ø jeblikket under den Betragtning, at O rganisationen jo
ikke havde underskrevet og altsaa stod frit. Senere paa
Aaret kom Anerkendelsen dog indirekte, eftersom Sven
dene opsagde P risk u ran ten til at ophøre den 1. Septem 
ber. E fter B ehandling i Fællesudvalg vedtoges en helt

30) Svendeprotokollen siger 12. 2. 1897: »I København havde
Lavet ved Voldgiftskendelsen fremtvunget, at Ordet »indtil« var
strøget i Priskuranten paa 3 Poster nær, paa de øvrige Poster be
regnes Prisen som »fra««. I Virkeligheden stod der »indtil« 4 Steder
i den trierske Priskurant, nemlig ved Spisebordben, Divanbordben,
Spillebordben og Gallerisøjler. Det sidste Sted stod det, som ogsaa
nævnt i Teksten, allerede i Lindhards Priskurant fra Foraaret 1896.
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ny P risk u ran t for Faget henim od Aarets Slutning31). Tagemose deltog ikke i disse F orhandlinger, idet h a n som
nævnt i F oraaret 1897 blev indkaldt til M ilitærtjeneste,
løvrigt fik L indhard Ram paa ham endnu en Gang, idet
han fik ham idøm t en M ulkt paa 200 Kr. for nogle Avisartikler, han havde skrevet imod en af Mestrene.
I den personlige Strid m ellem O lderm and og F o r
bundsleder stod L indhard altsaa helt igennem som Sejr
herre. Sejren var vundet ved H aandfasthed og u fo rtrø 
den Udholdenhed, m edens Tagem ose tabte som Følge af
sin ungdom m elige U sikkerhed og under T ryk af Vinterarbejdsløsheden. Det staar nu tilbage at opgøre, hvem
af de to der i F o ra are t 1896 forfalskede P risk u ran ten
og derved gav Anledning til den usædvanlige lange og
indviklede Konflikt.
Et vægtigt Bevis vilde det være, hvis m an kunde a f
gøre, hvorledes P risk u ran ten af 1890 blev forstaaet, om
m an der underforstod noget »fra« eller »indtil«, eller
de opstillede P riser gjaldt netop kun for de anførte Stør
relser. Der foreligger im idlertid ingen paalidelig E fte r
retning herom , og at stole paa nulevende ældre M enne
skers H ukom m else m aa i denne Forbindelse anses for
yderst betænkeligt, dels fordi de kan huske fejl, dels
fordi de m aaske netop kan huske, at der h a r været Strid
om Sagen, og derfor antagelig vil afgive deres Votum
for den P art, som de dengang holdt med, eller som de
nu holder med.
Bedre er det at undersøge, hvilke andre H oldepunkter
der haves. For det første den følgende P risk u ra n t fra
31) Lavsprotokollen 26. 6., 11. 8., 27. 8., 18. 10., 10. 12. 1897; For
bundsprotokollen 17. 5., 14. 12. 1897. — Priskurant med Arbejdsregulativ over Trædrejerarbejde, vedtaget i November 1897 af et
af Drejerlauget og Trædrejernes Fagforening nedsat Udvalg. Eksem
plarer baade i Drejerlavet og Drejerforbundet. Denne Priskurant
kom kun til at gælde for København.
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E fteraaret 1897. H er gælder overalt »indtil«, idet der i
de alm indelige Bestem m elser efter T ariffen staar: »Hvis
Arbejdet forlanges holdt i større Maal end de fastsatte,
skal det betales m ed den efterfølgende højere Pris«. Tagemoses System blev altsaa bagefter anerkendt som h en 
sigtsmæssigt og h a r siden været gældende.
Videre er det m eget vigtigt, at »det hektograferede F o r
slag, som Svendene forelagde i Sommeren 1895, og hvor
af et E ksem plar findes i D rejerforbundet, overalt h ar
»indtil«. Dette var sendt til M estrene, saa de kendte det,
og selv om de ikke vilde forhandle paa G rundlag deraf,
havde det dog været rim eligt, at det var kom m et til
Drøftelse i Priskurantudvalget, hvis »indtil« betød no
get nyt i Faget og ikke blot indeholdt noget selvfølgeligt
og velkendt.
I selve Udvalgets Forhandlingsprotokol staar ingen af
Ordene undtagen i et eneste Tilfælde, hvor der staar
»indtil«, nemlig ved en af Satserne for D ivanbordben;
m en dette er et af de Tilfælde, hvor T rier lod »indtil«
gælde, saa deraf k an intet sluttes. M ærkeligere er det,
at selv det lindhardske T ryk fra F o ra are t 1896 et Sted
indeholder »indtil«, nemlig ved Gallerisøjler. Det ser
ud, som h an i H astvæ rket h a r glem t at holde det ude her.
E ndnu en Serie af B etragtninger støtter den O pfattel
se, at L indhard var Synderen. De Satser, hvor Trier a n 
erkendte »indtil« som; det ene rigtige, om fatter bl. a.
Spisebordben, og det hedder herom i P risk u ran tu d v al
gets Forhandlingsprotokol, at D usinprisen skal være
den gamle Pris. De anførte Beløb ud for de forskellige
Tykkelser af Spisebordben er num erisk lige store i P ris
ku ran ten fra 1890 og for D usinvarerne i P risk u ran ten
fra 1896 (og for øvrigt er de ikke meget æ ndrede i P ris
k u ran ten fra E fteraaret 1897). Hvis T rier gjorde ret i at
anerkende »indtil« 1896, var det ogsaa gældende 1890;
m en hvis det var det, m aa T riers sidste Kendelse i Fe-
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b ru ar 1897 stem ples som urigtig paa forskellige andre
P unkter. Spørgsm aalet er da, hvorfor han afgav denne
forkerte Dom. Det kunde tænkes, at h an efterhaanden
var ked af Vrøvlet og nu saa den næ rm este Udvej i at
give den m est ukuelige af P arterne, nem lig L indhard,
Ret. E n saadan Synsm aade tør m an dog ikke uden vi
dere tillægge en Mand som H erm an Trier. Snarere h a r
h an opstillet en anden B etragtning. Tagem ose og hans
Ledsager var i F eb ru ar 1897 blevet de ydm yge overfor
O lderm anden, som vi ved, fordi Svendene ikke paa den
Tid af Aaret havde Raad til at tage en Arbejdsnedlæg
gelse. Denne Ydmyghed set i Forbindelse med, at T age
mose ved flere Lejligheder var udeblevet, hvor han re t
telig burde være m ødt, kan m eget vel i T riers Øjne have
taget sig ud som Syndsbevidsthed. T rier h a r da sluttelig
ladet sig paavirke af L indhards O rdstrøm .
E t og andet af, hvad der ellers foregik, bliver ogsaa
lettere at forstaa, naar m an tillægger L indhard Fejlen.
Den M isfornøjelse, der kom til Orde paa Svendenes Ge
neralforsam ling den 25. April 1896, vilde have været m e
get urim elig, hvis Tagemoses »indtil« havde været no
get saa nyt og uhørt. Nom inelt var nogle af Satserne i
P risk u ran ten af 15. April 1896 dog højere end i den af
1890, og hvis nu 1890-Satserne var efter »fra«-Systemet,
betød Tagemoses P risk u ra n t jo 20—30 pCt.’s L ønfor
højelse. Dette vilde ikke have været saa daarligt i en
Tid, hvor alle andre P riser kun steg yderst langsom t.
Ligesaa fo rstaar m an den eruptive Glæde ved M estre
nes Festlighed den 6. Juni 1896, da de pludselig saa sig
i Besiddelse af de lindhardske Udlægninger. Og paa den
anden Side var det m aaske ogsaa disse Udlægninger, der
gav Anledning til den Kulde, som nogle af M estrene til
syneladende stadig bevarede overfor O lderm andens Ge
skæftighed, og til den Ligegyldighed, hvorm ed de u d 
nyttede hans endelige Sejr. Den Uenighed, som Lind-
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h ard beklager sig over hos Lavsm estrene, kan m aaske
netop i særlig Grad tilskrives hans egne M eriter.
Om Tagem ose kan det derim od siges, at han ikke
fuldt ud var sin Stilling eller rettere sin M odstander vok
sen; m en der foreligger absolut intet Bevis for, at han
ikke var i god Tro og i sin gode Ret.

B a r o k V æ g . P r i n s e n s g a d e 5.

TI AARS GENNEMGANG OG OPMAALING
AF ÆLDRE KØBENHAVNSKE
BORGERHUSE.
Af KNUD MILLECH.

aa Forslag af M useumsinspektør, Magister Hugo
M atthiessen iværksattes E fteraaret 1928 en system a
tisk Gennemgang af ældre borgerlige Ejendomm e i Køben
havn. Magister Matthiessens Forslag fik Tilslutning af
Lærerne i Stilkundskab ved Akademiets Arkitekturskole,
dengang Professor K. Gottlob og Lektor M arinus Ander
sen, saaledes at de bedste af de undersøgte Ejendomm e
opmaaltes af Arkitekturskolens Elever som Led af deres
Undervisning. Gennemgangen fik derved som væsentligt

P
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Form aal at opspore saadanne Ejendom m e og tilrettelægge
Arbejdet for de unge Arkitekter. De indkom ne Opmaalinger afleveredes til Samlingen af Arkitekturtegninger
paa Kunstakadem iets Bibliotek. Allerede et P a r Aar iforvejen var der paa Arkitekturskolen paabegyndt et Opm aalingsarbejde i det gamle København, ogsaa med Pligt
aflevering af Tegningerne, men uden Forbindelse med en
system atisk Gennemgang. De fleste vigtigere Opmaalinger ledsagedes af U dskrifter af Brandtaksationspapirer.
Der blev tillige taget en Del Fotografier. Gennemgangen
betaltes ved Bevillinger fra Magistraten. Særlig truede
Ejendom m e opm aaltes dels for Penge fra M agistratens
Bevilling, dels ved Tilskud fra Ny Carlsbergfondet.
Denne Gennemgang og det dertil knyttede Opmaalingsarbejde er nu afsluttet i første Instans. Der er tilvejebragt
en stor Samling Bygningstegninger, antagelig to til tre
Tusind Blade, og en Del Fotografier. Ganske vist er Opm aalingerne af forskellig Kvalitet. Mange gør ved selve
Tegnem aaden Indtryk af et omhyggeligt Arbejde. De
svagere giver i hvert Fald et bedre Billede end intet af det
gamle København, der var bevaret om kring 1930. En
særlig Værdi h a r Opm aalinger af de ikke faa Huse, der
er forsvundet i disse Aar. Næsten alle Tegninger er gennemset paa Stedet af Lærerne og godkendt forinden Af
leveringen. Selve Gennemgangen er det Meningen at fo rt
sætte, men mere med historisk Undersøgelse for Øje. I
det følgende er nedskrevet nogle af de Erfaringer, der
gjordes ved den første Gennemgang; de er i højere Grad
um iddelbare Iagttagelser end bygget paa historisk Viden.
Langtfra alle gør Krav paa ikke at være frem sat før, men
er i saa Fald m edtaget for Helhedens Skyld.
Vort Arbejde begyndte i Almindelighed med Husene
efter Ildebranden 1728 og standsede om kring 1850. Barok
og Rokoko gaar i høj Grad ud i ét i den borgerlige Byg
ningskunst. Mest udpræget viser Rokoko sig m aaske i
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Loftsdekorationernes yndefulde, ofte usym m etriske O r
nam enter. Det store Skel falder mellem Rokoko og Louis
Seize. Louis Seize slutter sig paa sin Side saa nær til tid
lig Klassicisme, at m an som Helhed kan benævne Perio
den 1780— 1800 med en Dobbeltbetegnelse af begges
Navne. Den almindelige Forskel paa Barok-Rokoko og

Loftsgesimser fra Lille Kongensgade 41 og Torvegade 19.

Louis Seize-tidlig Klassicisme er kendt. Bredde og
m idtpunktflyende Symmetri afløser i Klassicismen Barokog Rokokotidens m idtpunktsøgende Symmetri, rolig E ns
artethed afløser det bevægede, lineær og skulpturel Følelse
det plastiske, de antikke Stilform er kom m er til at præge
alle Enkeltheder. F ra 1770’erne findes endnu Rokokohuse.
Henimod 1780 er Overgangen fuldbyrdet med E jen
domme som Vandkunsten 5, W ildersgade 15 og det nu
nedrevne Stormgade 21. En Del Levn fra Rokoko findes
endnu i Louis Seize-tidlig Klassicisme, saaledes under
tiden M idterrisalit og M ansardtag. Den gradvise Aftagen
af Vindueshøjder opefter, der paa en saa hyggelig Maade
smykkede selv jævne Huse i Barok og Rokoko, forekom 
m er ogsaa, dog med et noget andet Præg, enten mere
vandret betonet eller med mere Ligevægt mellem vandret
og lodret i Vinduesinddelingen; Facaderne faar i Almin-
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delighed ligesom en mere »firkantet« Karakter. Det lille,
centrale O rnam ent i Gadedørenes Dekoration: en Roset
eller lignende, m inder ogsaa om Barok- og Rokokotidens
m idtpunktsøgende Symmetri; i Højklassicismen anvendes
i Reglen firkantede Fyldinger. Ligeledes er en almindelig
anvendt Loftsgesims fra Barok-Rokoko overtaget i Louis
Seize-tidlig Klassicisme; den bestaar væsentlig af et
kraftig udladende, rundt Led med en m indre Platte under
og en Hulkehl over. I Klassicismens Loftsgesimser er i
Reglen de vandret udskydende Led betonet. Men forøvrigt griber de to Arter af Loftsgesimser ind over h in 
anden med Hensyn til Tid; den sidste forekom mer, inden
den første forsvinder (se Afb. S. 3).
En indirekte Arv fra Barok og Rokoko var muligvis
det naturalistiske Løvværk i Loftsdekorationer fra Louis
Seize-tidlig Klassicisme, dels Kranse om kring M idter
rosetten, dels kraftige Akantusblade i denne; det forsvin
der i den strænge Højklassicisme som Regel for arkitektonisk-dekorative Form er. Rokokotidens forskudte, usym 
m etriske Haandliste anvendtes endnu om kring 1800. De
ældre, rigere Form er for Trappegelændere afløses iøvrigt
i Louis Seize-tidlig Klassicisme af enklere Form er, ikke
sjælden forfinet simple, blot med lige Balustre. Et af de
smukkeste Trappegelændere, vi stødte paa, det S. 5 afbil
dede, af Smedejern fra Købmagergade 52, tilhører ogsaa
Louis Seize-tidlig Klassicisme; det er frem ragende
baade ved det fortrinlige Arbejde i den svære Godstyk
kelse, ved sin ensartede Inddeling og ved den Maade, det
er ført op paa. I Højklassicismen gaar Jern til T rappe
gelændere af Mode, medens det tidligere benyttedes jævn
sides med Træ.
Af særlig Interesse var det at se Rundstavens Fremtrængen som et dom inerende Led i Klassicismens P rofi
ler paa Loftsgesimser, Døre, Vinduer og Paneler. Dog ser
det afgjort ud, som om Rundstavsprofilet paa Vindues-
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poster allerede i Rokokotiden er anvendt paa ganske
samme Maade som senere (se Afb. S. 6).
Særlig kendetegnende for Louis Seize-tidlig Klassi-

Fra Købmagergade 52.

cisme er som bekendt et fasceslignende Profil, som et
Bundt af Rundstokke, undertiden om vundet med Baand;
det anvendes baade paa Loftsgesimser og Rosetter, Vægfelters Lister og Døres Indfatninger og Slaglister (se Afb.
af Loftsroset S. 6).
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Den førende Arkitekt med Hensyn til Indflydelse paa
borgerlig Bygningskunst i Louis Seize-tidlig Klassi-

Vinduespost fra Graabrødretorv 7, sandsynligvis Rokoko.

cisme er afgjort H arsdorff. Kongeværelset i H arsdorffs
Vestindiske Pakhus er — Vinduer undtaget — som et
Skoleeksempel paa Tidens Profileringer. Efter 1800 gør
C. F. Hansens Indflydelse sig gældende.

Fra Skt. Gertrudsstræde 8.

Mange andre Forskelle end Stilform ernes adskiller
Louis Seize-tidlig Klassicisme fra Barok-Rokoko. Den
væsentligste forekom m er mig at være Kultiveringen af
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den borgerlige Stue. De vældige Form er paa Loftsgesim
ser, Døre, tildels ogsaa Paneler og Vinduer i Barok- og
Rokokotidens sm aa Stuer virker som uform idlede E fter
ligninger af de velhavendes Huse og Palæerne; de for
tæller sam m en med andet om honnet Ambition som et
væsentligt Træk hos Borgerskabet. Ofte er ogsaa Dør og
Væggens Brystningspanel stem t daarligt sammen. Stuer
nes Inddeling følger heller ikke altid Facadens. Midter risaliten er ikke sjælden en tom Attrap, dette iøvrigt efter
bedste Forbillede, se Kriegers Berechnungen und Dessins
auf 3 differente grundgem auerte Gebäude, 1729. Den
H arm oni og Ro, der kom over Stuerne navnlig om kring
1800, udsprang sikkert ikke alene af den klassicistiske
Retnings kunstneriske Program og Krav paa N aturlig
hed. Det ligger næ r tillige at antage et Sam menhæng med
Trediestandens Gennembrud. Det er ogsaa sjældent, at
Stuernes Inddeling strider imod Facadens i Klassicis
mens Huse. Men selvom Barok- og Rokokotidens borger
lige Stue meget hyppigt ikke viste samme harm oniske
Selvstændighed som Klassicismens, være derm ed ikke
sagt, at der i den Periode ikke var tænkt paa borgerlige
Smaalejligheder. En almindelig Type var ét stort Værelse
til Gaden (senere ofte delt), bagved et Værelse til Gaar
den og et meget lille Køkken.
Af andre boligkulturelle Forskelle kan nævnes, at i
Barok- og Rokokohuse var første Sal ikke i den Grad
fastlagt som den fornem ste Etage, saaledes som Tilfældet
blev i Klassicismen; i mange Tilfælde var Stueetagen fint
udstyret og i enkelte Tilfælde højere end første Sal. E n d 
videre at Snedkerne i Barok og Rokoko synes at have h aft
en større Frihed end senere, f. Eks. til at variere Dørene.
F ra Louis Seize-tidlig Klassicisme og i endnu højere
Grad senere bliver Husenes Snedkerarbejde ensartet fra
Kælder til Kvist. Denne Uniform ering var sikkert ikke
alene en Følge af Klassicismens Forkærlighed for Ens-
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artethed, men ogsaa af Haandværkernes Uddannelse paa
Akademiet ifølge Struensees Reglement af 1771. Arkitekter
tog sig kun undtagelsesvis af borgerlige Huse, omend det
skete, at Arkitekter nedsatte sig som Haandværkere.
Plantyperne bestod eller vekslede tildels uafhængigt af
den øvrige Udvikling.
En Overraskelse var det, at der i Amaliegade 13, opført
1755, allerede fandtes den ældre københavnske Lejlig
hedstype med Spisestue i H jørnet til Gaarden, fine Værel
ser til Gaden og bagtil i Sidehuset den lange Gang med
Soveværelser og Køkken. Landem æ rket 15— 17, fra omkr.
1800 eller lidt senere (nu nedrevet), af bildes som et
Eksempel paa, hvor sm ukt m an kunde bygge selv en
Ejendom med Lejligheder af m indste Maal. Vi fandt selv
følgelig tidligere Pigekam re uden Lys og Luft sam t Rester
af usle Kælderbeboelser, i et P ar Tilfælde endog med et
aabent Afløb igennem. I Køkkenet paa første Sal i Dron
ningens Tværgade 33 og Købmagergade 13 findes endnu
under Loftet et lille Kam mer ophængt, sandsynligvis til
en Pige eller en Tjener. Spisekam meret var hyppigt
anbragt i en Krog ved Siden af Skorstensnichen med den
varm e Kom furplads. En Mængde gamle Tallerkenræ kker
fandtes endnu, enkelte med Indsnit i det underste Bræt
til Skeerne, n aar disse var slikkede, ogsaa enkelte Køkken
vaske af Sten.
Undertiden afslørede Opm aalingsarbejdet Enkeltheder
af teknisk Interesse. Ved Nedrivningen af Forhuset i Ro
koko-Ejendom m en Overgaden neden Vandet 29 viste det
sig, at Trappens kraftigt profilerede Forvange (Stykket
under Gelænderet) intet bar; Trinene var opsadlet paa en
Planke bagved. I Soldins Stiftelse iagttoges, at C. F. H an
sen havde gjort fire Balustre i hvert Trappeløb af Jern —
de øvrige er af Træ — og fæstnet dem paa en særlig
Maade, aabenbart for at Gelænderet ikke skulde vakle. I
Nyhavn 22 vakte den nedenfor afbildede Lukkemeka-
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Landemærket 15—17, opmaalt af E. C. Eriksen, F. R. Esbak
og F. Haüser-Hansen.
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nisme paa Døren i Porten Opm aalernes Opmærksomhed.
Stenen A øver gennem den vinkelbøjede Vægtstang B og
Kæden C et Træk i den drejelige Tromle D. Kæden er
fastgjort paa den Side af Tromlen, der vender mod P or
ten, og vil derfor gennem den med Trom len fast for

Dørlukker fra Nyhavn 22.

bundne Stang E øve et Tryk paa Døren. Stangen E ender
i et lille Hjul, der kan glide henad Døren (se Sporet). Naar
Døren aabnes, vindes Kæden om Tromlen, og Stangen
skyder H julet henad Døren. Slippes Døren, træ kker Ste
nens Vægt Døren i af sig selv (Fotografi og Forklaring
af Lektor M. Andersen).
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En god Hjælp til Datering var ofte Snedkerarbejdet.
Det galdt særlig Profilerne paa indvendige Dørfløjes og
Panelers Ram m estykker — som oftest de samme — og
D ørindfatningerne efter Barok og Rokoko. Der forelaa
nemlig paa disse O m raader faste Typer, der skiftede med
passende Mellemrum, se Afbildningen tilslut; det er en
Selvfølge, at de forskellige Profiler kan forekom me senere
end i de Perioder, hvor de egentlig hører hjemme. Hel
fyldings Enkeltdøre var ret hyppige i Barok og heller
ikke sjældne i Rokoko; hvor de fandtes i Louis Seizetidlig Klassicisme, var de sandsynligvis i Reglen overført
fra ældre Ejendomme. Ellers var tofyldings Enkeltdøre
det almindeligste til de første Aartier af det nittende
Aarhundrede, da flerfyldings Døre med fem ens Lag over
hinanden kom paa Mode. Der forekom m er i disse Aar
ogsaa Enkeltdøre med smalle Fyldinger, indskudt mellem
de almindelige og profileret som et fladt Tag; det sam 
lede Antal Fyldinger er ligeledes fem paa saadanne Døre.
Med Hensyn til Vinduers Inddeling forsvinder i H øjklassi
cismen det mangedelte Sprodseværk for én bred Tværsprodse. Forøvrigt vilde sikkert den eneste rigtige Maade
at klare Bygningstyper og Profiler paa være et Atlas, og
en værdifuld Støtte til et saadant Atlas foreligger allerede
i Nationalmuseets og Akademiets Opmaalingssamlinger.
Af Befolkningen gav Gennemgangen som Helhed et
meget lyst Billede: en Befolkning af flittige, venlige Men
nesker og renlige selv i de trange Baghuslejligheder. En
um iddelbar og naturlig Traditionsfølelse var almindelig
udbredt. Lidt Hum or fik vi ogsaa med undervejs. »De
skulde gaa ned i Laksegade 21«, blev der raabt til os fra
et Vindue, »dér boede Christian den Sjette og Dyveke, og
derfra gaar der en underjordisk Gang til Slottet«. »Kan
De ikke sige mig, hvad Klokken er, Frelseren er gaaet i
Staa i Dag«, var Jargon fra Omegnen af Frelsers Kirke.
Finere Ejendom m e sagdes ikke sjældent at have været
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ejet eller beboet af Tordenskjold eller Struensee. Et Sted
saa vi et sm ukt Spejl og en smuk Sekretær i Em pire; det
var ifølge den nuværende Ejerinde Bryllupsgaver til hen
des Bedstemoder, efter at denne tre Aar uden Løn havde
tjent som Gaasepige i Dragør — et Glimt af det p a triar
kalske Sam funds uskrevne Moral. Vor Gennemgang
havde kun faa Pletter at opvise

O pm aaling af æ ldre k ø b enhavnske B orgerhuse
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ET BIDRAG TIL DANSK BOURGEOISIS
HISTORIE I FØRSTE HALVDEL AF DET
18. AARHUNDREDE.
Af ALBERT OLSEN.

versekretær i Danske Kancelli Christian Møinichen
tilbragte en Del Aar i Jylland, før han 1720 traadte
ind som Kom m itteret i Rentekam meret. Efter i nogen Tid
at have været Am tsforvalter i Skive kom Møinichen til
Viborg, hvor han i 1715 blev Landsdomm er. Her giftede
han sig ved Biskop Deichmanns Hjælp i 1711 med den
23 Aar ældre Else Majoner, Enke efter en Viborger Stor
købm and, Just Arctander. Hvad den halvgamle rige Enke
m aatte have m anglet i sex-appeal, fik Møinichen hono
reret i klingende Mønt, 20000 Rigsdaler — hvorfra gik
550 Rigsdaler til Biskop Deichmann for velvillig Assi
stance plus Vielse.
Else M ajoner var Just Arctanders anden Kone; i sit før
ste Æ gteskab havde han en Søn, Niels, som efter hans
Død førte Købm andshandelen videre. Ogsaa med Niels
kom Christian Møinichen i nær Familie, idet denne ægtede
hans yngste Søster Sophia Dorothea Møinichen, der en
Tid styrede Hus for Broderen. Sophie Møinichen har sik
kert hørt til den ikke ukendte Kategori af »fine« Hoved
stadsdam er, som gør gode Partier i Provinsen, hvor de
uden Hensyn til de Bekvemmeligheder, Æ gteskabet skaf
fer dem, lever højt paa de »Ofre«, de har bragt ved at

O
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forlade Kulturen i Hovedstaden og synke ned i Provinsens
Barbari. I det 18. Aarhundredes Sprog hedder det, at
»være indtagen af Københavns storagtige Væsen og ud
vortes Anseen«,1) den Karakteristik, vi h ar af bemeldte
Dame. Det er muligt, hun, trods aarlige Barnefødsler, har
set godt ud. Da hun i 1723 blev Enke i en forholdsvis ung
Alder, havde Assessor Lucas Kierulf i Viborg hende øko
nomisk i sin hule Haand, idet han velvilligst havde for
strakt hendes Mand med 5904 Rigsdaler, for hvilke han
havde god P ant.2) H an tog da den afdøde Købmand og
Studehandler Niels Arctanders Okse og Asen og næsten
alt, hvad der hørte ham til. 1726 tog han Enken og 7
Børn med. Hvem ved, m aaske h ar Kierulf nu endelig
faaet sin Elskede besejret, saa han kunde træde ind i alle
sin Forgængers Rettigheder — eller m aaske har snarere
den kongelige Kancelli Assessor fundet det opportunt at
gifte sig med sin kvindelige Debitor, hvis Broder kort før
var naaet højt paa Magtens Stige som Præsident for Kan
celliet.
Til Fam ilien hørte ogsaa Hans Werner Behm. Christian
Møinichens H ustru Else M ajoner havde en Søster Anne
Marie, der var gift med Kornet, senere L øjtnant ved
Oberst Prehns Regiment Hans Behm. Deres Søn, Hans
W erner, som m aa være født i 1680’erne (vi savner Kirke
bøger og derfor Fødselsaar), blev sat til Handelen, der
vel har været mere indbringende end Officersvejen, og til
1717 var han knyttet til Niels Arctanders Forretning. Men
ogsaa senere, efter at han havde etableret sig som Køb
mand, gjorde de Forretninger sammen.
Der er ingen Tvivl om, at Kredsen om kring MajonerArctander h ar spillet en betydelig Rolle i det fornem me
Viborg indtil 1720’erne, da der kun er lidet tilbage af
Personalhist. Tidsskr. 58. Aarg. 10 R. 4 B. p. 194 ff.
2) Viborg Skifteprotokoller 1722—30 p. 565. Landsarkivet i Viborg.
(V. L.).
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den fordum s Pragt og Herlighed. De fornem m e Handels
huse var da forvandlet til Fallitboer. Sophie Dorothea
reddede sig — med eller uden Broderens Hjælp — i Havn
i et nyt Æ gteskab, og Oversekretæren hjalp Hans W erner
gennem Trængslerne. E t Pengearistokrati, hvorom den
juridiske og gejstlige Em bedsstand havde samlet sig —
deriblandt den fra Holbergs »Jacob von Thybo« kendte
Magister Thychonius,3) og hvis Penge Christian og Sophie
Dorothea Møinichen i en Aarrække levede højt paa, var
gaaet i Opløsning. Jeg skal berette om, hvorledes Over
sekretær M øinichen kvitterede for udvist Velvilje og
Hjælp ved at tage sig af det daarligst stillede Medlem af
Kredsen — Hans W erner — eller rettere lod den danske
Stat tage sig af ham. Dengang spillede Protektion en
betydelig Rolle ved Opnaaelse af Em beder — i Modsæt
ning til Nutiden, hvor efter Sigende Kvalifikationer er
det eneste afgørende. Jeg skal dog først søge at gøre
Rede for, hvorfra den liflige Honning stammede, som
Fam ilien Møinichen sugede af i Viborg — med andre
Ord give en Skildring af Fam ilien Arctanders Handel og
Velstand ud fra de Kilder, m an h ar derom.
Else M ajoners første Mand, Just Arctander, drev i F o r
bindelse med sin By- og Landhandel en stor Forretning
paa Udlandet; han købte sine Varer direkte i H am burg og
i Am sterdam og betalte bl. a. med Korn og Stude. I Am
sterdam havde han solgt Stude til det store fornem me
jødiske H andelsfirm a David Loeuiv. 1704 var den unge
Niels m ed Faderen i Amsterdam, hvor de besøgte Loeuw
og bestilte en Del Varer til Levering i D anm ark; det ser
ud til, at det baade var det første og sidste Køb, Just Arc
tander h a r gjort hos det hollandske Handelshus. Den 7.
Juli skrev Niels Arctander til David Loeuw, at han og
Faderen lykkeligt var kom m et hjem til Viborg, men Pri3)

M u s e u m

I.
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167.
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serne paa Loeuws Varer var alt for høje, og der var sendt
mere end aftalt. Hvis m an ikke kunde blive af med dem,
m aatte de derfor blive liggende for Firm aets Regning. De
kunde købes billigere i Ham burg, og »hvis I ikke giver
Afslag, h ar Fader svoret ikke at købe en Døjt af Jer
Resten af sit Liv«. I h ar villet tjene for meget paa Jeres
Varer det første Aar, siger den næppe tyveaarige Niels
bebrejdende til den hollandske Købmand, giv os nu et
Afslag i Prisen; jeg vil ikke gerne ophæve Forbindelsen,
da Fader hvert Aar h ar handlet Øksne med Jer.4) Der
findes ikke flere Breve til David Loeuw i Just Arctanders
Levetid, og m an kan m aaske gaa ud fra, at han h ar gjort
Alvor af sin Trusel, der vel næppe h ar rystet Loeuw alt
for dybt. Just A rctander m aa under alle Omstændigheder
have h aft et vist Købm andstalent. Ved hans Død 1710
vurderedes Dødsboet til 43138 Rigsdaler.5)
Den afdøde havde 5 Børn. D erfor var den Part, Niels
Arctander fik, ikke overvældende stor, og de første Aar
af hans Købm andstid prægedes yderm ere af daarlige
K onjunkturer. Men saa kom et Omslag, der gav E kspor
tører af danske Stude gode Fortjenester. Dette skyldtes
først og frem m est Kvægpesten i Holland.
F ra 1686 havde Hollænderne besværliggjort Im porten
af danske Øksne, idet kun m agert Kvæg m aatte indføres
frit, og det skulde staa m indst 4 M aaneder paa Stald
eller Græs i H olland6) . For alt andet betaltes fra
1. Juni til Slutningen af Marts 20 Gylden pr. Styk
ket sam t forskellige andre Afgifter. Men 1713 kom
4) Inventaris van het Archief Brants No. 409. Nalatenchaf van
Jacob Loeuw. Het Gemeente Archief, Amsterdam.
5) Viborg Skifteprotokol 1708—11. 14. Maj 1710. V. L. 1713 27.
November meddeles det, at der har fundet en Omvurdering Sted, da
Varerne m. m. var ansat for højt, „begge Gange var paa samme her
i Byen anstilte Auktion ikkun en ringe Del blevet solgt af disse Varer
— da paa Grund af Tidernes Vanskelighed kun faa Liebhavere ind
fandt sig“.
6) Groot Placaet-Boeck S’ Graven-Hage 1664 ff. II. p. 1235 ff.
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Kvægpesten og hærgede frygteligere end nogensinde.
Hvert 12te Stykke Kvæg gik til Grunde herved, og for
at gøre Miseren fuldkom men, indtraf store Oversvøm
melser i 1715 og 1717, hvorunder 14000 Stykker H orn
kvæg druknede. I Friisland døde alene i Løbet af 13 Maaneder 52,858 Stykker og i hele Landet ca. 300,000 Styk
ker i Aarene 1713— 17.7) Af m angen from Hollænder
ansaas de Ulykker, som ram te Landet, for en Guds
Straffedom ; »Godts w raak-zw aardt over Nederland«, van
Hahnas berømte Digt, stam m er fra 1714.8) Men den enes
Død er som bekendt den andens Brød. Efterspørgslen blev
større, og Priserne steg paa danske Øksne, hvilket bl. a.
kom de danske Eksportører til Gode. 2. Februar 1714 be
stemtes det, at Indførslen af jyske Øksne skulde lettes, og
i Aarene op til 1717 blev de fritaget for Tolden paa 20
Gylden pr. Bæst og en 1 % Afgift.9) I 1718 paalagde Hol
lænderne atter Im porten store Toldbyrder som et Mod
træ k mod dansk Toldpolitik, men de ophævedes 1719 og
kom paa Grund af den ekstraordinære Efterspørgsel ikke
til at betyde ret meget. 1713 udførtes fra Jylland 7987
Øksne, 1714 9009 Stkr. og i Aarene 1715— 20 henholdsvis
17,900, 21,055, 11,165, 14,223, 16,459 og 15,087.10) I
Aarene op til 1724 var Udførslen noget m indre, men først
fra 1725, da Tolden paa 20 Gylden ogsaa paalagdes m a
gert Kvæg, fandt der en større Nedgang Sted.
Under disse Forhold blev Viborg et Centrum for Stude
handelen. Paa H erregaardene i Salling og Nordjylland
købte de hollandske Storkøbmænds Repræsentanter T u
sinder af Øksne op, og paa Viborg Raadstue fik de saa
7) Tijdschrift voor Veartsenijkunde 41. p. 1096 ff.
8) P. J. Block: Geschiedenis einer Hollandsche Stat. p. 572 ff.
S’ Gravenhage 1916.
9) Groot Plac. B. V. p. 1627, 1636—37 og 1640.
10) Zeitschrift der Gesellschaft für Schlesw. Holst. Geschichte, p.
60. p. 212,
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Bevis for, at Dyrene ikke var syge, men tjenlige til Ud
førsel.11) Foruden Opkøberne fra Holland og Ditm arsken
deltog ogsaa danske Købmænd i Forretningerne, bl. a.
købte Claus Høg i Aalborg12) til David Loeuw, og i Vi
borg drev Niels A rctander og Hans W erner en udstrakt
Studehandel paa Nordtyskland og Holland, dels for egen
Regning, dels i Kommission. Niels Arctander h ar i disse
Aar sikkert ført stort Hus; Christian Møinichen klager
over, at Søsteren var ham alt for kostbar, da hun styrede
Huset for ham, og hun har næppe været billigere som
Arctanders Hustru. 1713 blev A rctander Godsejer, idet han
købte Nørager Hovedgaard i Gislum Herred, her havde
han saa en Aarrække opstaldet en Del af de Stude, der
eksporteredes. Om hans Handel i disse Aar h ar vi adskil
lige Oplysninger i den Brevveksling, som til hans Død
førtes mellem ham og David Loeuw.13)
Allerede i 1715 h a r Niels A rctander skyldt Loeuw
Penge. 5. August bestiller han et Parti spansk Salt, og
26. i samme Maaned meddeler han paa et af Dansk
stæ rkt paavirket hollandsk Sprog Firm aet, at Pengene
nok skal blive sendt. — Der er jo ikke saa ofte Lejlighed
til at sende Veksel, og — tilføjer A rctander — »det kan
jo ikke spille nogen Rolle for Jer«. Men Loeuw vil gerne
se Penge, og 16. November faar han saa at vide, at den
Viborger Købmand h ar to Skibsladninger Korn til d’Hrr.
Blom; n a a r de var betalt, skulde Gælden blive indfriet,
og atter forsikrer Arctander Loeuw: »I behøver intet at
xl) Viborg Raadstue Justitsprotokol: 3., 20. og 27. Marts 1714, 5.
Marts 1715, 3., 10. og 16. Marts 1716, 3. Marts 1717, 28. Februar,
9. og 16. Marts 1719 etc. V. L.
12) Inventaris v. h. Arch. Brandts. 409. Brev fra Claus Høg til Loeuw
af 7. December 1714. Han meddeler, at Staldene i Aar ikke er til at
købe, Konditionerne er til højeste Pris, sidste Aar var denne for Stal
dene 39^2 til 42 Rdl. pr. Par.
13) Brevene findes i det førnævnte „Archief Brandts“, Loeuws
Breve er indført i Firmaets Kopibog.
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frygte«. Om nogle Øksenleverancer fra Arctander hører
vi ikke. Derimod h a r Hans W erner i F ebruar 1715 til
budt at købe Stude i Kommission for Hollænderen, og
8. Marts meddeler denne ham , at Studene med m indst
mulige Om kostninger skal drives gennem det »Hannoverske«. Loeuw bestiller derefter 130 Øksne, som W erner
26. August lover at skaffe til 36—40 Rigsdaler pr. Par.
Loeuw sætter im idlertid 3. September M aksim umsprisen
til 35 Rigsdaler, og da de ikke k an købes til den Pris, idet
W erner m eddeler (25. September), at hollandske Opkø
bere har betalt 1400 Stkr. med 38—40 Rigsdaler Parret,
bliver der ikke noget ud af Forretningen. Paa en ny Ordre
svarer W erner (31. November), at der kun kan faas
Øksne til 41 Rigsdaler Parret, og det vil h an ikke give,
men han h ar selv ca. 100 gode, brede, fede Øksne, og hvis
Loeuw er i Forlegenhed, kan han faa 40— 50 deraf. Ogsaa i 1716 er Hans W erner ene om at sælge Stude til
Loeuw. 20. August skriver han til Amsterdam, at Prisen
sikkert vil blive 38—40 Rigsdaler, hvilket han haaber
m aa passe, da det er gode Øksne. Men senere (15. Sep
tember) oplyser W erner, at Priserne ved en Stilstand i
Efterspørgslen begynder at falde, hvorfor det tilraades at
afgive Bestillingen nu; han vil gerne selv lægge Halvdelen
af Pengene ud, men Resten m aa betales fra Amsterdam.
Hvor mange Øksne W erner i disse Aar h ar opkøbt i
Kommission for Loeuw, frem gaar ikke af Korrespondan
cen. Hvad A rctander angaar, ser det ud til, at han h ar
faaet betalt sin Gæld. 28. April sendte h an gennem Hans
W erner »paa Studemarkedet« et Vekselbrev paa 500
Gylden, som han betalte under et Besøg i Am sterdam i
Maj Maaned. Hos Loeuw udtog h an bl. a. to Stykker
Klæde, som han efter sin Hjem kom st (30. Juni) bad om
at faa sendt til Afskibning til Hr. Abraham van W ylich,
og samtidig herm ed beklager han ikke at have h aft Lej
lighed til at tage Afsked.
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1717 bliver Hans W erner foruden Studehandler ogsaa
Købmand i Viborg. H an starter delvis med hollandsk
Kapital, idet Firm aet Blom i Am sterdam sætter Penge i
Foretagendet, antagelig ogsaa David Loeuw, hvem Arctander i Juli bad om at forstræ kke W erner med 1000 Gyl
den; han vil gerne staa inde for Pengene i 4— 5 M aaneder
mod 6 % Rente. 25. December overlod H andelshuset W er
ner en Fordring paa 193 Gylden samtidig med, at m an
anbefalede sig med et stort Sortim ent i Tekstil, Te, Indigo
etc., paa hvilket der kunde anslaas saa nøje Priser, som
det var en Grosserer muligt. Im idlertid fortsættes Kom
missionshandelen med Øksne. M arkedet laa 1717 meget
trægere end i de foregaaende Aar. Loeuw giver (19. Okto
ber) den stærke Syge, men navnlig de høje Priser og det
slette Salg Skylden; »Ostindisk Compagni betaler nu kun
84— 86 Gylden for de bedste Øksne, og de fleste Lieb
havere vil ingen aftage«, men bestiller dog op til 150 Stkr.
å 30— 34 Rigsdaler pr. Par. 4. November meddelte Hans
W erner, at m an alle Steder manglede O rdrer, og at de
dejligste Øksne kunde faas til 34 Rigsdaler Parret, men
ikke desto m indre købte han (7. December) en Stald paa
80 Stude til 36 Rigsdaler.14)
F ra 1718 synes baade Hans W erner og Niels Arctander
at have h aft adskillige økonomiske Vanskeligheder. 5.
Februar tilskriver Loeuw Hans W erner, at det er alt for
meget, n aar han h ar købt endnu en Stald Øksne for 35
Rigsdaler P arret + 10 D ukater i Købet, og hvis det ikke
er ekstraordinæ rt svære Dyr, »saa skal alle Øksnene være
for Jeres Regning«. Loeuw meddeler endvidere, at han
h a r sendt en Veksel paa 1950 Rigsdaler for W erners Reg14) De fleste Stude blev udskibet fra Hjerting til Amsterdam, og
Fragten var, som Kontrakterne i Notarialarkivet i Het. Gem. Arch,
i Amsterdam viser, 11 Gylden pr. Par. Befragteren skulde skaffe Hø
og betale Skipperen for 1 Side Spæk, 1 Td. 01 og 100 Æg til Dyrene
samt 7 Styver daglig i Kostpenge for Røgterne.
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ning paa Lüder Multi pas i Ham burg, og at han selv maa
kom me til Lands med Okserne. W erner lod ikke særlig
begejstret ved Tanken om sin første Rejse over Land, og
i sidste Øjeblik blev det til hans Lettelse bestemt, at
Studene alligevel skulde sendes ad Søvejen. 18. Marts
trak han »en lille Veksel« paa 400 Gylden paa Loeuw og
bad denne om venligst at honorere samme. Senere paa
Aaret tilskrev Loeuw W erner, at Forholdene var slette
paa Øksenm arkedet, fordi Kvægsygen var værre end tid
ligere. Denne kvitterer (14. Oktober) ved at udtrykke
H aabet om, at Gud ikke ogsaa vil straffe dette Land der
med, og hvad der er vigtigere, ved at meddele, at alt Kom
pagniskab mellem ham og Arctander er ophørt. 5. De
cember tilbyder han Øksne til 28—32 Rdlr. Parret, da der
endnu ingen Opkøbere h ar vist sig.
1718 glider Forbindelsen mellem Arctander og Loeuw
ind i en ny Fase. H an h a r i dette Aar faaet betydelige
Varer og er begyndt som delvis Betaling at sende Øksne.
Men samtidig (20. Januar) kritiserer han stæ rkt Loeuws
Regninger. Ikke destom indre bestiller han mere, der
iblandt 100 Pd. Indigo. 12. August klager han over de til
sendte Varer, han vil dog beholde dem, hvis han kan faa
bedre Konditioner og 12 Maaneders Kredit, ellers vil han
returnere dem til Graadyb paa Loeuws Regning. Hertil
bem ærker Loeuw (27. August), at Arctander dog maa
vide, at det aldrig har været Brug med saadanne Varer
at tage dem tilbage, n aar de var bestilt, afsendt og m od
taget, »og det kan jeg heller ikke gøre«. løvrigt, siges der,
»har jeg selv betalt de sidst sendte Varer med rede Penge
og ikke stjaalet dem og opstillet Priserne efter Dagens
Pris, da alle Varer nu er dyrere end for 2— 3 Aar siden«.
Arctander fortsætter im idlertid ufortrødent med sine Kla
ger over Varerne, der var daarligt pakkede, og tilbyder
at sende dem til Hans W erner.
3. Ja n u ar 1719 gav Hans W erner Loeuw Underretning
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om, at han for dennes Regning havde købt 80 Stude i
Vendsyssel for 32 Rigsdaler P arret plus 1 P ar i Købet og
5 Dukater, og 20. i samme Maaned endnu 80 for 31 Rigs
daler pr. P ar og 2 i Købet mod 12 Dukater. 30. Jan u ar
beder han om at faa rem itteret 2700 Rigsdaler paa H am 
burg. Det er langt fra, at Loeuw er tilfreds med denne
Handel, idet han 17. s. M. meddeler W erner, at han fin 
der en Pris paa 32 Rigsdaler pr. Par meningsløs og ufor
klarlig. Der ligger heri en Beskyldning mod W erner for
bedragerisk Optræden som Kommissionær. Han faar dog
anvist Penge paa Ham burg, m en først pr. 11. April, hvor
for han (16. Februar) bemærker, at paa den Maade kan
ingen Kommissionær handle. W erner ønsker og faar Lov
til at træ kke et P ar Tusinde Rigsdaler paa Loeuw, hvor
imod han ikke gerne vil inkassere 1450 Gylden hos Arctander, »da jeg kun h ar Fortrædelighed deraf«. I Efteraaret leverer Loeuw adskillige Varer, bl. a. Indigo og
Serges, men det er nu forbi med hans Kom m issionshan
del med Stude, idet Hollænderen forlanger, at W erner
skal betale en Del af sin Gæld gennem Levering af
Øksne. H an har desuden faaet Mistanke om, at W erner
i Virkeligheden ikke er selvstændig, men driver sin Stu
dehandel for Arctanders Regning, og til denne nærer han
nu en voksende Mistillid. Den sidste Afregning mellem
de to P arter er opgjort pr. 1. Juni 1719. Den slutter med
en Saldo i David Loeuws Favør paa 3418 Gylden. Hans
W erner anerkendte Rigtigheden, men betalte den aldrig.
Det viste sig her, at det ikke blot er en Græker, der er i
Stand til at snyde en Jøde. 1720 lover W erner, at han skal
se at faa sendt Øksne for nogle af Pengene, men Loeuw
vil nu først diskontere hans Veksler efter Studenes An
komst, hvilket bevirker (25. April), at W erner m aatte
lade 250 Øksne blive uskibede. 7. Juni beder han form e
delst daarlig Handel og slette Betalere om en Frist paa
en 5—6 Uger paa en Veksel, han skulde saa levere svære
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Øksne, Rug og andre gode Sager , til Dagspris. De kom
naturligvis aldrig. I sit sidste Brev til Loeuw (22. Sep
tember) meddelte W erner, at han tvivlede stæ rkt paa at
opnaa kongelig Tilladelse paa denne Aarstid til at udføre
et Skib med Øksne, hvis Pris nu var helt nede om kring
26 Rigsdaler. Der er vist god Grund til ogsaa at tvivle paa,
om W erner overhovedet h a r været i Besiddelse af blot en
eneste Stud. Hermed er W erner ude af Sagaen som Stude
handler og Storkøbm and.
1719 skærpedes Forholdet mellem Loeuw og Arctan der.
Den sidste skriver til Am sterdam (8. Februar), at af de
Varer, han h ar faaet i dette og forrige Aar, er der kun
solgt 2 Pd. Indigo til en Farver, som ikke vil have mere, og
1 Pd. Cochenille, desuden h ar h an slet ikke bestilt alle de
tilsendte Varer. A rctander anbefaler, at W erner faar nogle
af disse, for hvilke denne saa kan levere Loeuw Øksne.
21. Februar præciserer han, at Varerne ligger for Loeuws
Regning — han skal gerne søge dem afsat i Aalborg og
Randers, men de kan nemm est gaa tilbage med W erners
Øksenskibe uden Omkostning, og »I selv h a r dem jo i
Kommission fra Frankrig«. Den 21. i næste M aaned hyler
Arctander atter over Varerne, navnlig den slette Indigo,
som er søgt afsat i Randers og M ariager uden Held. Han
hævder fremdeles, at Varerne ligger for Loeuws Regning,
og at han vil returnere dem og debitere denne for Om
kostninger paa 50 Rigsdaler — endvidere vægrer han sig
indigneret mod den usande Beskyldning for kun at have
betalt 24 Rigsdaler pr. P ar for de Øksne, der i Kommis
sion for Loeuw var leveret til 34 Rigsdaler. Efter alle
disse Udgydelser lover han dog at ville sende Øksne, og
der kom ogsaa 62 med Sm akken »Het Loss der Liefde«.
Loeuw solgte dem for Arctanders Regning mod en P ro 
vision til sig selv paa 2 %. De indbragte 3423 Gylden.
Omkostningen til Am sterdam androg 492 Gylden, heri includeret Fragten paa 9 Gylden pr. Par. Der blev dog kun
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godskrevet Arctander 2668 Gylden, da Loeuw trak en Reg
ning af 20. Marts paa 261 Gylden fra .15) Øksnene alene
kunde dog ikke gøre det. 28. Marts krævede Loeuw for
at undlade en Proces 1400 Gylden indbetalt til Hans W er
ner, og A rctander meddeler nu, at han har et større Tilgode
havende hos Firm aet Lansings E nke og Søn i Amsterdam.
I Juni begiver Arctander sig selv til Holland, og den 9.
samme Maaned mødte han og David Loeuw op for Nota
rius Publicus i Amsterdam, hvor Loeuw fik Fuldm agt til
at m odtage Arctanders Tilgodehavende hos Lansings
Enke og Søn, at saldere dette eller accordere for Retten.
Ved samme Lejlighed købte han Varer for 1818 Gylden,
skønt han kun havde faaet Lov til at sende for 62 Gylden
retur af 1718-Leveringen, paa hvilken der endnu henstod
en Restance til et Beløb af 2583 Gylden. Det var imidlertil ikke let at faa trukket Pengene ud af Lansing, i Løbet
af Aaret gjorde Loeuw flere Arrester uden at opnaa noget
Resultat. Endelig lykkedes det at faa 2695 Gylden, der
krediteres A rctander med F radrag af 112 Gylden i Om
kostninger, hvilket denne i en Skrivelse af 21. F ebruar
stempler som ubilligt. Samtidig bestiller han dog Varer,
der skal sendes til d’Hrr. Blom. Og saa begynder atter
Stridighederne, A rctander beklager sig (30. Juni) over, at
Loeuw ikke h ar villet modtage 8 svære Øksne, »men mod
al Ret og Billighed ladet mine Varer arrestere hos d’Hrr.
Blom, før de 12 M aaneder var gaaet«, endvidere var Teen
daarlig og dyr, Indigoen kunde faas billigere hos Blom,
»I har ikke villet sende mig et P ar H undrede Pund Kaffe«
o. s. v. Derefter fastslaar Arctander, at han Gud være lovet
godt kan betale, men det fortryder ham at blive saadan
behandlet af Loeuw. D’Hrr. Blom vil honorere Vekslen
paa nogle faa Tusinde for Øksne, og indtil da beder han
15) Da 5 Mark = 3V2 Gylden, har Arctander faaet mellem 22 og 23
Rigsdaler pr. Par.
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om »Patientia« mod at betale Loeuw V2 % m aanedlig
Rente af sin Gæld. Og saa faar Bitterheden atter Ordet.
»Eders ærede Fader Sr. Loeuw«, skriver Arctander, »har
handlet saaledes med m in salig Fader, at der ogsaa opstod
Strid mod al Billighed. I havde større Tillid til W erner
end til mig som Opkøber af Øksne for jeres Regning;
var dette ikke Tilfældet, saa kunde I have haft alle Jeres
Penge i Kassen, og jeg skulde have betjent Jer som andre
Venner«. 1721 opnaas en Akkord gennem d’Hrr. Blom,
hvorefter A rctander via Blom skal betale 1742 Gylden,
medens han m aa returnere for 76 Gylden Varer. 26. April
sendte han en Assignation paa 945 Gylden at betale den
følgende Maaned, Resten skulde saa erlægges ultimo Juni,
heri dog afkortet 4 P ar unge Køer, hvilke han beregner
til en Værdi af 70 Gylden Stykket.
Det viser sig imidlertid, at d’H rr. Blom, som skulde
indfri A rctander hos Loeuw, ikke vil holde den indgaaede
Akkord. For at faa sine Penge ind bestilte saa Loeuw
22. Jan u ar og 3. F ebruar 1722 20 P ar svære Øksne. Arc
tander kvitterer 16. Februar for Modtagelsen og meddeler,
at Blom sidste Aar h ar narret dem begge ved at bryde
Overenskomsten. Arctander ønsker en Kopi af Bioms F o r
klaring paa Raadhuset, hvor de under Ed h ar paastaaet,
at han skulde være dem 14000 Gylden skyldig, medens
Sandheden var den, at de skyldte ham 2300 Gylden. J a 
cobus Blom havde bragt ham i Miskredit, og nu vilde han
af den Grund gribe til Proces. I et Brev en Uge senere
uddybes dette Tema. Blom har solgt hans Øksne til 47
Gylden pr. Stk., skønt M arkedsprisen var 55— 56; de har
i det hele betjent ham slet og beregner sig skandaløse
Omkostninger, samtidig med at de usandt udspreder, at
han skylder dem de 14000 Gylden. Og alt det, skønt
Blom paa ham har tjent over 10,000 Gylden i Provision
foruden andre Fordele. »Man m ister paa den Maade h u r
tigt Fornøjelse til den Forretning«. Men nu skal det være
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anderledes. Arctander vil levere Loeuw Stude, og »for at
holde god Harm oni med Jer«, udbeder han sig, naar
Øksenskibet kommer, 50 Pd. levantiske Bønner, 50 Pd.
Indigo etc. »Vi har jo tidligere været gode Venner« etc.
Det er næppe utænkeligt, at David Loeuw i sine Be
regninger mere har lagt Vægt paa, at Arctanders Hoved
forbindelse d’Hrr. Blom havde brudt med denne, end paa
de skønne Forsikringer i Arctanders Breve. Ialfald be
stilles der 50—54 Øksne 24. Februar, og Arctander gaar
(4. Marts) ind herpaa mod at faa 500 Rigsdaler at betale
til Hr. Multipas i H am burger Courant og 500 Gylden i
April, betalbar hos Marcus Levi. »Det spiller jo ingen
Rolle for Jer«, siger Arctander, »og jeg vil give Jer V2 %
paa nogle Maaneder«. Atter følger en Fordømm else af
Blom, der h ar talt slet om Loeuw, og som ikke har villet
holde deres Akkord, fordi de paa 7 af Arctanders Øksen
skibe havde beregnet sig 4600 Gylden i Omkostninger.
Han synes nu at se lidt lysere paa Situationen og be
stiller bl. a. V2 Dusin gode Æ bletræer og 1/2 Dusin Pæ re
træer med lidt Jord om Rødderne i Maatten, ikke alt for
unge og af god Art. Helt tilfreds i Tonen er han, da han
modtager et Brev fra Loeuw, dateret 15. Marts, hvori
denne efter Arctanders Mening lover ham 1250 Gylden
ved et Øksenskibs Ankomst med 54 Dyr. Desværre findes
dette Brev ikke i Loeuws Kopibog, saa det er um uligt at
faa konstateret, hvor betinget eller ubetinget Løftet h ar
været. Under alle Omstændigheder faar Arctander ikke
Pengene, der krediteres ham i Mellemregning, og nu op
rulles Dramaets sidste og sørgmodigste Akt.
25. Maj skriver Arctander til Loeuw, at denne ikke har
betalt de 1250 Gylden, hvortil Firm aet var skriftlig og
m undtlig forpligtet. H an h ar derfor sendt en ny Veksel
til d’Hrr. Marcus og Moses Levi, som venligst bedes hono
reret, »hvormed I gør mig meget forbunden og viser Jer
som en ærlig Mand« etc. Loeuw svarer ikke, men 14.
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September faar han atter Brev fra Arctander, der bekla
ger sig over, at Loeuw mod Aftale ikke h ar sendt de
lovede 1250 Gylden, og efter en Række lange Forklaringer
om de leverede Varers ringe Kvalitet foreslaar, at Loeuw
sender d’H errer Levi 808 Gylden, og at deres Stridighed
afgøres ved en Voldgift, »hvoraf I h ar mere Æ re end paa
saa ubillig Vis at forholde mig mine udlagte Penge«.
Loeuw svarer stadig ikke. Saa kom m er det sidste forgæves
Sm ertensskrig og Raab om Bønhørelse. Den 9. Februar
1723 beder h an om at faa sendt 808 Gylden til Marcus og
Moses Levi og erkender samtidig for sig og Arvinger at
være Hr. David Loeuw skyldig 1575 Gylden. Men Loeuw
lod sig ikke røre — trods alt slap han billigere fra sin
Forbindelse med A rctander end med Hans W erner. Den
11. Juni af gik Niels Arctander »fordum Borger og for
nemme H andelsm and i Viborg« ved Døden. Selv om han
ikke var Fallent, hvilket navnlig skyldtes hans fordelag
tige Køb af Nøragergaard, h ar Kristen Sørensen Testrup
dog Ret, naar h an i Rinds Herreds Krønike siger, at det
faldt slet ud med ham til sidst.16) E fterhaanden som det
gik ned ad Bakke økonomisk, plagedes Arctander af Kre
ditorer og protesterede Veksler. Ved et kongeligt Kommis
sorium af 8. Jan u ar 1723 fik han et Pusterum over for
Severin Brønsdorf til Randrupgaard, der havde et Til
godehavende paa 647 Rigsdaler. Fordringen var blandt
dem, Assessor Lucas Kierulf overtog kort før Arctanders
Død. Havde denne ikke hjulpet ham, og Svogeren ikke
været Kancellipræsident, var hans hele Hus styrtet sam 
men.
Da Hans W erner kom til Æ re og Velstand, byggede han
en ny »anseelig« Bygning i Viborg, men inden den blev
færdig, var Trængselstiden begyndt. Han modtog Skøde
paa Gaarden den 22. November 1719, og samm e Dag fik
16) Jyske Samlinger B. I. p. 358 og 368.
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en Viborger Apoteker en Prioritet heri paa 128 Rigsdaler.
Denne Gaard søgte daværende Justitsraad Møinichen at
skaffe sig Indførsel i, da W erner stod paa Fallittens Rand.
H an havde hjulpet W erner, da det kneb for denne i 1719,
ikke blot paa Grund af Uheld med Forretningen, m en ogsaa fordi hans Købm andskarl Jørgen W issing var løbet
bort med et stort P arti K øbm andsvarer og en Del rede
Penge. Møinichen lod nu sine Veksler til et betydeligt
Beløb protestere og vilde have Gaarden for sin egen Mund.
Det lykkedes im idlertid ikke, idet Apotekeren mødte op
med sin Fordring paa 128 Rdl. og Forpagteren paa Vreslev Kloster med en anden paa 630 Rigsdaler. Det endte
med, at W erners Gaard blev stillet til offentlig Auktion.17)
H am selv gik det ikke godt i de kom mende Aar, han drev
stadig nogen Handel og var indviklet i adskillige m indre
Retssager. Men naar det regner paa Præsten, drypper det
paa Degnen. Da Christian Møinichen blev en stor Mand
indenfor Centraladm inistrationen, kom det ogsaa til at
lysne for Hans W erner. 1726 søgte han Stillingen som
»Taksadeur« ved Københavns Toldbod efter afdøde Schu
m acher, der samm en med sin Kollega under den store
Udrensning i 1726 var blevet idøm t en Bøde paa 1000
Rigsdaler.18) H an fik ikke Stillingen, men udnævntes 19.
Marts 1727 til Inspektør over Tolden og Konsumtionen af
Vine, Brændevin, Salt og Tobak i hele Jylland.19) Det
fremhæves i Bestallingen, at Udnævnelsen er sket efter
Forslag af de Negotierende i København. Da disse næppe
h ar haft større Kendskab til den ruinerede Viborger Køb-

17) Viborg Raadstue Justitsprotokol. 16. April, 4. Juni og 3. Juli
1720.
18) Rentekammer Arkiv Journal over Indk. Suppliker og Memoria
ler for 1726 og indkomne Breve uden Journalnummer 1706—40 (29.
Oktober 1727) Rigsarkivet. (R. A.).
19)

R e n te k a m m e re ts

B e s ta llin g s b o g .

9.
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m and, gaar m an sikkert ikke galt ved bag dem at søge
Kancellipræsident Møinichens Haand. Ingen inden for
Adm inistrationen h ar været i Tvivl om, at det var en af
dennes Protegéer, der skulde skaffes Brød til.
I Bestallingen hedder det, at det skal være W erner for
budt direkte eller indirekte at være interesseret i Handel.
H an skal m indst een Gang aarlig efterse de Negotierendes
Beholdninger i alle Købstæder, have Opsyn med Vejere,
Maalere og Vragere og paaagte, at Toldere og Kontrol
lører rigtig udi deres Bøger indfører. For denne Tjeneste
skal Inspektøren ikke have nogen aparte Belønning, men
efter O rdonnancen delagtiggøres i de forsvegne Varers
Konfiskation.
Det kan ikke nu ses, om Stillingen h ar været indbrin
gende, m en det kan med Sikkerhed fastslaas, at den var
alt andet end behagelig. 25. Februar 1728 klager W erner
til Kancelliet over, at Byfogden i Aalborg, Christian Smit,
ikke har befordret en Konfiskationssag, men tværtimod
opsat den, desuden h a r Byfogden i Retten og paa Gaden
overfaldet ham med Trusler og nærgaaende Skældsord.20)
Det ses ikke, at Anmodningen om at faa Smit straffet er
blevet opfyldt, og Landsretten frakendte Inspektøren Ret
til at optræde som Aktor i Konfiskationssager. Overmaade
begejstret h a r W erner heller ikke været ved Tanken om de
Ubehageligheder, Stillingen kunde føre med sig. Da han
havde udarbejdet nogle meget fornuftige Forslag, hvis
Form aal var at sikre Kongen mod Toldsvig og ham selv
en ordentlig Indtægt gennem Konfiskation sam t en vis
Autoritet over for de juridiske Em bedsm ænd og Tolderne,
sender han Andragendet — ikke til Rentekam meret, men
til Kongen. Samtidig anm oder han om, »at denne
hans Indberetning ikke for os udi Cammer Collegio
m aatte blive bekjendt, saasom han da m aatte vente sig
20) Danske Kancelli. Supplik Bog 1728. R. A.
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store og overflødige Fjender, og ikke større Assistence,
end h an tilforn havde m ødt.«21)
Det m aa have været Forbindelsen med Møinichen og
dennes senere Svigersøn Geheimekabinetssekretær Ram shart, som antagelig h ar inspireret W erner til at gaa
direkte til Kongen. Under alle Omstændigheder var det en
Dumhed, der sikkert er blevet husket, da han efter T ron
skiftet mistede sin Beskytter, Oversekretær Møinichen.
Hans Forslag gik fra Kongen til Rentekam meret, som
sablede dem ned, og det h a r sikkert været med lettet
Hjerte, h an opgav denne Stilling for at overtage det in d 
bringende og betydelige Embede som Inspektør over Tol
den og Konsumtionen i København samm en med Sekre
tær Ricard Pauli og Justitsraad Christian Erland. Udnæv
nelsen forelaa 29. Juni 1729, og Hans W erner var nu
endelig gledet ind i en anset og betryggende Stilling. Vist
nok paa dette Tidspunkt giftede han sig med afdøde
Guldsmed Anders Normans Datter, og i Aarene 1729— 30
finder vi ham ret fornem t installeret i Ny Kongensgade
Matr. Nr. 115.22) 1730 opnaaede han Titel af Kammerraad.
Om hans Omgangskreds i disse Aar ved vi ellers ikke
stort. H an synes at have været meget velanskreven hos
Oversekretæren. Det berettes saaledes, at han tog sig af
en fattig Student, der »blev hjulpet til et Præstekald i
Jylland paa Mors ved Møinichens — eller rettere Told
inspektør W erners Recommendation«, og en anden Theo
log skaffede W erner Lejlighed til at præke for Oversekre
tæren paa E m drup.23) Hans Em bedsgerning paa Told-

21j
ff. R.
22)
Aar.
23)

Rentekammerets Relations og Resolutions Protocol 1728 p. 93
A.
Forskellige Mandtal i Københavns Stadsarkiv for ovenanførte
Historiske Meddelelser om Kbhvn. 1. VII. p. 492 f.
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boden er der intet særligt at bemærke om, der er n a tu r
ligvis af og til Gnidninger med Købmændene, men det er
dog kun Sm aating imod den Ulejlighed, han h ar af nogle
Konfiskationssager fra Tiden som Inspektør over de fire
Species.
Hans W erner skulde im idlertid ikke ret længe faa Lov
at nyde en behagelig Tilværelse som Toldinspektør i Kø
benhavn. Kort efter, at Møinichen i Oktober 1730 havde
faaet sin Afsked som Oversekretær, fandt der en Udrens
ning Sted, og blandt dem, det gik ud over, var Toldinspek
tør Hans W erner. H an synes dog ikke straks at have op
givet alt H aab om en ny Embedsstilling. 30. Jan u ar 1731
beder han som en fattig brødløs Mand, der med H ustru
m aa frygte den alleryderste Armod, om en anden Emploi,
f. Eks. Stillingen som Toldforvalter i Bergen eller en
Kam m ertjeneste i Øresund. 13. F ebruar rykker Svigermo
deren, afdøde Juvelerer Norm ans E nke frem med en
længere Redegørelse over de Ulykker, der h ar ram t hende
ved Københavns Brand og andre Fataliteter. Madam Nor
m ans største Sorg er dog, at hendes yngste Datter, som
er gift med forrige Toldinspektør Hans W erner, skulde
geraade i den Fattigdom , dennem overhænger, nu h an er
brødløs. H un beder derfor om en anden Stilling til ham
eller en Pension. Og endelig kom m er W erners Hustru,
som gaar Skørtevejen, idet hendes Ansøgning er rettet til
Dronningen. Men Naadens Sol kaster nu kun sparsom me
Straaler paa W erners Vej. H an m aa 23. April 1731 nøjes
med Stillingen som Fæ rgem and ved Lillebælt med Bopæl
i Assens.24) 17. December samme Aar indgav h an en Sup
plik om et Tillæg, saa han blev betalt paa lige Fod med
Færgem anden »paa den anden Side«. W erner begrunder
det med, at h an med stor Bekostning havde sat Assens
24) Rentekammer Arkiv. Cammer Collegie Extract Protocoll 2. Ja
nuar—5. Juni 1731. p. 163 samt Bestallingsbog. 9. R. A.
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Færgested i Stand med nye Fartøjer, at h an for Posttrans
portens Skyld m aatte holde en Jagt med fire dygtige* Karle
sam t to Baade og en Smakke, fordi han hver Uge skulde
transportere visse Folk — vel Statsfunktionærer — frit
over, og for alt dette fik han kun 100 Rigsdaler aarlig. Hans
Ansøgning blev oversendt til Generalpostamtet, som im id
lertid erklærede, at der ikke var Grund til at bevilge
W erner noget Tillæg.25) H an m aatte derfor nøjes med
det lidet, Fæ rgefarten indbragte. Af Færgepengene fik de
6 Færgem ænd Tredieparten mod Forpligtelse til at holde
sig fri for D rukkenskab og forrette Tjenesten ordentlig.26)
For at supplere de sm aa Indtæ gter søgte og fik Hans
W erner 1737 Tilladelse til at drive »en liden borgerlig
Næring, uden borgerlig Tynge, og derhos den Frihed at
m aatte modtage dem, som vilde lade sig transportere«,27)
det vil altsaa sige Ret til at drive en Slags Gæstgiveri.
Hans økonomiske Kaar var meget slette, selv om han fik
Hjælp af Svigermoderen, og Kreditorerne fra Tiden i Vi
borg plagede fremdeles. 1741 krævede Peder Biering i
H jørring ham for Betaling af 22 Lispund Flæsk og 8
Ottinger Smør sam t 10 Rigsdaler kontant Udlæg til hans
Tjener. Bierings Beviser var to Missiver fra W erner af
13. og 15. November 1728. W erner svarer hertil, at han
ikke kan huske Sagen saa m ange Aar efter. Dommen kom
til at gaa ud paa, at hvis W erner, som tilbudt, vilde af
lægge Ed, kunde han slippe, hvis ikke, m aatte han betale
Biering 50 Rigsdaler 4 Mark sam t 4 Rigsdaler til St. Hans
Kirke. 1742 blev h an sagsøgt af Sognepræsten for Nørholm Menighed i Jylland, Niels Ursin, der var Arving i
Borgmester Ravns Stervebo i Viborg, og i dennes Hoved25) Danske Kancelli Supplik Bog 1731 og Cancelli Protocol 15.
August 1731—28. Maj 1732. R. A.
26) Assens Raadstueprotokol 1697—1736 (23. Maj 1731). Landsar
kivet i Odense. (O. L.).
27) L. Maaløe: Assens gennem 700 Aar. p. 84 ff. Odense 1936.
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bog stod W erner antegnet for en Varegæld paa 130 Rigs
daler; Dommen lød, at W erner skulde aflægge Ed paa
ikke at have faaet Varerne, helt eller delvis, i modsat
Fald burde han betale de 130 Rigsdaler plus 12 Rigsdaler
i Procesom kostninger sam t Renter fra Søgsmaalets
Dato.28) Hvordan Kam m erraaden h ar klaret Spørgsmaalet med sin Samvittighed, skal jeg lade være usagt. Fra
Ja n u ar 1741 var han en syg Mand, hvilket frem gaar af
en Apotekerregning i Skifteboet. Da W erner mærkede, at
det lakkede mod Enden, søgte han og fik 17. Oktober
1742 bevilget, at H ustruen m aatte bevare Færgeprivilegiet
efter hans Død.29) Denne indtraadte 21. November 1742,
og Ugen efter blev han begravet i Assens Kirke »udi
Choret og blev ringet for Liget med alle Klokkerne«.30)
Færgem and i Assens, K am m erraad, fhv. Toldinspektør i
København, fhv. Inspektør over de 4 Species i Jylland
og forrige Studehandler og Købmand i Viborg, Hans
W erner blev saaledes stedt til Hvile, som det sig hør og
bør en ærlig og fornem m e Mand.
Derimod saa det ikke saa straalende ud, da Boet skulde
gøres op. Færgegaarden tilhørte velærværdige Hr. Chri
stian W inther i Vejle, og Fartøjerne var pantsatte. Justitsraad Chr. Stockstedt havde 280 Rigsdaler til Gode plus
resterende Renter. Enkens Moder, Madame Norm an i Kø
benhavn, skulde have 1090 Rigsdaler etc. Boet kunde ikke
dække den bekendte Gæld, »end sige den ubekendte« —
»saa efterdi Enkefruen forhen h ar indkaldt dette Skifte
efter hendes salig Mand under Skifterettens Behandling
efter Lovens Tone, og de saaledes ventelig i den Anled-

28) Landstingets Sentenz-Protocoll 1738—40 og Domsprotocol
1732—49. O. L.
29) Assens Raadstueprotokol fremlagt 1. December 1742.
30) Assens Skifteprotokol. O. L. Skiftet begyndte 17. April 1743 og
endte 27. August samme Aar.
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ning bliver betænkt paa dertil vedbørlig at indkalde alle
vedkommende Greditorer, h ar hun herm ed til Skifteret
tens Efterretning til saadan Proklam ation som aldeles mod
hendes Vilje m aatte tilkendegives, at hun ikke finder sig
uden til sin største Ulejlighed og Usikkerhed tjent med at
indlade sig med Creditorerne til deres Fordringers Beta
ling og ej heller for hende at betage Creditorerne nogen
Slags Fordel. Enken vil derfor fragaa Arv og Gæld«. Justitsraad Stockstedts Fordring blev betalt af Enkens Bro
der H ofpræ dikant Joh. Norm an i Augustenborg. Enken,
der ved Mandens Død havde en 3-aarig Datter, Anna Mar
grethe Werner, giftede sig senere med Jochim Kellinghusen, der saaledes blev Færgem and i Assens.
I en ydmyg Nytaarshilsen til Stiftsbefalingsm and Chr.
Sehested 1738 takkede Hans W erner for stor Naadegunst,
»særdeles i det afvigte Aar, da jeg h ar set og h aft saa
store Prøvelser«.31) Lige til sin Død forfulgtes han af
Modgang. Een stor Prøvelse slap han dog for. David
Loeuw havde aabenbart i 1720’erne opgivet den usolide
Debitor som haabløs. Men i 1745, smaa 3 Aar efter Hans
W erners Død, h ar m an i Am sterdam faaet visse Under
retninger om hans senere Levnedsløb. Blandt Firm aets
Akter findes følgende paa en Lap Papir: Hans W erner
h ar været Toldinspektør og om trent 1730 »Staadt Raat« i
Viborg, dog senere afsat, siden Færgem and ved Lillebælt
og boende i Assens — om hans Københavnerperiode har
m an øjensynlig levet i hel Uvidenhed. Og saa beslutter
m an sig da til at forsøge at faa nogle af de Penge ind, som
W erner havde skyldt siden 1719. 1. Maj 1745 tilskriver
David Loeuw Hans W erner, Færgem and i Assens, at m an
h ar overgivet Jonn Hendrik W itrok en Kopi af »den ori
ginale Obligation, underskrevet af Jer selv, stor Fl. 3418,
som jeg forsøger at faa dækket, i det m indste delvis«. Sker
31)

W a d :
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dette ikke, vil det hollandske Handelshus forfølge Sagen
ad Rettens Vej. Det er sikkert hurtigt gaaet op for Loeuw,
at m an var kom m et en Postgang for sent. Det blev ialfald
ikke for nogen jordisk Domstol, at den betrængte Hans
W erner kom til at staa David Loeuw til Rette. Mod en
Obol til Kollegaen Charon havde Færgem anden fra Lille
bælt forlængst skaffet sig et Fristed for paatrængende
Kreditorer.
Højt at stige, dybt at falde, kunde synes en for h ø j
travende K arakteristik af Hans W erners Liv og Levned.
Men antagelig h ar det været den Opfattelse, han selv har
haft. Gennem Slægtskabet med Arctanderne fik Officers
sønnen en Chance for at arbejde sig frem til større Vel
stand. Han h ar sikkert selv troet at være Maalet nær, da
han byggede sin anselige Købm andsgaard i Viborg. Efter
at han var slaaet over Ende, reddede Fam ilieforbindelsen
med Møinichen ham over i en Em bedsbane, som ialfald
gav mere Anseelse, end hans Evner kunde svare til, og
Giftermaal ind i en velstillet og anset københavnsk Fam i
lie. W erner var nu atter paa Vejen frem ad, da Møinichens
Fald slog ham ud. Vel takket være sin Ubetydelighed blev
K am m erraaden Færgem and, en Metier, som betegner et
stort socialt Fald. Og hvad næsten værre var, herm ed op
hørte ogsaa Mulighederne for økonomisk at likvidere F o r
pligtelserne fra Fortiden. I Assens afsluttede W erner sit
Liv i en mere end tyndslidt Elendighed.

STUDIER I VARTOVS MENIGHEDS OG
KIRKES HISTORIE.
i.
N. F. S. GRUNDTVIGS FØRSTE TID SOM PRÆST
VED VARTOV HOSPITAL.
(9. JUNI—31. DECEMBER 1839).
Af SKAT ARILDSEN.

N. F. S. Grundtvig nedlagde som bekendt 1826 sit
Embede som residerende Kapellan ved Vor Frelsers Kirke
paa Christianshavn,1) men fik 6 Aar senere Tilladelse til
indtil videre at holde dansk Aftensang i Frederiks tyske
Kirke, den nuværende Christianskirke.2) Selvom Stillingen
som fri Præ dikant tiltalte ham i flere Henseender, var den
dog ufri, usikker og utilfredsstillende. Ø konom isk var han
væsentlig afhængig af Gaver fra den fri M enighedskreds.3)
I aandelig Henseende blev det ham snart utilfredsstillende
kun at virke som Prædikant, men uden Ret til kirkelige
Handlinger som Daab og Altergang, K onfirm ation og
Brudevielse.4) Især for Nadverens Vedkommende var det
ham fra første Fæ rd et Savn, som han i stigende Grad
følte i Aarenes Løb,5) vel stærkest, da hans to Sønner,
4) F. Rønning: N. F. S. Grundtvig, 3. Bd. 1. Del, Kbh. 1911, S.
143—144.
2) Anf. V., 3. Bd. 2. Del, Kbh. 1912, S. 63.
3) Smst. S. 216—217.
4) Smst. S. 217.
5) Smst. S. 64, 217.
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Johan og Svend, var i Konfirm ationsalderen, og han,
skønt Præst, ikke selv m aatte konfirm ere dem. Da nu ogsaa flere af hans Kirkegængere var i samme Situation
med deres Børn, ansøgte han m idt i December 1838
Kongen om Tilladelse til indtil videre at m aatte holde
Altergang med sine Tilhørere og Konfirm ation een Gang
aarligt. Trods alle Anstrengelser for at frem m e sin Sag i
Kongehus, Kancelli og Bispegaard fik han dog et blankt
Afslag takket være J. P. Mynsters Betænkning over hans
Ansøgning.6)
Midt i Marts 1839 blev Præstestillingen ved Vartov
Hospital ledig.7) Paa denne havde Grundtvig længe haft
Øje »som den eneste Krog i Statskirken, hvor han som
kristelig oplyst Præst kunde udholde Stillingen, saa længe
det skulde være, fordi han der ikke lettelig kunde finde
sig tvungen til noget, der stred mod hans Samvittighed«.8)
Her skulde han ikke betjene en Sognebefolkning, hvoraf
mange var aabenlyst vantro. Vartovlemmerne skulde kun
tages til Alters, naai de selv følte Trang dertil. Og med
de frie kirkelige Forhold i København vilde der fra alle
Sider kunne samles i Vartov Hospitalskirke en frivillig
Kreds, som han kunde betjene med alle kirkelige H and
linger. Det var altsaa i Virkeligheden en Frim enighed
indenfor den gamle Statskirke, som her kunde danne sig
om ham .9)

6) Smst. S. 218—220.
7) Fr. Nielsen: N. F. S. Grundtvigs religiøse Udvikling, Kbh. 1889,
S. 333.
8) N. F. S. Gr.: Kirke-Speil (1871), Sammes Udvalgte Skrifter,
ved Holger Begtrup, 10. Bd. Kbh. 1909, S. 359.
9) Holg. Begtrup: Dansk Menighedsliv i Grundtvigske Kredse, 1. Bd.
Kbh. 1931, S. 21—22. — s. F.: N. F. S. Gr. som Præst ved Vartov,
Vartov-Præster gennem 80 Aar, saml. og udg. af Dr. H. P. B. Bar
fod, Kbh. 1925, S. 14.
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Ved Vakancens Indtrædelse greb m an fra højeste Sted
ind til Bedste for Grundtvig. Gennem Diplomaten, Kam 
m erjunker H. Chr. Reedtz i det udenlandske D epartem ent
og den engelske Legationssekretær P. Browne gav Kongen
ham et Vink om at søge Vartov.10) Efter en nærm ere
Orientering under en Audiens hos Frederik VI den 25.
M arts11) skrev og afleverede han samme Dag i Slottets
Forgem ak en Ansøgning paa det ledige Em bede.12) Vel
villig stemt, som Kongen var overfor Grundtvig, ønskede
han at skaffe ham dette »Ønskeembede«, hvilket krævede
klog T aktik overfor Biskop J. P. Mynster, Grundtvigs høje
Overordnede og tillige bitre og uforsonlige M odstander.13)
Et Par M aaneder efter, den 28. Maj, blev Grundtvig ud
næ vnt til Præ st ved Vartov H ospital.14)
Skønt der her kun var Tale om noget saa dagligdags og
for de fleste Mennesker kom plet ligegyldigt og uendelig
interesseløst som Ansættelse af en Gejstlig, tilmed i en ud
vortes set ringe Stilling som Præst ved en Stiftelse for
gamle Mænd og Koner, saa blev denne Kaldelse dog ikke
blot skelsættende i Grundtvigs eget Liv, men ogsaa i
dansk Kirke- og Menighedsliv. Her i Hospitalskirken
kom han til at øve Størstedelen af sit »egentlige Dag
værk«, Opvækkelsen cif Menighedslivet i D anm ark.15)
I over en M enneskealder (1839-1872) forkyndte han her

10) Grundtvig: Kirke-Speil, anf. Udg. og Bd. S. 359.
X1) Brev 26. Marts 1839 fra Grundtvig til Gunni Busck, Henr. Bech:
Gunni Busck, Kbh. 1878, S. 228—229. — smign. Grundtvig: KirkeSpeil, smst.
12) Ansøgning 25. Marts 1839 til Kongen, Breve fra og til N. F. S.
Gr., 2. Bd. Kbh. 1926, S. 300—301. — Henr. Bech: anf. Skr. smst.
13) Grundtvig: Kirke-Speil, anf. Bd. S. 359—360. — J. P. Mynster:
Meddelelser om mit Levnet. Kbh. 1854, S. 264—265.
14) F. Rønning: anf. V., 3. Bd. 2. Del, S. 223. — Fr. Nielsen: anf.
Skr., S. 335—336.
15) jvf. H. Begtrup: Dansk Menighedsliv, anf. Bd. S. 5.
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i Prædiken og Salme den glade og den danske Kristendom.
H erfra si rømmede der »et rigt aandeligt Liv som et frugt
bargørende Kildevæld ud over det ganske L and«.16) V ar
tov Kirke blev Hjemstedet for Fornyelsen af dansk K irke
sang, som Grundtvig var Fornyer af dansk Salmedigtning.
Vartov Menighed, væsentlig en fri Menighed indenfor
Statskirken, blev Forbillede direkte for lignende Hospi
talsm enigheder i danske Købstæder og tildels dermed in 
direkte for de senere Valgmenigheder. Som Vor Frue er
liturgisk normgivende for Gudstjenesten i den danske
Folkekirke, blev Vartov Kirke det samme for de grundt
vigske Menigheder Landet over.
Grundtvigs Præsteansættelse ved Vartov var selvfølgelig
— som hans Vaabendrager, Jacob Christian Lindberg,
skrev i den grundtvigske Bevægelses daværende kirke
lige Organ, »Nordisk Kirke-Tidende« — »til almindelig
Glæde for hans Troes-Brødre i og ved Hovedstaden, som
nu ikke alene kunne høre hans Prædiken, som forhen
i Frederiks-Kirken, m en kunne gaae til Alters samm en og
faae deres Børn confirmerede hos ham«, omend de med
Hensyn til Daaben endnu ikke var hjulpne.17) Ved H øj
messen den 9. Juni, 2. Søndag efter Trinitatis, blev den
ny Vartovpræst indsat paa en ligesaa venlig som hjertelig
Maade af Stiftsprovst E. C. Tryde.18) Saa kom Grundtvig
da atter til, som h an udtalte i sin Tiltrædelsesprædiken
over den store Nadver,19) at forvalte Sakram enterne, for
1G) H. P. B. Barfod: Forord, Vartov-Præster gennem 80 Aar.
17) Nordisk Kirke-Tidende, udg. af J. C. Lindberg. Kbh. 1839/Nr.
22 (2. Juni) Sp. 432.
18) N. F. S. Gr.: Aabent Vennebrev til en Engelsk Præst (Kbh.
1839), Sammes Udv. Skr. 8. Bd. Kbh. 1909, S. 193.
19) Opskrift til Tiltrædelsesprædiken tr. i Aabent Vennebrev . . .,
anf. Udg. og Bd., S. 193, 201—207. — Aabent Vennebrev udkom ved
Midsommertid (1839). [jvf. C. J. Brandt: Grundtvig og Mynster,
Dansk Kirketidende (Kbh.) 1882/Nr. 45 (5. Novbr.) Sp. 732.]
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ham »den uden Sammenligning mest frugtbare og vel
signede Deel af hans hellige Embede«, hvorefter han saa

N. F. S. Grundtvig.

stæ rkt havde længtes i de 7 Aar som Aftensangsprædikant
ved Frederiks tyske Kirke.20) Hermed indledede han i
Vartov gamle Hospitalskirke fra 1755 — det var før dens
20) Aabent Vennebrev . .

anf. St., S. 205.
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Ombygning 1856-5721) — sit Livs længste Præstegerning.
Bortset fra enkelte Afbrydelser virkede han her regelmæs
sigt til Søndag den 1. September 1872, da han Dagen før
sin Død for sidste Gang prædikede i Vartov. Men hans
»allerbedste Præstetid« faldt dog fra Ansættelsen 1839 til
hans 50 Aars Præstejubilæum den 29. Maj 1861.22)
Hvorledes forløb saa Grundtvigs første Tid som Præst
ved Vartov Hospital? Den aandelige Forplejning af Stif
telsens Lem mer varetoges selvfølgelig i Hovedsagen af
Præsten, som dog blev bistaaet dels af en Bønholder eller
saakaldt Degn, dels af en Aftensangsprædikant. Som Bøn
holder fungerede en forhenværende Urtekræm m er, Chr.
Schoulund, der blev indlagt i Stiftelsen 1839 paa Hofraad
George Gersons Seng Nr. 1. H an blev efter Ansøgning af
4. Juni samme Aar ansat som Bønholder — først paa
Prøve, fast fra Oktober — for en Løn af 4 Rbd. i Kvar
talet, der blev udbetalt ham af Hospitalsforstanderen.
Svagelighed hindrede ham dog i hans Bestilling fra Okto
ber 1844, indtil han døde i November samme Aar, 69 Aar
gamm el.23) Som Aftensangsprædikant virkede cand. phil,
21) Villads Christensen: Nogle Efterretninger om Vartov Hospital,
Histor. Meddelelser om Kbh. 7. Bd. Kbh. 1919—20, S. 114—115. Fr. Weilbach: Vartov Hospitals Bygninger, smsl. 3. Rk., 1. Bd. Kbh.
1934—35, S. 24—26, 28—30, 32.
22) N. F. S. Gr.’s Vartovs-Prædikener 1839—1860. I Udvalg ved
H. Begtrup, Kbh. 1924, S. 5, 6.
23) Takket være Stadsarkivar Flemming Dahis elskværdige SærTilladelse og Stadsarkivpersonalets Hjælpsomhed er det trods Omord
ning af Vartov Hospitals Arkiv og de paa Stadsarkivet p. Gr. af
Verdenskrigens herskende ekstraordinære Forhold blevet Forfatteren
af nærværende Afhandling muligt at gennemgaa forskelligt Arkiv
materiale Emnet vedrørende. — Vartov Hospital, Indk. Sager 1699—
1854 (Kbh.’s Stadsarkiv). — Kirkebog for Vartov Stiftelse 1834—51
[Hovedminislcrialbog], Vartov Valgmenighed. — Hofraad George
Gersons Seng var blevet skænket 1827. (Vald. Bitsch: Fortegnelse
over Donatorer af Senge og Legater til „Helligaandshusel“ — „Var
tov“ — „Gammel Kloster“, Historiske Meddelelser om Staden Kø
benhavn, 3. Rk., 1. Bd., Kbh. 1934—35, S. 85).
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Søren Cosinus Beck (1809-89), der var Degn og Skole
lærer ved Tugt- og Forbedringshuset. H an boede paa Chri
stianshavn i Store Torvegade 374, men flyttede om kring
1840 til Lavendelstræde 91.24) Ogsaa Grundtvig havde
endnu i sin første Vartovtid Bopæl i samme Bydel, Strand
gade 56, men lejede om kring 1841 en 2. Sals Lejlighed paa
H jørnet af Vimmelskaftet 134 A og Knabrostræde.25)
I Tidsrum m et fra Grundtvigs Indsættelse den 9. Juni
1839 og Aaret ud var der ialt 32 Søn- og Helligdage, Ind
sættelsesdagen iberegnet.26) Grundtvig havde alle Højm es
serne,27) undtagen den 21. Juli (8. S. e. Tr.), da den holdtes
af V artovforstanderens Søn, Førstelærer, Forstander og
Præst ved Det kgl. Døvstumm einstitut, Søren Johan Hei
berg (1810-71), hvis fortjenstfulde Hovedvirksomhed
iøvrigt er knyttet til det danske Døvstummevæsen.28) Ved
19 af Aftensangsgudstjenesterne prædikede den oven
nævnte S. C. Beck, der i Berlingske Tidendes ugentlige
Præ dikantlister anføres som »Student Beck«; ved 12 holdt
forskellige teologiske K andidater fra Pastoralsem inariet
Øvelsesprædikener; ved Aftensangen den 24. November
(26. S. e. Tr.) talte »Hr. Dr. Bech«, sikkert den især i
1840’erne kendte Teolog og Forfatter, Dr. phil. Andreas
Frederik Beck (1816-61), en velbegavet og kundskabsrig
jysk Præstesøn, hvis Ønske om at træde i den danske
24) (Kbh.’s) Veiviser 1839, 1840. Her skrives fejlagtigt Bec/i for
Bec/c. Han blev Student fra Fredericia 1828. (Kjøbenhavns Universi
tets Matrikel, 3. Bd. Kbh. 1912, S. 654. — Berl. Tid. 1889/Nr. 219

(2%)).
25) Veiviser 1839, 1840, 1841. — Fru Marie Blom: Minder fra
N. F. S. og Fru Lise Grundtvigs Hjem 1830—50, Minder fra gamle
Grundtvigske Hjem, saml. af Dr. II. P. B. Barfod, [1. Bd.] Kbh. 1921,
S. 30.
26) Berl. Tid. 1839 (Ugentlige Prædikantlister).
27) Ang. Grundtvigs Forkyndelse sc: N. F. S. Gr.’s Vartovs-Prædike
ner 1839—1860, S. 9—28. — Vartov-Præsler gennem 80 Aar, S. 15
Hg.
28) Brickas Leksikon, Ny Udg., 9. Bd. 1936, S. 590—591 (Joakim
Larsens Artikel, S. J. Heiberg, revideret af A. Hansen).
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Kirkes Tjeneste blev afvist af Kirkestyrelsen paa Grund
af hans med Statskirken m odstridende Discipelforhold til
den tyske Teolog og Filosof, David Friedrich Strauss
(1808-74) og den kritiske Tübingerskole — i sin journa
listiske Produktion gav han til Gengæld Luft for sine
udprægede Sym patier og Antipatier og lod ogsaa sin
bidende, bitre Ironi gaa ud over G rundtvigianerne.29)
Hvilken Tilslutning Grundtvig vandt blandt Vartovlemmerne i Løbet af 1839, er det vist um uligt at afgøre med
Sikkerhed, saalidt som der lader sig noget tilfredsstillende
oplyse om den religiøse Tilstand i Stiftelsen paa det Tids
punkt. At Direktionen ønskede at frem m e Gudsfrygten
blandt Lemmerne, frem gaar med al Tydelighed af »An
ordning for Vartou Hospitals Lem m er af 24. December
1784«. Det paalægges her (§ 1) Forstanderen at føre nøje
Tilsyn med, at Lemmerne, m edm indre de er forhindret af
Sygdom, indfinder sig saavel til den sædvanlige Bøn og
Læsning, der daglig afholdes om Morgenen Kl. 8 og om
Aftenen Kl. 7 paa den store og lille Arbejds- eller Spindestue, som paa Søn- og Helligdage til Prædiken eller Katekisation i Hospitalskirken. Vistes der Forsømmelse paa
dette Punkt, skulde Forstanderen først give den Skyldige
en Advarsel; hjalp det ikke, tog m an Vedkommendes
»Forhold og Forfatning under nærm ere Overlæg til Cor
rection eller Afstraffelse«. At denne Bestemmelse haandhævedes, h ar vi et interessant Eksempel paa. Skønt Præ 
sten ved Vartov, W aldemar H enrik R o th e 30) i 1821 saaledes gentagne Gange form anede »Mandfolkelemmerne«
til at overvære Aftenbønnen, frugtede det dog ikke. Saa
klagede han i November til Direktionen, der paalagde F or
standeren, O berstløjtnant Jacobsen, at tage Affære. Da
29) Anf. V. og Udg., 2. Bd. 1933, S. 290—292 (Mich. Neiiendams
Artikel, A. F. Bcck).
30) Wald. Henr. Rothe (1777—1857), Præst ved Vartov 1818—22,
residerende Kapellan ved Trinitatis Kirke 1822, Sognepræst smst.
1830.
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m an ikke senere erfarer noget om de genstridige Sjæle,
tør m an vel slutte, at dette h a r hjulpet, om ikke i aandelig,
saa dog i ydre Henseende.31)
Men hvad angaar Grundtvig og Vartov Hospital i 1839,
m aa m an huske, at dels følte han sig ikke skabt til Sjæle
sørger32) — og det var netop en saadan, der egentlig be
høvedes i en Stiftelse for Gamle og Ensomme — , dels har
vel Størstedelen af Lem merne levet som »gode Kristne«
for at bruge et gængs Lægm andsudtryk, altsaa levet paa
en fornuftpræget Forsynstro eller en kristelig tarvet F a ta 
lisme. Om nogen stæ rkt udviklet Kristentro, endsige Me
nighedsbevidsthed, h ar der vel næppe i det store og hele
været Tale. H erpaa tyder ogsaa Altergangsdeltagelsen,
som i det nævnte Tidsrum er maadelig for Kvindernes,
ringe for Mændenes Vedkommende.33) Det forandrer intet
nævneværdigt heri, om m an regner dels med nogle Lem 
mers Altergang i andre Kirker, eventuelt under Besøg hos
Slægtninge og Venner, dels med den kølige og den kolde
Aarstids Indflydelse paa Kirkebesøget.
Hvilken Tilslutning mødte Grundtvig saa i 1839 »fra
Byen«, det gængse Udtryk i Kom munionbøgerne for Alter
gæster, som hverken hørte til Stiftelsens Lem mer eller
Funktionæ rer, altsaa alle udenfor Hospitalet boende?
Grundstamm en i Vartov Menighed var hans gamle
Tilhørerkreds, som trofast fulgte ham fra Frederiks tyske
Kirke.34) Hvem Menigheden nærm ere bestod af, viser til
dels en Undersøgelse af Stolestadelejerne, af Altergæsterne
og eventuelt af dem, som fik kirkelige Handlinger udført
hos den ny Vartovpræst.
I Vartov H ospitalskirke var der 3 lukkede Stole paa
31) Vartov Hospital, Indk. Sager 1699—1854 (Kbh.’s Stadsarkiv).
:{2) F. Rønning: N. F. S. Gr., 3. Bd., 2. Del, S. 216.
33) se Statistiken nærv. Afh. S. 531.
34) jvf. H. Begtrup: Dansk Menighedsliv i Grundtvigske Kredse,
1. Bd., S. 26.
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hver Side af Altret, de 2 mod Indergaarden var forbeholdt
henholdsvis Præsten og Forstanderen. De øvrige saavelsom Størstedelen af de 24 lukkede Stole paa Gulvet lige
for Altret kunde for aarligt 5 Rigsbankdaler Sedler lejes
hos Forstanderen, der udstedte Stolebrev til Lejerne. De
ikke bortlejede saavelsom de aabne Sidestole nede i Kir
ken sam t Pulpituret var tilgængelige for Lem merne og
andre Kirkesøgende.35) Af Stolestadelejerne fra Pastor
Niels Giessing W olfs36) sidste og hans E fterm and G rundt
vigs første Tid kan nævnes Fru Roede, gift med Overhavnekontrollør, K am m erraad L. S. Roede, Frederiksberggade 15, og Urtekræm m er, Løjtnant og Husejer 2V. D.
Holst, Kultorvet 205.37) I Sommeren 1839 udlejedes flere
af de lukkede Stole paa Gulvet foran Altret: Nr. 5 mod
Gaarden til Justitsraadinde, Husejerske D. Busch, Vingaardsstræde 147; Nr. 7 mod Løngangsstræde til davæ
rende Krigsassessor, Fuldmægtig i Adm iralitetet Hartvig
Chr. Hansgaard, Badstuestræde 119; Nr. 8 m od Gaarden
til M arskandiser P. Berendsen, Adelgade 296; Nr. 8 mod
Løngangsstræde til Husejerske, Enke efter Brændevins
bræ nder C. Olsen, Store Torvegade 377 (Christianshavn);
Nr. 9 mod samme Side til Boghandlerenken, Husejerske
Frederikke L. Venninghausen, Hyskenstræde 143.38)
Som m an ser, er der her saavel betitlede Em bedsperso
ner af mellem og lavere Rang som Borgere af Handel og
Haandværk. Af de nævnte 7 Personer er 4 Grundbesid
dere, 6 bor i København, 1 paa Christianshavn. Stolestade
lejerne repræsenterer et Udsnit dels af den fastlønnede,
dels af den selverhvervende og velstillede Borgerstand.
Man vilde im idlertid faa et fejlt Indtryk af Vartovm enig
hedens Sammensætning, hvis m an betragtede Stolestade35)
36)
37)
38)

Vartov Hospital, Indk. Sager 1699—1854 (Kbh.’s Stadsarkiv).
N. G. Wolf (1779—1848), Præst ved Vartov 1823—39.
Vartov Hospital, anf. Indk. Sager.
Smsts.
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lejerne som et typisk Udsnit af og en fuldgyldig Repræ
sentation for den brogede, blandede Skare, der samledes
om Grundtvig i 1839. Paa dette P unkt er en Undersøgelse
af Altergæsterne ligesaa supplerende velkommen som k o r
rigerende nødvendig. Først skal dog meddeles en Over
sigt over Altergæsternes Antal i det her behandlede Tids
rum .39)

1839

Fra Vartov Stiftelse
Fra Byen
Kvinder

16.
23.
30.
3.
7.
14.
28.
4.
7.
11.
18.
25.
1.
4.
8.
15.
22.

Juni
„
„
Juli
„
„
„
Aug.
„
„
„
„
Sept.
„
„
„
„

12
i 18
1
1 5
9
7
11
9
10
3
4
1

1839

’
!
1

2
13

i

1
1
0

1
1
1
i

S

0
0
2
0
2
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Fra Vartov Stiftelse
Fra Byen
Kvinder

Mænd

37
32
19
4
11
30
6
15
8
5
12
8
4
12
13
18
10

Sept.
Okt.
„
„
„
Nvb.
„
„
„
,,
Dcbr.
„
„
„
„

0
9
2
3
3
3
5
1
1
0
0
0
0
0
0

32. Alterg.

143

29.
9.
13.
20.
27.
3.
6.
10.
17.
24
1.
8.
15.
22.
29.

Mænd

1
1
!

0
3
0
0
0
0
2

!
!

0
0
0

i

4
i 23
7
8
7
1 5
6
i
3
1 6
7
7
6
'
6
1 13

'
!

0
0
0
0

:

o

LJL

15

355

Som m an ser, er Størstedelen af Altergæsterne »fra
Byen«; m en hvor stor en Procentdel det udgjorde af de
udenfor Stiftelsen boende Kirkegængere, lader sig ikke a f
gøre, da m an ikke kender Antallet af disse. Derimod er
Altergangsdeltagelsen som nævnt ringe for Lemmernes
39) Communion-Bog for 1839 og 1840, Vartov eller Helligaands
Hospital (citeres: C-B.) (Landsarkivet, Kbh. — Citeres: L. A.).
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Vedkommende, ikke m indst i Betragtning af, at deres
Antal i 1839 vel kan anslaas til ca. 400 — 16 Aar senere,
før Vartovs Ombygning, sattes Antallet af Lem mer og
Gangkoner til 431.40)
Hvem der ellers gik til Alters i Vartov Kirke bortset fra
Stolestadelejerne og Lemmerne, viser en Fortegnelse over
Deltagerne i Grundtvigs første Altergang Ugedagen efter
hans Indsættelse, Søndag den 16. Juni (3. S. e. Tr.). Da
Fortegnelsen ikke blot er karakteristisk for denne første
og enkelte Altergang, m en ogsaa for de følgende Nadverhold i Grundtvigs første Vartovtid, skal den her meddeles
med Undtagelse af Lemmerne:
„Communion i Vartou Kirke d. 16.de Juni 1839'".

„Sukkermæster Høys41) i Brogaden No. 17 paa Christiansh. —
Silke Farver Hansen og Farversvend Frederichsen i St. Kjøbmagergade No. 69. — Bødkermæster Olsen i Skindergaden No. 19. —
Smedesvend Johan Jacob Schiultz og Arbeidsmand Christen Olsen
Ersgaard i Regnegade No. 188. — Høker Gærløv42) med Hustru i
Skindergade No. 24. — Skrædermæster Ley med Hustru 2.de Søn
ner og 1 Datter og Malersvend Peter Necolai Clausen og Guldsmed
Lærling Christian Frederich K. Clausen og Svigerinde Jfr. Chathrine
Wähler og Jfr. Lodvice Chathrine Chlausen og Jfr. Emilie Augusta
Clausen, i Overgaden Neden Vandet No. 157.43) — Jfr. Necoline
Schröder i Klædeboderne No. 100. — Skomagermæster Jørgensen
med Hustru i St. Annagade paa Christianshavn No. 276. — Jfr.
Chathrine Willerup i Silkegade No. 45. — Jfr. Ane Schmidt i Løngangstrædet No. 162 og 63. — Skrædersvend Peter Rosgaard i
Skindergaden No. 46. — Mad. Kielsen og Maler Scheueermann ved

40) Fr. Weilbach: Vartov Hospitals Bygninger, Hist. Medd. om
Staden Kbh., 3. Rk., 1. Bd., S. 31.
41) J. F. Høy. (jvf. Veiviser 1839).
42) C. P. Gierløv. (jvf. Veiviser 1840).
43) Efter Veiviser 1839 bor Skrædermester H. Chr. Ley Overgaden
oven Vandel.

Studier i Vartovs Menigheds og Kirkes Historie

533

Østervold No. 484.44) — Magister Lindberg med Hustru og 2.de
Svigerinder og Svoger.45) — Tienestepige Christine Orup i Aabenraae No. 117. — Skrædermæster Møller med Hustru paa Østergade
No. 60. — Tøffelmager Paul Hansen Riisberg med Hustru paa
Nørregade No. 26.“46) —

I Hovedtræk skal nu omtales enkelte Deltagere i Var
tovpræstens første og følgende Altergange i 1839 til Belysning af deres Forhold til Grundtvig og deres daværende
Position. I forrige A arhundrede vilde en saadan kortfattet
Redegørelse have tjent til at imødegaa diverse Fejlopfattel
ser af Grundtvigs kirkelige Indsats: snart ankede m an
over, at Grundtvigianismen p. Gr. af sin »platte Folkelig
hed« kun evnede at tiltale de jævnere og jævneste Befolk
ningslag,snart at den takket være det historisk-poetiske An
strøg fik et aandsaristokratisk Præg, som gjorde den fjern
og frem m edartet for det bredere Lag.47) I vor Tid eksiste
rer der vistnok en ret udbredt populær, altsaa overfladisk
Opfattelse af Vartovmenigheden som bestaaende af »de
stille i Landet«, af Folk, hvis Navne glemtes ligesaa h u r
tigt, som den Sne, der faldt ifjor. At Menigheden ikke
destom indre allerede i 1839 talte Mænd af en vis kirke44) C. Scheuermann, Landskabsmaler, Østervoldgade 484 (Veiviser
1839).
45) J. C. Lindberg, Magister artium, Lærer i de østerlandske Sprog,
Frederiksberg Allé 9. (Veiviser 1839).
4G) C-B. 1839 (16. Juni). — Vartov-Klokkerens Kommunionbog
1826—43 (L. A.) bærer under Overskriften, „Commonion i Vartou
d. 16de Iuni 1839“, en anden og senere Haands Vedføjelse: „Grundt
vigs 1ste Altetjeneste“. — Der findes ingen Kommunionbøger fra
1839—72, som er ført af N. F. S. Gr. — Den senere Vartovpræst,
Marmorkirkens første Sognepræst, J. H. Monrad har som Redaktør
af „Dansk Kirketidende“ heri ret unøjagtigt gengivet Fortegnelsen
over Grundtvigs første Hold Altergæster (Dansk Kirketidende 1892/Nr.
8 (21. Febr.) Sp. 122—123).
47) jvf. J. H. Monrad: Grundtvigs første Altergæster i Vartov,
Dansk Kirketidende, anf. Aarg. Sp. 121—122.
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lig Betydning og tildels ogsaa social Position, vil det
følgende vise.
Blandt de ovennævnte Altergæster var der flere, som
allerede i A arhundredets 2. T iaar var kom m et i Forbin
delse med Grundtvig, saaledes den ansete Skrædermester,
Slesvigeren Hans Christian Christesen Ley (ca. 1779-1840),
der om kring A arhundredskiftet havde været under herrnhutisk Paavirkning fra Brødrem enigheden.48) I sit første
Æ gteskab med Marie Christine W ähler (1783-1825) fik
h an Sønnen Christian Sigfred Ley (1806-74), vel en af de
to Sønner, som deltog i den Ley-Clausen’ske Fam iliealter
gang hin 16. Juni sam m en med Faderen og Stedmoderen,
Johanne Marie Clausen (1804-77) .49) Chr. Sigfred Ley,
som en Tid indtog en frem trædende Stilling blandt de
grundtvigske Studenter i 20’ernes Slutning, studerede Teo
logi uden at faa Em bedseksam en; i 30’erne og 40’erne
var han Lærer i København, flittig Oversætter og Udgiver
af ældre dansk L itteratur og hyppig Bidragyder i »Nor
disk Kirke-Tidende«.50)
Til de kendte Navne i den ældre Vartovmenighed hører
ogsaa Landskabsm aler Carl Georg Scheuerm ann (180359), en københavnsk Grosserersøn, der stæ rkt kristeligt og
48) Fr. Nygård: Sigfred Ley og Grundtvigs ældre venner, Histo
risk månedsskrift, 10. Bd. Odense 1888, S. 288 flg. (NB. 302—309,
310, 320) (H. C. C. Ley).
49) Smst. S. 313, 315—319 (M. G. Wähler). — Brickas Leksikon,
Ny Udg., 14. Bd. 1938, S. 320—321 (Artiklen C. S. Ley). — I Skrædermesler Leys 2. Ægteskab med Johanne Marie Clausen fødtes
Hans Chr. Clausen Ley (1828—75), den senere Genremaler. (Ph.
Weilbach: Nyt dansk Kunstnerlexikon. 2. Bd. Kbh. 1897, S. 23—24).
50) Fr. Nygaard: Unge danske teologer fra 1827—29. (Af Chr.
Sigfr. Leys papirer), Danskeren, 5. Bd. Kolding 1891, S. 220 flg. —
Brickas Leksikon anf. St. (Fr. Nielsens Artikel, C. S. Ley, revideret
af Hans Lund). Trods en Leksikon-Artikels ret snævre Rammer vilde
flere Hovedtræk til Belysning af C. S. Leys grundtvigske Ungdoms
milieu have været velkomne.
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filantropisk interesseret udfoldede en betydelig Velgøren
hed.51)
Bedst kendt af Vartovpræstens første Altergæster er

Altret i Vartov Kirke.

Jacob Christian Lindberg (1797-1857), Præstesønnen og
Studenten fra Ribe, hvis Livsbane blev afstukket, da han
51) C-B. 1839 (16. Juni, 22. Decbr.). — Weilbach: Kunstnerlexikon,
2. Bd. S. 341—342. — Hans Søster, Julie Augusta Scheuermann blev
1836 gift med Præsten, senere Professor i Kirkehistorie ved Køben
havns Universitet, Grundtvigianeren Fr. Hammerich. (Fr. Hammerich: Et Levnetsløb. Kbh. 1882, S. 347—349).
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som Rus (1815) blev grebet af Grundtvigs Forkyndelse af
luthersk Bibelkristendom contra Samtidens Rationalisme.
H an stod fra 1825 som Grundtvigs nærmeste Vaabendrager i »Kirkekampen«, fra 1832 som Ordfører for Menig
heden, der samledes i Frederiks tyske Kirke til Aften
sangsgudstjeneste hos Grundtvig, fra 1833 til 40 som Ud
giver af »Nordisk Kirke-Tidende« — Ugebladet, der tjente
til Propaganda for »den kirkelige Anskuelse« og til Værn
mod Grundtvigianismens Fjender — og sidst, men ikke
m indst som Skaber af Forstaaelse og Sam arbejde mellem
det kristne Lægfolk i By og paa Land. Kortsagt en Mand
af betydelig Indflydelse i grundtvigske og gudelige
Kredse.52)
Som Kommunionbogen viser, deltog i Altergangen for
uden Lindberg hans H ustru, Anna Cathrine Elisabeth
Hansen (1805-66) ,53) hans Svigerinder og Svogeren, cand.
theol. Jørgen Laurits W ilhelm Hansen (1810-84), som ogsaa hørte til Grundtvigs Folk. H an var da Huslærer paa
Holsteinborg hos Lensgrevinde W ilhelmine Julie Holstein,
født Reventlow, der 1836 var blevet Enke efter Lensgreve
Frederik Adolph Holstein, Foregangsm and paa saa mange
O m raader og Beskytter af de af Autoriteterne forfulgte
gudelige Forsam lingsfolk.54)
52) Brickas Leksikon, Ny Udg., 14. Bd. 1938, S. 366—369 (Carl
Weitzers Artikel, J. C. Lindberg).
53) Hun var Datter af Destillatør og Brændevinsbrænder Jens Pe
ter Hansen og viedes i April 1826 i Vor Frelsers Kirke af Grundtvig.
(Fr. Nygård: Jakob Chr. Lindberg. Odense 1897, S. 6, 18. — jvf.
F. Rønning: Jacob Chr. Lindberg, Kirkeligt Samfunds Julebog 1926
(Kbh.), S. 115—116).
54) Erslews Forfatter-Lexikon, 1. Bd. S. 580; Suppl. 1. Bd. S. 693—
694. — Efter 22 Aars Præstegerning tog Grundtvigianeren Hansen
1863 sin Afsked og gik sammen med Hustru, Plejebørn og en Søster
over til Katolicismen. (Wibergs Præstehistorie, 1. Bd. S. 384. — Johs.
Fibiger: Mit Liv og Levned. Kbh. 1898, S. 255—256. — Nordisk
Kirketidende for katholske Kristne. (Kbh.) 32. Aarg. 1884/Nr. 27 (6.
Juli) S. 209—212. — Martin Kristensen: Niels Lindbergs Liv og Ger-
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Ved de følgende Altergange i Løbet af 1839 træ ffer vi
flere Teologer. Saaledes Dr. phil. & lic. theol. Peter Chri
stian Kierkegaard (1805-88), den senere Aalborgbisp, der
da boede i Ejendom m en paa Nytorv 2, som han og Bro
deren, Søren Kierkegaard kort før havde arvet efter Fade
ren, den velhavende Hosekræm mer Michael Pedersen
K ierkegaard.55) P. C. Kierkegaard havde h aft Forbindelse
siden 1826 med flere unge grundtvigske Teologer, fra
1830’erne med Grundtvig selv, hvis kirkelige Livssyn han
gennem sin teologiske Licentiatdisputats (1836) indførte
i dansk Teologi, og hvis personlige Venskab han efterhaanden vandt.56) Om kring 1840 gjorde han en »stadig
skarpere Bøjning over mod Grundtvigianerne«, blev i
Grundtvigs første Vartovtid Redaktør af »Nordisk Tids
skrift for christelig Theologie« og var paa Studenterm ødet
paa Hotel d ’Angleterre Dagen efter Regeringsskiftet den
3. December 1839 en af Hovedmændene for den loyale
Lykønskningsadresse, der underskrevet af 426 akadem i
ske Borgere blev overrakt Christian VIII af en Deputation
med Kierkegaard som O rdfører.57) Han indtog saaledes
ning. Kbh. 1922, S. 10). — Hans ene Plejedatter blev 1871 gift med
den førnævnte Genremaler, Hans Chr. Cl. Ley. (jvf. nærv. Afh. S. 534,
Note 49. — Weilbach: Kunstnerlexikon, 2. Bd. S. 24. (Her anføres
fejlagtigt 1885 som Hansens Dødsaar).
55) G-B. 1839 (7. Juli). — Veiviser 1839. — Carl Weitzer: Peter
og Søren Kierkegaard. Kbh. 1936, S. 144, 145, 146—147.
5G) Brickas Leksikon. Ny Udg. 12. Bd. 1937, S. 415—422 (Carl
Weitzers Artikel, P. C. Kierkegaard). — jvf. Carl Weitzer: anf. Skr.,
S. 15, (22, 39), 41 flg., 53, 58, 61, (65), 77 flg., 80 flg., 89, 98, 120
flg., 122.
57) Carl Weitzer: anf. Skr., S. 151—153. — Berl. Tid. Lørdag 7.
Decbr. 1839 bragte en Gengivelse af Adressen og Referat af Over
rækkelsen og Kongens Tak. Meddelelsen, modtaget ved Redaktionens
Slutning, var dateret 7. Decbr. 1839 og underskrevet af P. Chr.
Kierkegaard, Rasmus Nielsen [senere Filosofiprofessor], Jakob Stil
ling, Vilh. Schøler og R. Th. Fenger [senere fremtrædende grundt-
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en forholdsvis betydelig Position saavel i grundtvigsk kirkelig og teologisk som i akadem isk social Henseende.
Af Grundtvigs andre Altergæster kan nævnes Sogne
præst i Sejling-Sinding Pastorat i Aarhus Stift, Hans
Broge Berg (1802-89), en af J. C. Lindbergs Venner, hvis
Præstevirke forberedte det grundtvigske Livsrøre i Egnen
i 50’ernes Slutning.58) Fremdeles Cathrine Christine
Østrup (1799-1847), Enke efter Præsten Johan Peter
Østrup (1800-33), kendt fra den gudelige Forsam lingsbe
vægelses og »Den vestsællandske Krig«’s Historie.59) Ende
lig de teologiske Kandidater, Johan Stephan Schade

vigsk Forfatter og Præst]. Samme Blad gengav Mandag 9. Decbr.
efter „Fædrelandet“ en anden, tidligere indgiven Adresse (dat. Kbh.
3. Decbr. 1839) fra omtrent 250 akademiske Borgere, en Adresse,
Kongen havde faaet overrakt af en Deputation, bestaaende af Orla
Lehmann, Carl Ploug, Ditl. Goth. Monrad, Hother Hage og W. An
dersen.
58) C-B. 1839 (30. Juni). — Wibergs Præstehistorie, 3. Bd. S. 369.—
Er slews Forf.-Lex., 1. Bd. S. 108—109; Suppl. 1. Bd. S. 120. — A.
Bobjerg: Det grundtvigske Livsrøre i Silkeborgegnen. Kbh. 1927,
S. 10, 13, 16. (I Tekst S. 10 og Navneregister S. 110 staar fejlagtigt
Brage for Broge). — jvf. H. Begtrup: Dansk Menighedsliv i grundt
vigske Kredse. 5. Bd., Kbh. 1934, S. 156 (Brage er Trykfejl for
Broge!). — Om hans Tid som personel Kapellan i Kongens Lyngby
hos Det danske Missionsselskabs Stifter, Sognepræst Bone Falch
Rønne, se J. Oskar Andersen: Festskrift i Anledning af Det danske
Missionsselskabs Hundrede-Aars-Jubilæum. 1. Bd. Kbh. 1921, S. 156,
163, 167, 169.
59) G-B. 1839 (10. Novbr.). — Wibergs Præstehistorie, 1. Bd. S.
457. — Erslews Forf.-Lex. 3. Bd. S. 702. — H. Begtrup: Dansk Me
nighedsliv i grundtvigske Kredse. 2. Bd. Kbh. 1932, S. 22—28. —
Et sidste ny Bidrag til Belysning af en af Hovedpersonerne i „Den
vestsællandske Krig“, Slagelse-Præsten Hans Bastholm, foreligger i
Frantz Dahl’s og Flemming Dahl’s „Et ukendt Brev fra Anders Sandøe
Ørsted“, Hist. Medd. om Staden Kbh., 3. Rk., 3. Bd., Kbh. 1939, S.
434—442.
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(1801-81), som taltes blandt de grundtvigske Studenter i
20’ernes Slutning,60) og Adolph Jeremias Müller Secher
(1813-68), der som højkirkelig Præ st og ortodoks Skriftteolog blev »en afgjort, vel ofte bitter, Modstander« af
Grundtvigianism en.61)
Ogsaa Studenter søgte Grundtvigs Skriftestol. I Ons
dagsaltergangen den 9. Oktober 1839, væsentlig bestem t
for Grundtvigs første Hold K onfirm ander fra den foregaaende Søndag, deltog saaledes to teologiske Studenter
fra 1835 og K lassekam m erater fra Odense Katedralskole,
Vennerne Nicolaus Ludvig Helveg (1818-83) og Mads
Melbye (1817-79). Helveg var alt som Skolediscipel under
selvstændig Læsning blevet grebet af Grundtvigs F o rfat
terskab og besluttet paa at blive hans Væbner. H an blev
Grundtvigs Tilhører allerede i Frederikskirken paa Chri
stianshavn.62) Her kom Melbye vel ogsaa, m en dog h y p 
pigere hos Stiftsprovst E. C. Tryde i Vor Frue Kirke. Hans

60) C-B. 1839 (1. Decbr.). — Wibergs Præstehistorie, 1. Bd. S.
479—480. — Unge danske teologer fra 1827—1829, Danskeren, 5. Bd.,
S. 234.
61) G-B. 1839 (24. Novbr.). — V. A. Secher: Meddelelser om Slægten
Secher (Siker). 2. Udg. ved Knud Secher. Kbh. 1939, S. 256—264
(NB. 261—262). — Paa S. 256 opgives for hans teologiske Embedseksaminer rigtige Datoer, men fejle Aar stal: han blev ikke Kandidat
1836 og 1837, men 1837 og 1838. (jvf. Theol. Tidsskr. Kbh. 1838, S.
176; 1839, S. 192). — Biskop H. L. Martensens Fejdeskrift, „Til For
svar mod den saakaldte Grundtvigianisme“ (1863), bibragte efter
Sechers Mening denne kirkelige Retning „et ordentligt Grundskud“.
(V. A. Secher: anf. Skr. S. 261—262. — jvf. Skat Arildsen: Biskop
H. L. Martensen, 1. Bd. Kbh. 1932, S. 302 flg.). — Secher var Fader
til Retshistorikeren, Rigsarkivar Vilhelm Adolf Secher (1851—1918).
(V. A. Secher: anf. Skr. S. 264 flg.).
62) G-B. 1839 (9. Oktober).—Ludv. Schrøder: Ludvig Helveg. Odense
1884, S. 9, 12. — Brickas Leksikon, Ny Udg., 10. Bd., 1936, S. 39
flg. (Bj. Kornerups Artikel, N. L. Helveg).
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Forstaaelse ior og Tilslutning til Grundtvig falder dog
efter Studentertiden.63)
Blandt Altergæsterne talte Grundtvig ogsaa Landskabs
m aleren Peter Chr. Skovgaard (1817-75), et kærligheds
fuldt, dybtfølende og religiøst Gemyt,64) og den fra ham
bundforskellige, allerede fra Kunstakadem iet nære Ven,
Dyre- og Landskabsm aleren Johan Thom as Lundbye
(1818-48),65) som i Aarene 1835-41 fandt sin lykkeligste
G3) Ludv. Schrøder: Mads Melbye. Kolding 1879, S. 214—215
(Kirkegang); 217 (Syn for Gr.’s Betydning); 231—232 (Melbye —
Fru Marie Toft — Gr.). — Oplysningen her om Helvegs og Melby es
Kirkegang skyldes Meddelelse fra Helveg (anf. Skr. S. 213). I Modsæt
ning hertil fortæller Schrøder senere, desværre uden Kildeangivelse,
at „om L. Helveg og M. Melbye vides det, at også de oftere kom i
Frederiks-Kirken“. (L. Schrøder: L. Helveg S. 12). — Fr. Nielsens
Meddelelse om Melbyes Tilslutning til Grundtvigs Kreds allerede i
Studenteraarenc er i afgjort Modstrid saavel med Schrøders Skil
dring af Student Melbyes Omgangskreds som hans Udtalelse i stik
modsat Retning. (Fr. Nielsens Artikel, M. Melbye, Brickas Leksikon,
1. Udg., 11. Bd. 1897, S. 243; Sammes Artikel, revideret af A. J. Rud,
anf. V., Ny Udg., 15. Bd. 1938, S. 463, hvor Fr. Nielsens Meddelelse
ordret gentages! — L. Schrøder: M. Melbye, S. 213—215. — jvf. s.
F.: L. Helveg, S. 11—12).
Blandt de ialt 8 Studenter, som gik til Alters hos Grundtvig i 1839,
var selvfølgelig ogsaa en Fenger, Nicolai Ernst Fenger (1815—63),
Søn af Sæbefabrikant Jobs. Fenger (1767—1829), Student 1835, cand.
theol. 4. Maj 1840, senere Ejer af Bilringgaard, Bregning Sogn, Ring
købing Amt. [C-B. 1839 (14. Juli, 22. Decbr.). — Brickas Leksikon,
Ny Udg. 6. Bd. 1935, S. 626 (Alb. Fabritius’ Artikel, Slægten Fenger).
—
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C4) C-B. 1839 (7. Juli). — Brickas Leksikon, 1. Udg. 16. Bd. 1902,
S. 71—76 (Sig. Müllers Artikel, P. C. Skovgaard). — Weilbach:
Kunstnerlexikon, 2. Bd. S. 387—393. — Karl Madsen: P. C. Skov
gaard og hans Sønner, Kbh. 1918, S. 38.
6o) C-B. 1839 (6. November). — Karl Madsen: anf. Skr. S. 10—12.
— s. F.: Johan Thomas Lundbye 1818—1848. Kbh. 1895, S. 39. —
I Communion-Bogen staar under nævnte Dato: „Studendt Hedemann
og Maler Lundbye i Droningenstvergade No. 275“. Det er utvivlsomt
stud. theol. Julius Hedermann, der døde i Oktober 1841, 20 Aar gam
mel. Han hørte til Lundbyes nærmeste Vennekreds 1838—4L (Karl
Madsen: J. Th. Lundbye, S. 75).
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Tid i Arbejde og Venskab. I 20 Aarsalderen følte han sig
stærkt draget af Skribenten og Præ dikanten Grundtvig,
hvis Forkyndelse han alt hørte med saa stor Glæde i
Frederiks tyske Kirke. For begge Vennerne stod den om 
stridte Vartovpræst som »Aandslivets Høvding«.66)

VA R T©U=KIKKE

V a rto v K irk e fø r O m b y g n in g e n .

Foruden Søndagshøjmesserne med paafølgende Alter
gange og Altergangstjenester den første Onsdag i Maanederne Juli, August, September og November havde
Grundtvig vel ogsaa andre kirkelige Handlinger? F ra
hans Indsættelse og Aaret ud havde han dog hverken
Barnedaab eller Brudevielse i Hospitalskirken. Hvorvidt
han har haft Begravelser i samme Tidsrum , kan ikke
siges. Af Stiftelsens Lemmer døde 5 Mænd og 7 Kvinder;
GC) W e i l b a c h : K u n s t n e r l e x i k o n , 2 . B d . S . 5 6 — 6 1 . —
J . T h . L u n d b y e , S. 44, 4 5 ; jv f. 23. —
S ø n n e r , S. 12.

K arl M a d se n :

s. F .: P . C. S k o v g a a r d o g h a n s
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men Vartov Hovedministerialbog, der er ført med G rundt
vigs karakteristiske faste gotiske H aandskrift, oplyser
intet om, hvem der h ar foretaget Begravelsen af disse;
kun i eet Tilfælde bem æ rker han udtrykkeligt, at et afdød
kvindeligt Lem er blevet jordfæstet uden hans Vidende.67)
Derimod havde h an K onfirm ander at læse med, først
og frem m est sine egne Sønner, Johan Diderich Nicolai
Blicher Grundtvig (1822-1907), senere Arkivem bedsmand
og Historiker, og Svend Hersleb Grundtvig (1824-1883),
senere Folkem indeforsker. Da det som nævnt var G rundt
vig form ent at foretage kirkelige Handlinger som Aften
sangspræ dikant ved Frederikskirken paa Christianshavn,
havde det været en Aftale, at hans Ven, Sognepræst Gunni
Busck (1798-1869) — fra 1824 i Stiftsbjergby-M ørke ved
Holbæk, siden 1844 i Brøndbyvester-Øster ved København
— skulde konfirm ere Sønnerne; m en med Udsigten til
Grundtvigs Ansættelse i Statskirken var K onfirm ationen i
Marts 1839 foreløbig blevet udsat.68) Foruden sine Søn
ner læste han med Christian Andersen (f. i Kbh. 1824),
Søn af Brændevinsbrænder Johan Andersen, Laxegade
202; med Magdalene Cathrine Hedegaard (f. 1825 og døbt
i Vor Frelsers Kirke), Datter af Høker og H usejer Ole C.
Hedegaard, Store Torvegade 387, Christianshavn, hvem
Grundtvig havde viet 1824;69) og endelig med Caroline
Frederiche Schneider (f. 1824), Datter af Forpagter
Schneiders Enke, A. R. Rasmussen, Vingaardsstræde

67) Vartov Kirkebog 1835—52 (L. A.). — Kirkebog for Vartov
Stiftelse 1834—51 (Vartov Valgmenighed).
68) Vartov Kirkebog 1835—52 (L. A.). —F. Rønning: N. F. S.
Grundtvig, 3. Bd., 2. Del, S. 220. — jvf. Henr. Bech: Gunni Busck,
S. 208, 212 flg., (222), 223, 225, 227, 228, NB. 229.
69) Anf. Vartov Kirkebog. — Veiviser 1839, 1840. — N. F. S.
Grundtvig: Kirkelige Leilighedstaler. Samlede af C. J. Brandt. Kbh.
1877, S. 238—240.
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147.70) I Rubriken, Dom angaaende Kundskab og O pfør
sel, h ar Grundtvig for samtlige K onfirm anders Vedkom
mende skrevet: »som mig synes upaaklagelig«.71) Søndag
den 6. Oktober 1839 (19. S. e. Tr.) holdt han saa sin
første K onfirm ation i Vartov Kirke.72) I Anledning af
Sønnernes Højtidsdag skrev h an form entlig Digtet »Aabent
Brev til mine Børn« — af et Brudstykke dannede
han i August 1872, en Maaned før sin Død, efter E rnst
Triers O pfordring den kendte Sang »Et jævnt og m untert,
virksom t Liv paa Jord«, sikkert hans sidste Digt.73) Den
følgende Onsdag (9. Oktober) var alle 5 K onfirm ander til
Alters med deres Fam ilier; iøvrigt første og eneste Gang
i 1839, at Grundtvig og hans H ustru er indtegnet til Alters
i deres egen Kirke,74) hvad der er højst ejendommeligt i
Betragtning af hans Nadveropfattelse.
Paa M aanedens sidste Dag, Torsdag den 31. Oktober,
fejredes Martin Luthers Minde i den gamle Hospitalskirke. Denne aarlige Mindefest skyldtes en T raadfabrikants Enke, Husejerske Cathrine Qvist, der tidligere havde
vist Københavns Fattigskoler Gavmildhed. H un udsatte i
F ebruar 1821 gennem Direktionen for det københavnske
Fattigvæsen en Præm ie paa 50 Rbd. for den bedste Minde
sang om L uther og tilkendte i Maj den da 24-aarige teolo
giske Student, Ernst Sophus W ilhelm Zahle (1797-1837),
senere Hof- og Slotspræst i København, den udsatte Pris
70) Anf. Kirkebog. — Veiviser 1839: A. C. Schneider, Madame,
Vingaardstr. 147.
71) Anf. Kirkebog. — Grundtvigs Mening om sine Sønners kriste
lige Kundskabsstade i Marts 1839, se F. Rønning: anf. Bd. S. 220
Note.
72) Prædikenen er trykt i N. F. S. Gr.’s Vartovs-Prædikener 1839—
1860, S. 14—16. — De øvrige Taler i Sammes: Kirkelige Leilighedstaler, S. 376—380.
73) N. F. S. Gr.’s Udv. Skr. 8. Bd. 1909, S. 187—191.
74) G-B. 1839 (9. Oktober).
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for Sangen »I Bethlehem var Lyset tændt«. Hun fik
kongelig Tilladelse til, at Sangen hvert Aar den 31. Okto
ber m aatte afsynges i Vartov Kirke af Børn fra Fattig
skolerne, imod at hun stiftede et Legat paa 250 Rdl., for
hvis Renter Organisten skulde lønnes og Sangen efterhaanden optrykkes. Aaret efter forøgede Enken Legatet
med 200 Rdl., hvis Renter tilfaldt Præsten. Saaledes kom
Grundtvig til, i den M enneskealder han var ved Vartov,
aarligt at tale til Reform atorens Minde. De fuldstændige
Udkast til M indetalerne findes med faa Undtagelser for
Perioden 1839-66.75) Samme E fteraar begyndte han at
læse med et nyt Konfirm andhold, to Drenge, der skulde
»staa til Paaske« næste Aar.76)
Som om talt og paavist giver Kommunionbogen et Ho
vedbidrag til Belysning af Vartovmenighedens Sam m en
sætning i 1839. I Tiden om kring 1800 søgtes Nadverbordet
i Hospitalskirken væsentligst af Stiftelsens Lemmer, i for-

75) Natalie Zahle: Mit Liv, Kbh. 1914, S. 25—26. — Cathrine Qvists
Bopæl var ikke i Sværtegade, som N. Z. meddeler (S. 26), men i GI.
Mønt 151. (Veiviser 1821). — Dansk Litteratur-Tidende for Aaret
1821 (Kbh.) Nr. 19, S. 319—320. — Sophus Zahle: Mindesang over
Morten Luther. Kbh. 1821 (8°). — „I Bethlehem var Lyset tændt“
var skrevet til Melodien „Af Høiheden oprunden er“. —Sangen er
optrykt i N. Zahle: anf. Skr., S. 26—27 og i Soph. Zahle: Digte, saml.
og udg. efter hans Død. Kbh. 1843, S. 44—46. — Zahles Takkedigt
for Prisen, „Til den ubekjendte Enke, der udsatte Præmien for
Mindesangen“, smst. S. 56—57. — jvf. Brickas Leksikon, 1. Udg. 19.
Bd. 1905, S. 269—270 (Nie. Bøgh’s Artikel, E. S. V. Zahle). — N. F.
S. Gr.: Kirkelige Leilighedstaler, S. 464 (Mindefestens Oprindelse),
465—469 (Lulher-Mindetalen 1839), 470—526 (øvrige Taler).
76) Det var 1) Peter Laurentius Andersen (f. i Kbh. 1826), Søn af
Brændevinsbrænder Johan Andersen, Laxegade 202; og 2) Johan
Peter Semberg (f. i Rudkøbing 1826), Plejesøn af Lejetjener Lars
Hansen „paa Hjørnet af Nillikegade og Hummergade 236“. (anf.
Kirkebog).
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svindende Grad af Folk »fra Byen«.77) E n Menneskealder
senere er Deltagelsen udefra taget til, de jævnere og jæv
neste Befolkningslag er her stærkere repræsenteret end
Akademiker- og Em bedsstand.78) Stillingen er væsentlig
uforandret i Grundtvigs første Vartovtid. Som nævnt træ f
fer vi ganske vist blandt Altergæsterne Akademikere, Embedsmænd og Kunstnere; men det store Flertal bestaar af
Mestre og Svende fra forskellige, nu tildels uddøde, Grene
af Haandværk: Bogbinder, Bomuldsvæver, Brændevins
brænder, Bødker og Bøssemager; Garver, Glarmester,
Guldsmed, Hørhegler og Instrum entsliber; Lysestøber,
Maler, Møller, M urer og Rebslager; Silkefarver, Skibs
tømrer, Skomager, Skriftstøber, Skræder, Smed og Sned
ker, Sukkerm ester og Sæbemester; Tøffelmager og T øj
mager. Et Faatal er Handlende: Boghandler,79) Høker og
Silke- og Klædehandler (»Klædekræmmer« i Daglig
tale),80) M arskandiser, U rtekræm m er81) og Værtshushol
der. E t Mindretal om fatter82) : Copist, Postskriver og Bude
fra Danske Cancelli, Hof- og Stadsretten og Pensionskas-

77) Hellig Aands Hospitals Communion-Bog . .. 1779—1800, Var
tov (L. A.).
78) Communionbog for Klokkeren i Vartou . . . 1826—43 (L. A.).
79) Boghandler Jens Chr. Jensen, Lille Købmagergade 185. (C-B.
1839 (14. Juli). — Veiviser 1839. — Andr. Dolleris: Danmarks Bog
handlere 1837—92, 1. Bd. Odense 1912, S. 155).
80) Silke- og Klædehandlerne Joh. M. Schmidt, Østergade 70 (Bo
pæl), 14 (Butik), og Constantin Berg (nær Slægtning af Sognepræst
Hans Broge Berg), Admiralgade 190. — C-B. 1839 (4. Septbr., 30.
Juni). — Veiviser 1839 — nærv. Afh. S. 538. —
81) Urtekræmmer J. F. Bøttger, Husejer, Hjørnet af Dronningens
Tværgade og Borgergade 181. — C-B. 1839 (25. August). — Veiviser
1841.
82) Deriblandt Landmaaler Larsen, Lille Købmagergade 185; Klok
ker ved Vartov Kirke, J. Sørensen, Farvergade 132—133, foruden en
Musiklærer. — G-B. 1839 (9. Oktbr., 1. Decbr., 8. Decbr.) — Veiviser
1841.
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sen, menige Soldater af Livgarden til Fods og Infanteri,
Tjener og Taffeldækker, Lejetjener, Kusk og Vægter, T je
nestekarle og Tjenestepiger og Arbejdsm and, Jom fruer,
E nker og M adammer, Jom fruer fra Almindelig Hospital
og Frue Kloster. Hertil kom m er saa Stiftelsens mandlige
og kvindelige Lemmer, Gangkoner og Opvartningskoner.
Altergæsterne udefra, som tæller enkelte Husejere inden
for Haandværk og Handel, har væsentligst hjem m e i »Vol
denes København«, nogle paa Christianshavn, enkelte i
Nyboder, et P ar paa Frederiksberg, en enkelt i Helsingør.
Socialt set m øder vi her Sm aakaarsfolk og Middelstand,
økonom isk set adskillige velstillede og enkelte velhavende
Borgere, religiøst set mange, der. efter deres gudelige Væk
kelse havde sluttet sig til Grundtvig, nogle allerede mens
han var Kapellan ved Vor Frelsers Kirke, andre da han
var blevet Aftensangsprædikant i Frederiks tyske Kirke.83)
Hyppigt deltager i Altergangen hele Fam ilier og samlede
Husstande med Tyende, Svend og Lærling. Mange af disse
Tilhørere er Grundtvigs Prædiken utvivlsomt gaaet over
Hovedet; men de h ar følt sig tiltalt, ja, grebet og fastholdt
af det stærke Personlighedsindtryk, Vartovpræsten gjorde
paa dem, af den urokkelige Overbevisning og sejrssikre
Forvisning, der prægede hans Forkyndelse.
Efter Grundtvigs Ansøgning i 1838 om Tilladelse til
Altergang og Konfirm ation, og hans Ansættelse i 1839 ved
Vartov, efter Lindbergs Velkomstord i »Nordisk KirkeTidende« og Grundtvigs Tiltrædelsesprædiken med den
»aabne og kraftige Indbydelse« til Altergang — efter alt
dette kunde m an have ventet, at hele Tilhørerkredsen, der
trofast fulgte med fra Frederikskirken til Vartov, fulgte
Indbydelsen i Flok og Følge. Kun en mindre Kreds gjorde
dog straks Brug deraf. Mange af hans Tilhørere holdt sig
foreløbig til deres Sognekirke med Hensyn til Barnedaab,
33) H. Begtrup: Dsk. Menighedsliv i gr. Kredse, 1. Bd., S. 29.
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Altergang og Konfirm ation. En almindelig Forandring
heri indtræ ffer først senere.84)
Man kan diskutere, om »Vartov frie Menighed« skal
dateres fra Marts 1832, da Grundtvig begyndte som Aften
sangsprædikant i Frederiks tyske Kirke, eller fra Juni
1839, da han blev indsat i Hospitalskirken, eller endelig

Vartov Kirke (efter Ombygningen). Set fra Løngangsstræde.

fra April 1855, da Loven om Sognebaandsløsning viste sig
saa frugtbar for Menighedslivet i Vartov.85) Eet er uom 
tvisteligt: Aaret 1839 blev af grundlæggende Betydning for
det kristelige Sam fundsliv i den gamle Kirke i Løngangs
stræde. Grundtvig selv fik gennem Nadvertjenesten en vir
kelig E rfaring om Menighedslivets aandelige Værdi. Hans
Forkyndelse blev præget af en kristelig Menighedsrea-

84) Smst. S. 26—27.
85) C. J. Brandt: Vartov frie Menighed, Dsk. Kirketid. 1889/Nr. 23
(9. Juni, Pinsesøndag) Sp. 353—355.
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lisme, af Menighedsfællesskabet, af Menighedslivet, som
han delte med sine Tilhørere.86)
Takket være Frederik V l’s Velvilje var Grundtvig ble
vet Præ st ved Vartov Stiftelse. Sørgebudskabet om den
gamle Konges Død den 3. December 1839 var ham et
»Tordenslag«. I Poesi og Prosa, i Tale og Skrift tolkede
han sin Sorg og sin Taknem m elighed overfor den gamle
M onark.87) Det stærke Haab, han gav Udtryk for i Digtet
»Ny aar s-Af ten« 1838, »Hvad kvidrer I om, I Spurve
graa«, H aabet om en lille »Rede« under Kirketag, hvor
en Menighedskreds om Alterbordet kunde vokse op til
Liv og Lovsang, gik i Opfyldelse.88) Digtet blev »Ind
gangskvæde for det fri Menighedsliv i vort Fæ dreland«.89)
Det var »Nordisk Kirke-Tidende «s Nytaarshilsen i 1839
til Læserne.90) Det gav Genklang i Emilie Schm itz' »Juleqvad til Pastor N. F. S. Grundtvig«, Kirke-Tidendes sidste
Hilsen i det gamle Aar. Det var en varm hjertet og be
gejstret Vartov-Tilhørerindes »Hjerteqvad« om Gud, der
blidt bøjede Frederik VI’s »ømme H jerte«:91)
H an gav dig Svalerede,
H an gav dig Spurveskiul,
Hvor Ungerne kan bede
Og liflig lege Juul,
86) H. Begtrup: anf. Skr. S. 30. — Ang. Grundtvigs Prædikener
se nærv. Afh. S. 526, Note 22. — Ang. hans Skriftetaler, som han i
Reglen ikke skrev, se N. F. S. Gr.: Kirkelige Leilighedstaler, Forord;
S. 451—452 (Skriftetale c. 1840).
87) Nordisk Kirke-Tidende 1839/Nr. 51 (22. Decbr.); 1840/Nr. 1 (5.
Januar); Nr. 3 (19. Januar). — N. F. S. Gr.’s Udv. Skr. 8. Bd.
S. 318 flg. (NB. 343). — Sammes Kirkelige Leilighedstaler S. 55 flg.
(Mindetale over Frederik VI i Vartov Kirke 16. Januar 1840).
88) Vartov-Præster gennem 80 Aar, S. 11—13 (H. Begtrup).
89) H. Begtrup: Dsk. Menighedsliv..., 1. Bd. S. 20.
90) Nord. Kirke-Tid. 1839/Nr. 1 (6. Januar) Sp. 1—3.
91) Smst. Nr. 52 (29. Decbr.) Sp. 942—944.
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Og fiedres til at flyve
Op til Guds Himmelborg,
Hvor de i Ly kan krybe
Og glemme Verdens Sorg.
Nu h a r du vundet Seier,
Nu h a r du jo den Skat,
Som kun den Tjener eier,
Som er i Kirken sat,
Som ikke vil forvanske
Et Ord af Herrens Bud,
Men efterfølge ganske
Hvad kom men er fra Gud.

BILLEDFORTEGNELSE:
S. 525. N. F. S. Grundtvig, efter C. A. Jensens Maleri 1843, Den
Hirschsprungske Samling. Clichéen velvilligst udlaant af Det
Schønbergske Forlag.
S. 535. Altret i Vartov Kirke, efter Arkitekt Chr. V. Nielsens Teg
ning, Illustreret Tidende. Clichéen tilhører Københavns Stads
arkiv.
S. 541. Vartov Kirke (før Ombygningen), efter Stik, Kgl. Bibi.
1911/No. 10929. Clichéen tilhører Stadsarkivet.
S. 547. Vartov Kirke (efter Ombygningen), efter Tom Petersen’s Teg
ning. Clichéen velvilligst udlaant af G. E. C. Gads Forlag.

KØBENHAVNS FRIVILLIGE
REDNINGSKORPS
Af CARL G. CHRISTENSEN.

et var den 3. Oktober 1884, at Christiansborg Slot
brændte, det Slot, om hvilket J. L. Heiberg i 1842
sang1) :
Phønix, du, som nysbegravet
I din Aske laa,
Og nu frem af Flam m ehavet
Stiger mod det Blaa!
Ei ved Elementers Vrede
Oftere du døe!
Kneis kun fra din høie Rede
Over Land og Sø!
Hans Profeti gik dog ikke i Opfyldelse, thi 42 Aar efter,
at han havde skrevet Digtet, sank Slottet for 2den Gang
i Grus »ved Elementers Vrede«.
Ved Branden i 1884 blev der af Brandvæsenet, af Sol
dater, M atroser og frivillige gjort et kolossalt Arbejde, dels
for at forhindre Ildens videre Udbredelse, dels for at redde
Slottets mange Kostbarheder, navnlig Malerierne og Kunst
værkerne i Den kongelige Malerisamling,2) der siden 1824
havde været installeret paa Slottet. Malerierne blev i stør-

D

x) J. L. Heiberg: Danmark. Et malerisk Atlas (Poetiske Skrifter,
VIII, S. 155).
2) Nu i Statens Museum for Kunst i Østre Anlæg.

Københavns frivillige Redningskorps

551

ste H ast transporteret til det nærliggende Ridehus i Filo
sofgangen3) for Enden af Ny Vestergade, men hele Red
ningsarbejdet ved Slottets Brand var planløst, uden Over
ledelse og med tilfældig Assistance af redningsvillige P er
soner, der var fuldstændig ukendt med, hvad der først
og frem m est skulde og burde reddes.
Det var rimeligvis denne Planløshed, der var Aarsag til
en af »S« i Morgenbladet den 8. Oktober indrykket Ar
tikel, i hvilken det bl. a. hed: »Det er en sørgelig Sandhed,
at vore bedste Samlinger for Øjeblikket huses i en gam 
mel Kasse, som bærer det stolte Navn »Prinsens Palæ«, en
Bygning, om hvilken kun det synes sikkert, at den ved
den m indste Gnist, som fænger i den, vil brænde ned til
Grunde og gøre . . . . alle de deri indeholdte Samlinger
. . . . til et redningsløst Offer for Flamm erne«. Videre hed
det i Artiklen, at »der bør saa snart som m uligt anvendes
radikale Midler for at foretage en gennemgribende F or
andring af disse Ulemper«.
Det kom ikke til at vare længe, inden der blev foretaget
noget i den af »S« omtalte Retning, thi en skønne Dag
blev der til ældre og yngre Mænd, hvem Omsorgen for
vore offentlige Samlinger laa paa Hjerte, udsendt O pfor
dring om den 2. December 1884 at møde i et af Universi
tetets Auditorier for at deltage i Oprettelsen af et frivilligt
Redningskorps for de københavnske Museer, Samlinger,
Biblioteker og Arkiver, saafrem t disse skulde blive truet
af Ildebrand.
Det nye Korps var det første i sit Slags herhjem m e; i
Tyskland havde m an derim od adskillige Steder slige »frei
willige Feuerwehr«.
Det indvarslede Møde, der lededes af Overretsassessor
3) Filosofgangen var den langs Vestervold liggende Allé mellem
Farvergade og Ny Kongensgade; vis å vis Filosofgangen laa den ulige
Side af Vester Voldgade. — Ridehuset var opført for Hestgarden og
skulde tillige tjene til Afbenyttelse for den militære Manege.
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P. F. Koch, afholdtes i et af Universitetsauditorierne, der
knapt nok kunde rum m e de mange Tilstedeværende,
Mænd i alle Aldre lige til 18 Aars Knøse.
Den, fra hvem Tanken om Oprettelsen af Korpset var
udgaaet, var Skolebestyrer A. G. 0. Hauch (Digterens
Søn), og denne indledede Mødet med at anbefale Korpsets
Dannelse til alle de tilstedeværende, idet h an paapegede
de yderst farlige Forhold ved vore offentlige Bygninger
og Samlinger.
Tillige udtalte han med Hensyn til det foreslaaede
Korps, at det var Meningen, at de frivillige, der meldte
sig for at assistere, skulde fordeles mellem de københavn
ske Samlinger, hvor de da i de tidlige Søndagstimer blev
gjort bekendt med Museernes eller Bibliotekernes Indret
ning og fik Anvisning paa, hvad der først og frem m est
skulde reddes.
Indlederen støttedes i sit Forslag af Gehejmearkivar
A. D. Jørgensen og Arkitekt V. Klein sam t af General
E rnst og M urermester C. P. Wienberg, ligesom der blandt
de øvrige tilstedeværende var udm æ rket Stemning for Op
rettelsen af Korpset.
Men da meldte Oppositionen sig, idet den 80-aarige Gehejm ekonferensraad J. N. Madvig besteg Katederet og i
meget hvasse Ord ivrede imod Oprettelsen af Korpset,
som syntes ham fuldstændig overflødigt, da det efter hans
Mening vilde komme til at skorte paa den nødvendige
Disciplin indenfor samme, uden at han dog gav nogen
nærm ere Grund for sin Paastand.
H an endte sin Tale, der var holdt i en skarp Tone, med
at udtale, at hvis han som Universitetsbibliotekar var
kom met ud for et saadant Korps, vilde han, n aar det i
paakom m ende Tilfælde meldte sig hos ham for at assi
stere, ganske roligt sige: »Vil De, mine Herrer, stikke af!«
De, der h ar kendt »gamle Madvig«, vil m aaske erindre,
at han, baade naar han gik eller stod paa en Talerstol,
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rokkede fra den ene til den anden Side som Perpendike
len i et bornholm sk Stueur, og det gjorde han ligeledes
ved denne Lejlighed. Men under hans Tale var de i lange
Snore fra Loftet nedhængende store M etal-Lampeskærme
blevet opvarm et af Gasblussene over Katederet, og de be
gyndte derfor at svinge frem og tilbage i T akt med »gamle
Madvig« paa Talerstolen. Dette kostelige Syn vakte stor,
men stille M unterhed hos de tilstedeværende unge Men
nesker (hvoriblandt var undertegnede), hos hvem Æ rbø
digheden for Taleren holdt Latterm ildheden nede.
Korpsets Oprettelse gik im idlertid igennem, og som
Form and for Københavns frivillige Redningskorps valg
tes Skolebestyrer Hauch. Den øvrige Bestyrelse kom til at
bestaa af: Professor Otto Bache, M useumsinspektør, cand.
mag. Bahnson, Dr. phil. P. Brock, cand. mag. Elberling,
General Ernst, Brygger Carl Jacobsen jun., Gehejmearkivar A. D. Jørgensen, Inspektør Pietro Krohn, Dr. phil.
C. F. Lütken, E tatsraad Meldahl, Dr. phil. Sophus Müller,
Dr. phil. Henry Petersen og Arkitekt Schiødte.
De ældre og yngre Mænd — Damerne var der dengang
slet ikke Tale om — , der indm eldte sig i Korpset, fik til
delt et bestemt Museum eller Bibliotek som Virkefelt, og
undertegnede blev anvist at forrette Tjeneste ved Sam lin
gerne i Prinsens Palæ som Medlem No 78 i Korpset. Hvert
af Korpsets Medlemmer fik som Legitimation udleveret et
ovalt M essing-Brandskilt, hvori var indgraveret Bogsta
verne K. F. R. (d. v. s. Københavns frivillige Rednings
korps) sam t vedkommendes Num m er nedenunder.4) E nd
videre fik m an udleveret et aflangt, større, litograferet
Hefte med 30 Etageplaner af de københavnske Samlinger.
Disse Planer fordelte sig saaledes: Det kongelige Biblio
tek 4 Stkr., Universitetsbiblioteket 1 Stk., Gehejmearkivet
3 Stkr., Rosenborg Slot 3 Stkr., Prinsens Palæ 4 Stkr.,
4) Brandskilt No. 78 findes nu i en af Montrerne i Københavns
Bymuseum.
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Udstillingsbygningen5) 2 Stkr., Zoologisk Museum 3 Stkr.,
Botanisk Museum 3 Stkr., Mineralogisk Museum 3 Stkr.,
Norm alanatom isk Museum 4 Stkr.
Medlemmerne studerede Planerne indgaaende for nøje
at sætte sig ind i Forholdene ved det Museum, vedkom
mende var tildelt; for Prinsens Palæs Vedkommende viste
det sig saaledes, at der her fandtes hemmelige Døre og
Trapper, som kunde benyttes i Nødstilfælde.

Brandskilt for Københavns frivillige
Redningskorps (Bymuseet).

For det meste mødte m an til Øvelser tidligt Søndag
Morgen under Ledelse af Boghandler Rudolph Klein,
Brygger Carl Jacobsen og M useumsinspektør Bahnson, og
m an fik indgaaende Vejledning i, hvad der først og frem 
mest skulde reddes, hvorledes Genstandene skulde ned
tages fra deres Pladser, sam t hvor der fandtes Redningskurve, Sække og Lygter med Stearinlys.
De Medlemmer, der gjorde Tjeneste paa Prinsens Palæ,
gik med Liv og Lyst til deres frivillige Gerning, saa at de
i paakom m ende Tilfælde kunde være skikket til fuldt ud
at gøre Nytte ved Redningen af de uerstattelige Samlinger.
Men m an blev jo rædselsslagen ved at se, hvor overordent
lig brandfarligt Prinsens Palæ var, naar m an stod bag
5) D. v. s. den i April 1883 aabnede Kunstudstillingsbygning ved
Charlottenborg.
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Kulisserne, thi alt var kun tørt Træ, der vilde fænge som
Krudt ved den m indste Gnist. Overalt i Palæet var T rap 
perne af Træ, og i Etnografisk Museum var den store Sal
— den med de fritstaaende Voksfigurer — , der gik gen
nem to Etager, ligeledes udelukkende af Træ. Dog blev
der, saa vidt erindres, indrettet Jernbranddøre rundtom i
Museet, bl. a. ved de omtalte Træ trapper, hvor der var
Indgange til Etagerne.
I nogle Aar virkede »Københavns frivillige Rednings
korps«, m en efterhaanden afholdtes færre og færre Øvel
ser, og til sidst ophørte disse; Redningskorpset gled stille
ud af Sagaen, selv om det aldrig nogensinde officielt er
blevet ophævet.
Til alt Held indtraf ingen Brand i Korpsets Levetid,
men en stor Fejl af Ledelsen var det, at denne aldrig
nogensinde foranstaltede nogen Prøvealarm ering for at
konstatere, hvor hurtigt Korpset kunde samles og være
parat til at paabegynde Redningsarbejdet. Det havde maaske ikke været saa helt let at foretage en saadan Alar
mering, m en m an havde dog paa den Tid Telefoner i
København, og en Opringning til en Telefonabonnent i
den Ejendom, hvori et Korpsmedlem havde Bopæl uden
Telefon, vilde vel nok kunne have givet et Resultat.
Der er næppe mange nulevende, der kan mindes, at vi
for 55 Aar siden h a r h aft et frivilligt Redningskorps, og
selv i en saa udm ærket Haandbog som »Kraks Tidstavler
til 1930« findes det ikke omtalt. Det næste Redningskorps,
som indrettedes i København, omend paa en anden Basis
end det forrige, var Falcks Redningskorps, som oprettedes
den 3. Oktober 1906, 22-Aarsdagen for Christiansborg
Slots Brand.

AF KØBENHAVNS GARNISONSJOURNALER
1 6 6 5 - 6 9 OG 1671.
Ved K. G. ROCKSTROH.

Historiske Meddelelser om København 3. Rk., I, S. 200
— 15 er der givet en almindelig Oversigt over Indhol
det i Københavns Garnisons Journaler 1663— 69 og 1671
sam t et Udvalg af Optegnelserne 1663. I 3. Rk., II, S. 393
—402 gaves et Udvalg for 1664, og nedenfor følger for
1665— 69 og 1671.
1665.
27. Juli beordredes Kvarterm ester Lorenz Steenvinkel
ved Feltm arskal W ürtz’1) Kompagni til med 16 Ryttere
at m archere til Præstø i Anledning af de i Vordingborg
Amt om strejfende Snaphaner2).
20. November forulykkede en Færge fra Malmö mellem
Bommene (i Københavns Havn). 16 Personer druknede,
4 blev »salveret«.
29. November rejste Kurprinsen af Sachsen3) hjem

1

x) Paul W., f. 1612 i Husum, d. 1676. Efter mange Aars Krigs
tjeneste i forskellige fremmede Hære var han blevet Generalløjtnant
i den svenske Hær og Friherre. 1665 blev han dansk Feltmarskal og
kommanderende General i Hertugdømmerne m. m., men traadte
endnu s. A. i hollandsk Tjeneste.
2) Snaphaner: her Landevejsrøvere.
3) Johann Georg (III). Han var 1663 blevet forlovet med Prinsesse
Anna Sophia (1647—1717,. Den 13. Sepi. 1666 kom han atter til
Kbh., og Brylluppet fandt Sted „i Stilhed“ 9. Okt. s. A. (1666). Han
døde 1691. Se endv. 3. Rk., I, 214.
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uden særlige Ceremonier, m en alle de Kongelige ledsagede
ham til N y Amager^), hvor der spistes o. s. v.
1666.
14. Februar ankom ca. 40 hollandske Koffardiskibe og
lagde sig uden for Kastellet. Ved Hjælp af den spanske
Flaade h ar de paa Havet m aattet stjæle sig igennem de
engelske Krigsskibe, der lurede paa dem 5). De skulde til
Danzig m. fl. Stæder ved Østersøen.
21. Juni Solformørkelse.
26. Juni var det et usædvanlig voldsomt Tordenvejr
med Lynnedslag.
27. Juni fejrede den hollandske Resident og Jochim
Irgens6) med »Freuden-Feuer« den af Hollænderne til
kæmpede Sejr over Englænderne7) : Residenten med Beg
tønder og Kanonade, hvorhos han trakterede de fleste af
de fornem m e kongelige »Betjente« og lod 01 og Vin a f
tappe til »Folket«. Irgens lod kanonere vældigt, 100 Beg
tønder afbrænde o. s. v. o. s. v. og uddele Masser af 01
og Vin. Trom m er og Skalmejer »opvartede« ustandseligt,
og det hele varede ved til Kl. 3 om Morgenen. Kongen,
Kronprinsen og mange Officerer i Baade tog det i Øjesyn.
8. Juli var et Antal høje Officerer og Hofembedsmænd
af Msr. Sparr8) indbudt til Fest hos den franske Kok,
4) Prinsessernes Lysthave m. m. paa det ældste Frederiksberg.
5) Søkrigen mellem Nederlandene og Storbritannien om Herre
dømmet paa Havene.
G) Joachim I., født Jürgens, adlet v. Vestervig (ca. 1611—75). Han
var oprindelig uddannet til Læge, men blev Handelsmand og Gods
ejer i største Stil og drev navnlig store Forretninger paa Holland.
7) Søslaget udfor Lowestoft 10.—14. Juni. Briterne mistede en
Trediedel af deres Flaade — bl. a. 23 Linieskibe. Nederlænderne
anførtes af Admiral de Ruyter, Briterne af xXdmiral Monk, Hertug
af Albemarle.
8) En Greve Hinrich Sparr var kommet til Kbh. 16. Maj og havde
taget Logi hos den franske Kok.
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hvorved der opstod Haandgemæng mellem Overskænk
W interfeldt0) og Generalmajor Schultz10), saa at Kom
m andant Ahlefeldt og Krigsraad T schem ing11) m aatte
gribe ind og form ane dem til »Fred og Stilstand«.
14. September skulde K aptajn B runs12) Søn og en Gefrejterkorporal i nogle Officerers Overværelse aflægge
B aareprøven13) ved den dræbte Skriver ved Holmen.
17. s. M. blev en svensk Kaptajn, der paa Brem er
holm 14) paa Grund af Falsk skulde miste den højre
Haand, paa Retterstedet af Kongen benaadet for Lem 
læstelse.
28. s. M. Paa Grund af »stor Storm« passerede ingen
ind ved Toldboden.
21. Oktober var der stor Ildløs paa Gammel Torv. Gar
nisonen var i den Anledning alarm eret og i Beredskab.
Kongen og Kronprinsen m. fl. høje H errer var til Stede
ved Branden. Den næste Dag blev Vagterne ikke afløst,
fordi Regimenterne havde været udkom m anderet hele
Natten.

°) Helmuth Otto W. (1617—94), en Mecklenburger, Friherre, dansk
Godsejer, der 1664 efter Krigstjeneste i forskellige Hære blev Over
skænk og Overstaldmester hos Frederik III, senere Stiftamtmand og
Overhofmarskal m. m.
10) Hans Valentin S., en Preusser, tysk Rigsgreve; var som Oberst
i de kejserlige Hjælpetropper kommet til Danmark 1658, blev 1662
Generalmajor her, 1671 kommanderende General i Jylland—Fyn;
blev afskediget 1672 og gik atter i kejserlig Tjeneste.
1X) Poul T. (1627—66), Generalauditør. Han døde efter et Slagtil
fælde 17. Sept.
12) Vistnok Jacob de Bruin; afskediget 1713 som Generalmajor.
Ligesom Sønnen Abraham stod han ved Riises Regiment (nuværende
2. Bataillon). Sønnen synes at have klaret Prøven, thi „der bemær
kedes intet Tegn fra Liget“. Ceremonien og Edsformularen gengives
i Protokollen.
13) Om denne se Chr. Villads Christensen: Baareprøven, Kbh. 1900.
14) Slavehuset paa Holmen.
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4. November var der stor Ildløs paa Østergade, hvorved
en stor Del af T rolles15) Hus ødelagdes. Hele Garnisonen
var opm archeret i Beredskab.
1667.
21. November. K om m andanten lod ved offentlig Trommeslagning og paa Tysk og Dansk gentage den for tre
Aar siden udstedte Befaling om, at efter Mørkets F rem 
brud m aatte ingen færdes paa Gaderne uden Lys og uden
tilstrækkelig Aarsag — af Hensyn til Ro og Orden.
1668.
21. Maj tiltraadte Prins Georg15) sin Rejse til frem 
mede Lande, men var først paa Frederiksborg sam m en
med Faderen og Moderen. De forblev sam m en dér nogle
Dage.
3. August brød Hans fyrstelige Durchlauchtighed af
Slesvig-H olsten17) »etc.« i Stilhed op herfra, ledsaget til
Frederiksborg af de kongelige Herskaber.
1669.
11. Februar fejredes den afslaaede Storm paa Køben
havn.

15) Niels T. (1599—1667), Rigsviceadmiral, Statholder i Norge.
At hans Hus og Indbo gik op i Flammer, var ham en Hjertesorg og
var medvirkende til hans Død.
1G) Prins Georg (eller Jørgen) var født 1653. Hans første Uden
landsrejse varede, til Faderens Død 1670 kaldte ham hjem. 1683
ægtede han Prinsesse Anna, den senere regerende Dronning af Stor
britannien. Han døde 1708.
17) Hertug Christian Albrecht af Gottorp (1641—94). 1667 havde
han ægtet Kongeparrets Datter Frederikke Amalie (1649—1704). Det
unge Par var med deres Følge ankommet til Kbh. den 18. Juli.
Sammen med Kongen opholdt han sig indtil 20. August paa Lolland
og rejste derfra direkte hjem til Gottorp.
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22. Marts ankom den engelske Ambassadør Grev
Carlisle18) uanm eldt paa Reden.
25. s. M. Kl. 10 om Aftenen, da O berstløjtnant ved
Rüses Regiment Johann v. H a fften19) var kom m anderet
over til Christianshavn, var han »temmelig beruset« og
styrtede med sin Hest i Kanalen ved Ny Børs og druknede.
18. Juli fejrede Rigskansler Peder Reedtz20) sin Datters
Bryllup med en stor Fest, i hvilken Anledning Kom m an
danten lod Garnisonen i Kastellet lukke inde, for at M and
skabet ikke skulde gaa ind i Byen og yppe Klammeri
med Adelsmændene21), sam t lod en Ryttervagt paa 25
Heste holde paa Ny Torv, foruden at Hovedvagten blev
forstærket og en Reserve holdt i Beredskab bag Bryg
huset. Ogsaa den følgende Dag traf m an lignende An
stalter.
19. Oktober. Den engelske Ambassadør Grev Carlisle
ankom fra Sverige under stor Kanonade. H an rejste
samme Aften videre med sit Skib, skønt Adm iralerne

18) Om ham se Meddelelserne 1664 25. og 30. Oktober samt 16.
December. Han kom fra Lübeck paa en Galiot (Handelsfartøj) og
blev hentet fra Borde af Statholder pr. Gyldenløve. Han tog Logi
i Mette Rohdes Hus, havde Audiens bos Kongen 24. Marts, besaa
Kastellet 31. Marts, var atter i Audiens 2. April, efter at være „herlig
trakteret“ af Rigsadmiral Henrik Bielke, og fulgtes om Aftenen af
de „fornemste Ministre“ til Toldboden, hvorfra han under mægtig
Kanonade afsejlede til Stockholm ombord paa det kongelige Krigs
skib „Meerweib“. Om Mette Rohde se G. Bruun: Kjøbenhavn II, S.
175.
19) Om ham se F. Meidell: Militarismen i Danmark, S. 50 og 54
(Særtryk 1892). Han blev bisat 1. April i „Tyske Kirke“ (Petri).
20) F. 1614, d. 1674. Stor Godsejer, Præsident i Kancellikollegiet,
Gehejmeraad m. m. Den her nævnte Datter Birgittes Bryllup siges
ellers at have fundet Sted 23. Juli, med Jørgen Skeel Due, der døde
1701; hun døde 1695.
21) Det tyder paa konstant Fjendskab mellem de Hvervede og
Adelen.
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B ielke22) og Adeler23) med Galejer og Kareter vilde af
hente ham. Men hans Søn kom i L and og rejste samme
Dag i Karet til Helsingør til Faderen.
24. Oktober fandt Bryllup Sted mellem Statholder
Gabels24) yngste D atter og Oversekretær Schult, hvortil
en stor Forsam ling af Bryllupsgæster fra Byen og Landet.
For at forhindre »désordres« lod K om m andanten Vag
terne forstærke og R ytterstyrker patrouillere.
Natten mellem 5. og 6. November var der usædvanlig
Højvande.

1671.
2. Jan u ar indgav Kom m andanten, Fr. Ahlefeldt, Memo
rial til Kongen25) angaaende de nye Laase og Nøgler til
Portene26). Hidtil havde ogsaa Stadens M agistrat h aft et
Sæt saadanne Nøgler, men efter Ahlefeldts Mening var
dette i Modstrid med Suveræniteten. H an vilde ikke lade
de nye Laase hænge for uden særlig kongelig Ordre.
14. Jan u ar lod Kongen gennem sin Kunstdrejer Mester
Bendix21) sige, at det Brystbillede af Christian den Fjerde,
som havde staaet over den gamle Vesterport, skulde ind
leveres paa Kunstkamret.

22) Rigsadmiral Henrik B. (1615—83).
23) Cort Sivertsen A. (1622—75).
24) Christoffer Gabel (1617—73), Rentemester, Gehejme- Etats- og
Kommerceraad, Statholder i Kbh. etc. Datieren Anngaard blev gift
med Stiftamtmand, Gehejmeraad m. m. Diderich Schult (1644—1705).
Hun døde 1719.
25) Nu altsaa Christian V.
2G) Stadens Nybefæstning var nu tilendebragt omtrent i den Skik
kelse, som det ses i Ørstedsparken, Østre Anlæg, Kastellet o. s. v. —
Kongen synes at have delt Ahlefeldts Mening.
27) Han nævnes flere Sleder i O. Nielsens Kbh.s Dipl. I sine sidste
Aar ejede han en stor Gaard med Have ved Helsingørsgade.
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13. Marts saarede Fæ ndrik Kaas2S) uden »tilstrækkelig
Aarsag« Fæ ndrik Rosenkrantz29) dødeligt i Lehns Vin
hus og undkom til Skaane, skønt der var truffet Anstal
ter derimod.
3. Maj befaledes, at naar en af Kongens Lakajer efter
Portlukning vil over Volden ved Nørreport til Gammel
Amager30) for dér at hente »Buttermilch« til Hans Maje
stæt, skal han kunne passere.
6. Juli. I Anledning af Kronprinsen af Heidelbergs31)
Afrejse fejrede Kongen et prægtigt Bal. Til denne Fest
var der kom m anderet Soldater til at bære Maden fra
»Slottet« til Rosenborg. Fem Fæ ndrikker var beordret til
at sætte Konfekten paa Taflet o. s. v. o. s. v.
12. Juli. M aterialmesteren fik Befaling til at sætte en
Palissadeport for den nye, udenfor Østerport beliggende
K irkegaard32) , da denne nu skulde omgives af en Grøft
(Grav), for at ikke K reaturer m. m. skulde komme derind.
S. D. M ajorerne ved de tre Regimenter fik Ordre til
næste Dag i Hviletiden om Morgenen at lade »et godt
28) Johannes Iver Kaas ved Livregt. t. Fods var født 1644. Han
synes at have været i Danmark 1678 og 1684—86, men var herefter
i fransk og kurkölnsk Tjeneste, blev Oberstløjtnant og Overamt
mand i Pfalz og antog den katolske Tro. 1696 søgte han Tilladelse
til at opholde sig i Danmark, men levede endnu 1737 i Udlandet.
29) Ove Rosenkrantz stod ved samme Regt., var født 1647, var
Søn af Forstanderen paa Sorø Jørgen R. og døde 29. Marts af sit
Saar. Se endv. under 26. August s. A.
30) Formentlig en Misforstaaelsc af Skriveren. Gammel Amager
var Amager Land. Lakajerne har vel skullet hente Kærnemælken
enten paa Slottets Ladegaard, hvor der vel endnu har været holdt
en Del Køer, eller hos de til Ny Amager (Frederiksberg) udvandrede
Amagere.
31) Carl af Pfalz (1651—85). Han var 24. Juni 1671 blevet trolovet
med Kongens Søster Wilhelmine Ernestine (1650—1706). Se endv.
under 14. August.
32) Se bl. a. V. Krohn: Fra Østerport til St. Vibenshus, Kbh. 1923,
S. 68 f.
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Antal« Menige og Officerer kom me hen paa den ny Kirkegaard, hvor Garnisons provsten33) og Hr. Christen34)
skulde tale og indvi den.
13. Juli blev, som anordnet, denne K irkegaard indviet
og viet til den her værende Garnison. M andskab og Offi
cerer var herved til Stede i stort Antal.
17. Juli. Den franske Am bassadør Msr. P om ponne35)
ankom hertil. Den 19. s. M. rejste h an videre til Stock
holm.
20. Juli om Natten lod Kongen Oberst R osenkrantz33)
kalde til sig, hvorefter de gik ru n d t om hele København
og Christianshavn for at inspicere Vagter og Poster.
24. Juli befalede
K om m andanten
O berstløjtnant
Osten37), paa Kongens nye Torv at afstikke en Corps de
Garde38) (Vagtbygning), som M aterialm esteren derefter
skulde lade forfærdige.
33) Magister Nicolai Hansen Lundt (1634—76). Sognepræst ved
Holmens Kirke.
34) Chr. Larsen Winter, resid. Kapellan ved Holmens Kirke. Om
ham se ogsaa 1664, 1. Sept.
35) Marquis de Pomponne (1618—99), en af Louis XIV.s dygtigste
Diplomater.
36) Niels R. (1627—76). Han var da Chef for Sjællandske Natio
nalregt. t. F. og Vicekommandant i Kbh. — i lige Grad udmærket
som Soldat, Fører og Menneske. Han faldt ved Indtagelsen af Hel
singborg. Kommandanten, Ahlefeldt, var syg og døde kort efter, men
var alligevel ikke tilfreds med, at Kongen ikke havde beordret ham
til Ledsager ved Inspiceringen.
37) Carl Hinrich v. d. O., Fæstningsingeniør og Oberstløjtnant ved
Sjællandske Nationalregt. Var i svensk Tjeneste, til han 1659 blev
fanget i Slaget ved Nyborg; deltog med største Udmærkelse i Krigen
1675—79 og blev Generalmajor; sat paa Vartpenge 1685, blev Kom
mandant i Danzig; d. 1691.
38) Da der kun vides lidt om Vagterne i Kbh. ved denne Tid, skal
bemærkes, at der foruden Vagter ved alle Adgange til Staden var en
Hovedvagt ved Slottet. Fra denne udstilledes mindre Vagter i selve
Slottet, ved Stalden, ved Løngangen, ved Bryghuset og i Ravelinen
uden for Vesterport.
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14. August. Prinsesse W ilhelm ine skulde rejse til Hei
delberg39) .
Samme Dags Aften lod K am m erherre Rathlou>4Q) bede,
om han ikke kunde faa Lov at slippe ud af Vesterport, da
han skulde følge Prinsessen til Roskilde. Kom m andanten
lod ved Kam merpagen forespørge hos Kongen, der gav
Tilladelsen — dog med den Tilføjelse, at Nøglerne straks
igen skulde bringes op paa Slottet. »Og saaledes« kom
Rathlow ud den Aften.
26. August. Den undvegne Fæ ndrik Iver Kaas, der
havde dræbt Fæ ndrik Ove Rosenkrantz, citeredes offent
ligt ved Tromm eslag til at give Møde41).
27. September modtoges kongelig Skrivelse om, at Kap
tajn ved Livregiment til Fods Magnus Jacobsen42) fra
Bergen skulde udrejse til Kolonien Dansborg i Ostindien
og føre Kommandoen dér tre Aar, men forblive i Num
m er ved Regimentet.
6. Oktober modtoges Skrivelse om, at hvert geworbent

39) Stor Parade af Garnisonen og Borgerskabet, vældig Kanonade
samt Salveskydning af de i Gaderne en haie opstillede Tropper.
Disses Skydevaaben uar altid skarpladet, og da der nylig var hvervet
en Del nyt Mandskab, blev det befalet, at det nøje skulde paases,
at Kuglen denne Dag blev trukket ud af Vaabnene, og af yderligere
Forsigtighed blev Pikenererne samlet paa Fløjene af Musketererne.
Der skete ingen Ulykker. Paa Valby Bakke tog Kongen og Dron
ningen Afsked med Prinsessen, men Enkedronningen ledsagede
hende videre. Vielsen fandt Sted i Heidelberg 24. Sept. — Anord
ningerne til Paraden ved Afrejsen samt Processionen anføres i Pro
tokollen Fol. 930—36.
40) Gregorius R. (1636—81) var Kammerherre hos Enkedronning
Sophie Amalie og Hofmester hos Prinsessen.
41) Det var Rosenkrantz’ Fader, der krævede Dom over Kaas.
Citationen gengives fuldstændig i Protokollen.
42) Han vendte tilbage 1676 med sin „Sundhed en Del forloren“.
Hans Kompagni blev 1677 givet til en anden. Han levede endnu 1680.
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Kompagni i D anm ark skulde udtage to Soldater, der var
udlærte H aandværkere, til Vestindisk Kompagni43).
8. Oktober om Form iddagen efter Prædiken gav Kon
gen paa Rosenborg 19 Kavallerer Ridderordenen af D an
nebrog44) .
12. Oktober. I Anledning af, at en ung Prins var »gene
sen«45) Kongen og Dronningen, befalede Kongen Optog
ved Daggry af Trom peter og H æ rpauker sam t Kanonade.
20. Oktober rejste K aptajn Magnus (Jacobsen) til Hel
singør, hvorfra han med et kongeligt Skib skulde sejle
til Ostindien.
5. November om Aftenen præsenterede en Kleinsmed et
Fyrværkeri paa Slotspladsen.
5. December erfarede Kongen, at Statholder Ahlefeldt4Q) og Viceskatmester Holger Vind47) den foregaaende Dag var kom m et i Strid, som de vilde afgøre med
Kaarden. Kongen havde derfor ladet sørge for, at hver
ken de to H errer eller andre Kavallerer kunde komme ud
gennem Vesterport.

43) Betingelserne for Antagelsen, Kontrakterne med de udtagne o.
s. v. er udførligt angivet i Protokollen.
44) Dannebrogsordenen skal (ifl. A. D. Jørgensen) Christian V
første Gang have uddelt 12. Oktober 1671, Dagen efter Kronprins
Frederiks (IV.s) Fødsel, til 23 Kavallerer.
45) „Genesen“ betyder almindeligt „helbredes“ — her altsaa
„fødes“.
46) Friedrich A., Greve (1623—86), Storkansler, Statholder i den
„kongelige“ Del af Hertugdømmerne, forhen Statholder i Kbh.
47) F. 1623, d. 1676.

Elbchaussee 157. Facade. Originaltegning af C. F. Hansen.
Kunstakademiet. Efter „Samleren“.

AARSBERETNING 1938—39
FOR

SELSKAB FOR STADEN KØBENHAVNS
HISTORIE OG TOPOGRAFI
(HISTORISK-TOPOGRAFISK SELSKAB).
Af FLEMMING DAHL.

igesom det foregaaende Aar blev Aaret 1938—39 for
Selskab for Staden Københavns Historie og Topo
grafi et roligt Arbejdsaar. Desværre dog uden den ventede
Frem gang i Medlemstal, hvad enten nu dette i Alminde
lighed m aa tilskrives Tidernes T ryk eller mere specielt
Selskabets m anglende økonomiske Midler til at drive P ro 
paganda i større Stil indenfor den historisk interesserede
Offentlighed.

L
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I det forløbne Aar har Historisk-topografisk Selskab af
holdt fire Sammenkomster, hvoraf to Møder med Fore
drag paa Københavns Raadhus og to Foredragsm øder
andensteds, af hvilke det ene tillige bød paa en Forevis-

Palm aille 49. Sydside. O riginaltegning af C. F. Hansen.
K unstakadem iet. E fter „Sam leren“.

ning af visse særlig historisk og kunstnerisk værdifulde
Lokaliteter.
Sæsonens første Foredrag fulgte efter hævdvunden Skik
um iddelbart efter Selskabets almindelige Aarsmøde F re
dag den 6. Maj 1938 i Raadhusets Festsal. Nuværende
Inspektør ved Nationalmuseet, mag. art. Victor Hermansen, talte, støttet til nyfundne Kilder, livfuldt om »Guld-
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hornstyveriet 1802. Et Stykke Museumshistorie«. Blandt
de talrige Lysbilleder, som ledsagede det interessante
Foredrag, var ogsaa en forstørret Gengivelse af en, af
Hermansen frem draget, samtidig Gadevise om Guldsmed
Niels Heidenreich’s utrolige Kup.
Foredragsholderens Ønske om, at Forsam lingen skulde
afsynge den pudsige Vise, lod sig beklageligvis ikke rea
lisere; men de ca. 60 Tilhørere understregede ved Haandklap den Tak, Form anden, Borgmester Arne Sundbo, paa
Selskabets Vegne bragte Taleren.
De Ekskursioner, Historisk-topografisk Selskab regel
mæssigt foranstalter F oraar og E fteraar, er efter Sagens
N atur hyppigst Byvandringer. Dette var derim od ikke
Tilfældet med Selskabets Møde paa frem m ed Grund L ør
dag den 18. Juni 1938 Kl. 19.
Denne Aften, som var viet Mindet om Mesteren i vor
klassiske Arkitektur, C. F. Hansen, var henlagt til Metropolitanskolens Solennitetssal, idet Selskabets Styrelse
havde ønsket at give Medlemmerne Lejlighed til at samles
i Vor Frue Skoles historiske Bygning, inden selve Insti
tutionen kort efter skulde overflyttes til nye Lokaler paa
Nørrebro. Den fungerende Rektor, Lektor V. Tuxen, havde
med stor Elskværdighed meddelt Tilladelse hertil og
deltog selv i Mødet, hvortil Selskabet havde indbudt dels
det samlede Lærerkorps, dels M etropolitanersam fundets
Medlemmer, for at disse endnu engang skulde kunne m ø
des under Linden og ved »det græske Kateder« i Fest
salen. Af gamle Elever saaes bl. a. Sam fundets Form and,
Orlogskaptajn L. J. Benzon; ialt var 60—70 Tilhørere til
Stede.
Selskabets Næstformand, Stadsarkivar Flem m ing Dahl,
der i Form andens Forfald ledede Mødet, bød begge F o r
eninger Velkommen. Selv gammel M etropolitaner bekla
gede han dybt, at M etropolitanskolen, som siden sin Op
rettelse 1209 havde ligget paa Frue Plads og fra 1816 hafl
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til Huse i C. F. H ansen’s skønne Bygning, nu skulde løs
rives fra sit historiske Milieu.
Derefter gav han Ordet til Docent — nu Professor —
ved Universitetet, Dr. phil. C. Elling, som i et fængslende
Foredrag, »Frue Plads og G. F. Hansen«, skildrede Kunst
nerens om fattende og blivende Betydning for Centret i

Palmaillc 29. Sydside. Originaltegning af C. F. Hansen.
Kunstakademiet. Efter „Samleren“.

det latinske Kvarter, ikke blot for hans alm enkendte Byg
værker Kirken og Skolen, men ogsaa for hans værdifulde
Arbejde med Pladsens Privathuse. Fremstillingen illustre
redes af forholdsvis faa, men meget karakteristiske Lys
billeder.
Paa Forsam lingens Vegne takkede Dahl Dr. Elling, idet
han fremhævede Talerens Betydning ikke blot som Arki
tekturhistoriker, men ogsaa som Kunst- og Kulturhistori-
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ker og glædede sig over hans træ fsikre og lunerige Stil.
De tilstedeværende hilste baade Foredrag og Takketale
med Klappen.
Aftenens anden Foredragsholder var Arkitekt Mogens
Koch, hans Em ne »C. F. Hansen og Altona«. Im idlertid
ydede Arkitekt Koch langt mere, end den knappe Titel
lovede. Dels gjorde han nemlig i det Hele Rede for G. F.

Elbchaussee 78. Nordside. Efter „Samleren“.

H ansen’s centrale Stilling indenfor Samtidens danske
og tyske A rkitektur — drog herunder bl. a. utvivlsomme
Forbindelsestraade til italiensk Kunst — , dels gav han en
højst interessant Fremstilling af Mesterens navnkundige
Indsats i Altona og Omegnen, først og frem m est af hans
skønne Bygninger paa Palmaillen*) og Elbchaussee. Ogsaa dette Foredrag ledsagedes af Lysbilleder, mange og
smukke.
*) Af ital. palla a maglio, et Boldspil, hvor en Kugle drives gen
nem Banen med en Trækølle. Sml. Pali Mali i London, Pallemaillegaden eller Pallemaillen i København ca. 1650 (K. D. III, passim)
m m.
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I sin Tak fremhævede Flem m ing Dahl, at C. F. Ham
sen's Virke ikke var begrænset til M onarkiets Hovedstad,
til Kirkerne i Hørsholm og Vonsild, men at Navnene Al
tona og C. F. Hansen var uløseligt samm enknyttede. Det
m aatte im idlertid understreges, at en ung dansk Arkitekt,
hvad Foredragsholderen beskedent havde forbigaaet, ved
sine R estaureringsarbejder med baade Dygtighed, T akt og

Elbchaussee 34. Sydside. Efter „Samleren“.

Finhed havde forstaaet at løfte Arven efter C. F. Hansen i
Kunstnerens Aand. Med Rette havde Akademiet hædret
Mogens Koch herfor med Eckersbergmedaillen. For anden
Gang erklærede Tilhørerne sig enige med Næstformanden,
idet de paany takkede Foredragsholderen med Haandklap.
Til en Rundgang gennem M etropolitanskolen slog T i
den desværre ikke til.
Medens denne Sam menkomst inden Døre fandt Sted en
lys og skøn Sommeraften, m aatte Historisk-topografisk
Selskabs E fteraarsekskursion kæmpe med yderlig slet
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Derefter foretog m an en Rundgang gennem Slottet. I
de enkelte Sale og Gemakker gjorde O berstløjtnanten sag
kyndigt Rede for, hvilke Kunstnere der havde h aft Andel
i Udsmykningen o. lign., sam t paapegede, hvor det havde
været muligt at føre Rummene tilbage til deres oprinde

Det kinesiske Lysthus. Bymuseet. 19. Aarh.s første Halvdel.
Fot. M. Falk-Sørensen.

lige Skikkelse, og hvor m an var standset ved senere Tiders
Æ ndringer. Endelig samledes m an i Slotskapellet, hvor
Maare skildrede dettes Tilstand før Restaureringen. Til
Slut bragte Selskabets Form and, Borgmester Sundbo, T a
leren en varm Tak for den udm ærkede Tur, en Tak, de
Tilstedeværende ganske kunde tiltræde.
Dernæst spadserede m an til det kinesiske Lysthus, som
Inspektoratet for de offentlige Lysthaver elskværdigst
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havde givet Selskabet Tilladelse til at besé. Her gav Slots
gartner I. V. Irgens-Møller nogle Oplysninger om denne
sm ukke Pavillon, som er opført 1799— 1800 af A. J. Kirkerup. I sin Takketale udtrykte Borgmester Sundbo Del
tagernes Glæde over, at m an var blevet i Stand til at be
søge denne Bygning, som kun de færreste — af gode Grun
de — havde haft Lejlighed til at studere paa næ rt Hold.
Sæsonens sidste Medlemsmøde, der var planlagt til F re
dag den 9. December, m aatte i den ellevte Time paa
Grund af Foredragsholderens pludselige Sygdom udsæt
tes til Tirsdag den 20. December 1938 Kl. 20.*) Som sæd
vanligt fandt det Sted i Raadhusets Festsal, der ved
Stadsstyrets Velvilje og Im ødekom m enhed er stillet til
Raadighed for Selskabets indendørs Sammenkomster.
Paa Grund af Julens Nærhed havde kun ca. 40 Medlem
m er givet Møde; de udeblevne gik Glip af et baade lærd
og livligt Foredrag.
Aftenens Taler, Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek, Dr.
phil. C. O. Bøggild Andersen, som et P ar M aaneder efter
blev udnævnt til Professor ved A arhus’ Universitet,
havde til Em ne valgt Hans Nansen. Ud fra grundige Førstehaandsstudier skildrede h an den senere Præsidents Liv
og Udvikling, hans m erkantilt-kom m ercielle og n a tu r
videnskabelige Indsats, hans Kamp for Indførelsen af en
Stænderforfatning 1660 og hans statskloge — og person
lig ikke ufordelagtige — Resignation overfor den sejrende
Enevælde. Paa Medlemmernes Vegne bragte Form anden,
Arne Sundbo, ham Selskabets bedste Tak for det lødige
og alm eninteressante Foredrag.
Foruden ved Ekskursioner og Medlemsmøder ønsker
*) Det b ero r saaledes p aa en Fejltagelse, n aar A arh u s’ U niversi
tets A arsberetning 1938—39, Acta Ju tlan d ica XI, 2, 1939, pag. 89,
tidsfæ ster Dr. Bøggild A ndersen’s F o red rag til F eb ru ar 1939 efter
hans Udnævnelse til P ro fesso r i A arhus.
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Selskab for Staden Københavns Historie og Topografi —
i Overensstemmelse med Lovenes § 4 — at faa sine Med
lem m er i Tale og frem m e sine ideelle Form aal gennem et
litteræ rt Organ, det af Stadsarkivar Flem m ing Dahl paa
Kom munalbestyrelsens Vegne udgivne K vartalsskrift
»Historiske Meddelelser om Staden København og dens

H an s N ansen.

Maleri paa Frederiksborg.
(Det danske Folks Historie).

Borgere«. Af nævnte Tidsskrift er i Aaret 1938 udkom m et
ikke m indre end 6 Hæfter, nemlig 3. Rk. II Bd., Hæfte
9— 10, og III Bd., Hæfte 1—4, henholdsvis 180 og 272
Sider.
Ud herover har Selskabet været i Stand til i Fjor at
sende sine Medlemmer en Julegave, idet m an under 7.
December 1938 tilstillede dem Billedhæftet »København
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før og nu«. Udført i Dybtryk, i stor Kvart, bringer dette
smukke og anselige Værk, hvis Redaktion h ar været be
troet M useumsinspektør Victor Hermansen og Forlags
leder, Redaktør T. Vogel-Jørgensen, en fængslende, lære
rig, til Tider ligefrem forbløffende Sammenstilling af kø
benhavnske Prospekter indenfor Mands Minde.
Historisk-topografisk Selskab beder herved Berlingske
Forlag og ikke m indst Redaktør Vogel-Jørgensen modtage
Selskabets oprigtige Tak for godt Sam arbejde og for den
Velvilje, hvormed Forlaget h ar stillet 300 Eksem plarer af
det interessante Værk til Styrelsens Raadighed. Indtil
videre vil derfor ogsaa nytiltrædende Medlemmer kunne
modtage et Eksem plar af Hæftet.
En Redegørelse for det svundne Aar om fatter endnu et
Referat af Selskabets ordinære Aarsmøde Onsdag den 31.
Maj 1939. Dette fandt Sted under usædvanlige Forhold,
idet det ved velvillig Im ødekom m enhed fra kgl. Ordenshistoriograf, Dr. phil. Louis Bobé’s Side blev afholdt paa
Bakkehuset, dog ikke i selve Mindestuerne, men i Grønnegaarden under Kastanjens Blomsterlys.
Dagsordenen for Aarsmødet var følgende:

SELSKAB FOR STADEN KØBENHAVNS
HISTORIE OG TOPOGRAFI

16. Maj 1939.

DAGSORDEN
for Selskabets Aarsmøde, Onsdag den 31. Maj 1939 Kl.
19,30 paa »Bakkehuset«.
1. Valg af Dirigent.
2. Form anden aflægger Beretning.
3. Kassereren fremlægger Regnskabet.
4. Af praktiske Grunde foreslaas Selskabets Regnskabs-
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aar ændret fra Kalenderaaret til »Finansaaret«, saaledes at paagældende Sætning i Lovenes § 5 eventuelt
forandres fra den nuværende Ordlyd: »Regnskabsaaret
er Kalenderaaret« til frem tidig at lyde: »Regnskabs
aaret er Finansaaret (1. April til 31. Marts).«
5. Valg af Styrelsesmedlemmer.
Ifølge Lovenes § 6, 2. Stk., afgaar efter T ur D’Hrr.
Elling, Hermansen, Jerichow, Sundbo og Sven; alle er
villige til at modtage Genvalg.
6. Eventuelt.
Styrelsen.

Efter at Form anden, Borgmester Arne Sundbo, havde
budt de Tilstedeværende — ca. 70 i Tallet — Velkommen,
foreslog han at vælge Overretssagfører Erik Rode til Diri
gent, hvad Forsam lingen eenstemmigt sluttede sig til. Der
efter takkede Dirigenten for Valget, fastslog Aarsmødets
Lovlighed og gav — i Henhold til Dagsordenens Pkt. 2 —
Form anden Ordet.
I sin Beretning om det forløbne Aar frem drog Borg
m ester Sundbo i Korthed det vigtigste af det passerede i
Overensstemmelse med ovenanførte Redegørelse. Til F o r
m andens Skildring af dette norm ale A rbejdsaar ønskede
ingen af Deltagerne i Aarsmødet at knytte nogen Be
tragtning.
Man gik da over til Dagsordenens Pkt. 3. H erunder
forelagde Kassereren, Arkivassistent, cand. phil. Kai Ras
mussen, paa Styrelsens Vegne det reviderede Regnskab,
som derefter blev sat i Cirkulation blandt Medlemmerne.
Ingen af disse forlangte Ordet i Tilknytning til Kassere
rens Beretning, og der blev da eenstemmigt meddelt Sty
relsen Decharge for Regnskabet. Af dette meddeles omstaaende en Ekstrakt:
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EKSTRAKT AF AÅRSREGNSKAB 1938
Ind t ægt er:

Ud gi ft er:

Overført Kassebeholdning 1937 143,38
Kontingenter . . . . 1329,00
Diverse
46,92

T id s sk rifte t...........
748,00
Porto .................... 109,38
Tryksager ............
0,50
Kontorrekvisitter .
67,61
Møderne ............... 375,00
Sekretærens og
Kassererens Ho
norar
200,00
18,59
Diverse ...............
1519,08
Kassebeholdning
overført til 1939

1519,30

0,22
1519,30

Selskab for Staden Københavns Historie oq Topoqrafi
24. Maj 1939.
Arne Sundbo
/Kai Rasmussen

Ovenstaaende Regnskab er gennemgaaet og befundet
at være rigtigt. Kassebeholdningens Tilstedeværelse er
konstateret.
København, den 27. Maj 1939.
Axel Ravn.

Axel Holm.
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Under Pkt. 4 — Forslag til Forandring af Selskabets
Regnskabsaar fra K alenderaaret til Finansaaret — tog
Form anden Ordet for at motivere den foreslaaede Lov
ændring, der bl. a. af interne kom m unale Hensyn m aatte
betragtes som ønskelig.
Da ingen tog til Genmæle herimod, konstaterede Diri
genten først, at langt over en Fjerdedel af Selskabets
Medlemmer var til Stede, og satte dernæst Forslaget under
Afstemning. Da der ikke blev afgivet een eneste Stemme
imod Lovændringen, var denne følgelig vedtaget.
Man kunde nu gaa over til Dagsordenens Pkt. 5, Valg
af Styrelsesmedlemmer. Ifølge Lovenes § 6, 2. Stk., af gik
denne Gang efter Tur d ’H rr. Professor C. Elling, Muse
um sinspektør Victor Hermansen, Direktør Herbert P. A.
Jerichou), Borgmester Arne Sundbo og Raadm and, Over
retssagfører C. J. F. Sven, M. F. Da alle de fratrædende
var villige til at modtage Genvalg, kaaredes de uden Af
stem ning atter til Medlemmer af Styrelsen.
Under Dagsordenens Pkt. 6, Eventuelt, rettede Kom
munelæge V. Eilschou Holm en Forespørgsel til F or
m anden angaaende Forholdene paa Nørregade. I sit Svar
gjorde Borgmesteren kortelig Rede for visse Tanker og
Planer vedrørende denne Gade.
Hermed var Dagsordenen udtømt. Form anden, Sund
bo, sluttede af med en Tak til Dirigenten, Overretssagfører
Rode, hvorefter Aarsmødet blev hævet. Det efterfølgende
Foredrag — af Dr. Bobé — og Aftenens selskabelige Sam 
vær vil blive refereret under Beretningen for Aaret 1939—
40.
I Styrelsens Sammensætning er der saaledes ingen Æ n
dringer sket, i Forretningsudvalgets ikke heller. Dettes
Medlemmer er da stadig d ’Hrr. Borgmester for M agistra
tens 4. Afdeling Arne Sundbo, Selskabets Form and, Stads
arkivar, Redaktør Flem m ing Dahl, Selskabets Næstfor-
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mand, Stadsbibliotekar J. Aarsbo, Forstander for Bym u
seet, M useumsinspektør, mag. art. Chr. Axel Jensen og
M useumsinspektør, mag. art. Victor Hermansen. Baade
det snævrere Forretningsudvalg og Styrelsen som Helhed
har i Aarets Løb holdt en Række Møder.
Københavns Stadsarkiv, Raadhuset, V., Nytaar 1939-40.

M e tr o p o lila n s k o le n . F o l. M . F a lk - S ø r e n s e n .

SMAASTYKKER.
4. Nogle Oplysninger om Festlighederne i Anledning
af Kong Frederik VIII’s og Dronning Louises
Formæling i Stockholm den 28. Juli 1869.
Da der nu er hengaaet 70 Aar, siden denne Formæling
skete, er der form entlig Grund til at mindes nogle af de
Begivenheder, der i den Anledning fandt Sted i Køben
havn.
Paa Formælingsdagen skete blandt meget andet føl
gende:
36 Tam bourer fra Borgervæbningen slog Kl. 8V2 Fmdg.
Reveillen ud for Raad- og Domhuset. M usikkorps drog
gennem Gaderne med fuld Musik, ligesom der blev m u
siceret ved de forskellige Kaserner og ud for Raad- og
Domhuset. Gader og Huse var festligt udsmykket. Paa
Skydebanen afholdtes et større Festm aaltid med Køben
havns Overpræsident, Geheimeraad C. J. C. Bræstrup, i
Spidsen; Forsam lingen talte ca. 1000 Deltagere. Paa
Nørrefælled var arrangeret Fyrvæ rkeri for en stor F o r
samling, og ca. 16000 Mennesker festede i Tivoli. Til træ n
gende uddeltes Middagsmad.
Længe før Dagen oprandt, var der blevet dannet en Ko
mité med Københavns Overpræsident som Form and for
at foretage de nødvendige Foranstaltninger til en Indsam 
ling fra hele Landet for herved at tilvejebringe Midler til
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en passende Gave til det høje Brudepar. E t Opraab fra
Komitéen om at yde Bidrag blev overalt m odtaget med
stor Beredvillighed.

Forsiden af Mindesmærket i Charlottenlund
for Frederik VIII og Louise.
M . F a lk - S ø r e n s e n fo t.

Der indkom ialt 35237 Rdlr. 1 K 13 |i, nemlig
fra H o v e d s ta d e n ................................ 12446 Rdlr.
» B y ra a d e n e .................................... 5250 Rdlr.
» Sogneraadene ............................ 5300 Rdlr.
» større Landejendom sbesiddere . 9639 Rdlr.
» Færøerne (Thorshavn) .............
34 Rdlr.
» Set. Croix ....................................
340 Rdlr.
» Danske i U d la n d e t.....................
1636 Rdlr.
» Slesvig og H o ls te n .....................
588 Rdlr.

3 ¥ 10 |J
4 ¥ 14 |i
4 ¥ 15 ß
5 K 10 !i
3 U 12 |i
3

^
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S m a a s ty k k e r

Brudegaven kom til at bestaa af et Bordservice af Sølv,
nemlig: 1 Bordopsats paa en med Sølv indlagt Ibentræs
Fod, 2 Terriner med tilhørende Plateauer, 4 Kandelabre,
8 Kasseroller, 12 Sauceskaale, 4 Sukkerskaale, 2 Sukker
bøsser, 2 Bordklokker, 30 Saltkar, 28 forskellige Fade, 4
Bakker, 120 Tallerkener.
Med den fælles Gave fulgte en Sølvragoutske fra en

D e l d a n s k e F o l k s B r u d e g a v e til F r e d e r i k V I I I o g L o u i s e .

Bonde i det sydlige Slesvig som hans Bidrag til Brude
gaven.
Samtlige Genstande blev udført i fransk Renaissancestil
efter Tegninger og Modeller af Professor G. C. Peters. Paa
hver enkelt Genstand fandtes Brudeparrets sam m enslyn
gede Navnetræk og Formælingsdagens Dato. Paa de
større Genstande fandtes tillige det danske og svensk
norske Vaaben. Paa Bordopsatsens Fod var anbragt en
Sølvplade med følgende Indskrift: »I Anledning af Deres
Kongelige Højheder Kronprins Frederiks og K ronprin
sesse Louisas Form æling den 28. Juli 1869 overraktes
Højstsamme et Bordservice af Sølv fra det danske Folk«.
Den 28. Oktober s. A. overleverede Udvalget Brudegaven
til Deres kongelige Højheder paa Amalienborg Slot. Ga
ven blev m odtaget med Tak, Glæde og Tilfredshed.
Regnskabet udviste et Overskud paa 346 Rdlr. 2 ¥ 8 *i,
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Mindesmærket i Charloltenlund for Frederik VIII og Louise.
M . F a lk -S ø re n s e n

fo l.

der blev tilstillet Kronprins Frederiks Fond til Understøt
telse af Fam ilier, hvis Forsørger var omkommet paa Søen
under Bestræbelser for at redde Mennesker, der var i
Fare.
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At Mindet om Kongeparret stadig er levende, frem gaar
af, at der 1938 bag Charlottenlund Slot afsløredes en Obe
lisk til Minde om det afdøde Kongepar.
Paa Forsiden ind mod Slottet er M indesmærket prydet
med en kronet Portrætm edaillon i Bronze.
Paa Bagsiden findes — under en Egekrans ligeledes i
Bronze — følgende Indskrift, forfattet af Professor Vilh.
Andersen:
»I taknem m elig E rindring om Kong Frederik VIII og
Dronning Louise til Danm ark, der i Somrene 1869— 1912
residerede paa Charlottenlund Slot, rejste det danske og
det islandske Folk dette Minde 1938.
Kongepar med eet i Sinde
Hele Folket samm en binde
Hvide Slot, værn dette Minde«.
J. J. Hedegaard.

Ved Udarbejdelsen er benyttet:
Komitéens Arkiv, der opbevares i Stadsarkivet,
Dagspressen fra 1869. (Berlingske Tidende).-
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