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En kvalitetsbevidst greve og en død murer
A f Kirsten Lindberg

Det, ovennævnte to herrer har til fælles, er, at de i dag kan hjælpe
os til forståelsen af, hvorledes det københavnske byggeri udforme
des i begyndelsen af 1700-tallet, inden den store bybrand i 1728
gjorde kål på det meste. De bedste kilder til belysning af husenes
beskaffenhed er brandtaksationer og prioritetsvurderinger; de
første findes dog først fra Kjøbenhavns Brandforsikrings etablering
i 1731 og hjælper således ikke her, hvorimod de sidstnævnte i hun
dredevis findes bevaret for tiden mellem 1712 og 1728, suppleret af
et beskedent antal tilbage til 1693. Dertil kommer i skifterne en del
kopier eller uddrag af prioritetsvurderinger fra tiden efter 1681;
disse er dog som regel knapt så fyldestgørende. Man er altså gan
ske godt hjulpet i studiet af bygningerne - de færdige bygninger vel
at mærke, men med hensyn til selve byggeprocessen er det straks
lidt mere skralt. Her er det, greven og mureren kommer ind i bille
det med hver sin hjælpende hånd.
Forgængeren for grevens gård
Den kvalitetskrævende greve var Christian Ditlev Reventlow, ejer
af en af byens største gårde mellem Købmagergade og Pilestræde i
Købmager Kvarter, matr.nr. 14/1689.1
Oprindelig var den store grund delt i to af byens rende og den
vestlige del allerede i 1400-tallet bebygget med en gård tilhørende
Hartvig Krummedige; gården blev pantsat og først i 1524 indløst
igen af Henrik Hartvigsen Krummedige,2 som samtidig udvidede
med den østlige del, hvilket der var god raison i, eftersom renden
blev nedlagt omkring denne tid, så der blev tale om en virkelig stor,
sammenhængende grund. Krummediges datter Sophie arvede
gården, hvilket betød, at hendes mand Eske Pedersen Bille til Svanholm fik skødet, for dengang kunne en gift kvinde ikke besidde
ejendom.3
Der findes et brev fra 1538, skrevet til Sophie Krummedige af en
Jens Oluffsøen vedrørende opførelse af en ny gård på grunden.4
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Det er enestående med sine oplysninger om materialer, leverancer
og arbejdsgange. At det var fruen, der var bygherre, var ikke så
usædvanligt, for gemalen var travlt optaget som statholder. Jens
Oluffsøen ledede opførelsen af gården, var bygherrerepræsentant,
men tydeligvis også med andre funktioner, idet han beflittede sig
med den daglige husførelse på andre leder. Han var en høflig
mand, der konstant skrev »kære frue« og indledte med at omtale
sig selv som både ydmyg, underdanig, villig og i tro tjeneste, helt i
tidens ånd, men derudover var han nu en selvbevidst mand, der på
forbilledlig vis redegjorde for, hvor langt byggeriet var kommet
uden at forfalde til unødig smiger af fruen. Først fortalte han, at
grundvolden under huset var færdig, og foden muret; der må altså
have været tale om et solidt hus med enten grundmuret kælder
eller i det mindste en grundmuret sokkel. Videre berettede han, at
huset var kommet til byen, og at tømmermanden havde forklaret,
at gavltømmeret befandt sig i Halmstad sammen med alt det andet
tømmer, der skulle bruges. Nu vides altså, at gården skulle bygges
som et såkaldt »mærkeligt« hus, hvilket vil sige et købstadshus.5
Den særegne angivelse af husets arrivering havde sin årsag i, at
husets konstruktive dele, ganske som det var almindeligt, var til
dannet på tømmerets hjemsted, hvorved man sparede at transpor
tere træ, som siden skulle borthugges. Tømmermanden manglede
videre lægter og lægtesøm samt rafter, som han skulle strø loftet
med, før han satte spær på. Meningen må enten have været, at raf
terne skulle bære gulvbrædderne i tagetagen, altså være strøer, eller
snarere at de skulle tjene som gangbrædder under det videre arbej
de. Alt tømmeret skulle komme fra Halland, men nu ville Oluffsøen
grumme gerne vide, om han skulle hjemsende håndværkerne, når
de havde opsat dét, der allerede var leveret, eller om han skulle
lade dem vente. Der var selvfølgelig også mulighed for at købe
tømmer i byen, men som den gode bygmester, han var, måtte han
naturligvis også tage prisen i betragtning og gjorde derfor opmærk
som på, at dersom han skulle købe det i byen, ville det blive meget
dyrt. Staden havde som bekendt kun lagt ganske kort tid bag sig
siden belejringen, og på mange områder var der endnu dyrtid. Så
nu havde fruen altså bare at tage stilling til, hvad der skulle ske.
Med hensyn til mursten var det slet ikke muligt at opdrive flere
her i byen; de sten, der allerede var brugt til fundamentet, havde
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Udsnit af rekonstruktionskort over området mellem
Købmagergade og Pile
stræde ca. 1530 fra »Sire
nernes Stad København«,
I, s. 126. Mål 1:4.000. (teg
net i dobbelt størrelse).
Prikket signatur betyder,
at der ikke var bebyggelse
på grunden, men eventuelt
have. Fed streg langs gade
betyder, at der vides at
have være bebyggelse på
grunden. Byens rende,
som gennemskår de to
dele af matr.nr. 14/1689,
blev nedlagt omkring den
ne tid.

Sankt Klare
Kloster

han fået her, men han kunne nu ikke opdrive hverken flere mursten
eller tagsten. Kalk til mørtel og sikkert også til kalkning af mur
værket skulle leveres fra Jylland, men leverandøren Lawrenss Christiernssen var endnu ikke dukket op. Det var vigtigt, at kalken
kom, mens det endnu var sommer (brevet menes skrevet i juli), så
den kunne blive støbt*, så fruen blev anmodet om at rykke derfor,
hvilket åbenbart ville have større effekt, end hvis han selv gjorde
det.
Et brev til en Niels Pedersen om at være behjælpelig efter bedste
evne ved husets bygning måtte også meget gerne blive sendt afsted
fra fruens kabinet. Om aldrig andet kunne nævnte Niels da age
tømmeret op til grunden nede fra havnen.
Fuldt så meget som skrivelsen melder om husbygning, gør den
om de vanskelige forhold, byen levede under med mangel på alver
dens ting. Der har næppe været bygget ret meget i disse år, for det
var kun de mest velstillede, der var i stand til at betale for de for
dyrede materialer. Det var imidlertid slet ikke kun byggematerialer,
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der var mangel på, men i høj grad også dagligvarer, hvilket bekræf
tes af Oluffsøens skrivelse. Af brevet fremgår tydeligt, at det var
bygherren selv, der skulle sørge for at skaffe de nødvendige mate
rialer, in casu en »tjener«.
Det var ganske almindeligt, at fremskaffelsen af byggematerialer
påhvilede bygherren, hvilket er fyldigt dokumenteret i R. Mejborgs
gennemgang af Universitetets regnskaber med henblik på profes
sorgårdene.6 Selv om nok de af Mejborg behandlede embedsboliger
hørte til i den bedre del af byens bygninger, er der næppe tvivl om,
at byggemåden ikke adskilte sig fra, hvad der i øvrigt brugtes, så
derigennem fås et udmærket indtryk af, hvorledes et hus blev
opført på denne tid. At regnskabsgennemgangen strækker sig over
tidsrummet fra 1530 til 1640, gør den ikke mindre relevant, for der
skete ikke væsentlige ændringer; en almindelig, sund konservatis
me - det vi i dag kalder tradition - var udbredt.
Da besværlighederne med varemangel var overvundet efter nog
le års forløb, formede anskaffelsen af materialer sig ifølge Mejborg
som følgende. Kronens teglstensforbrug var så stort, at det var nød
vendigt at få dem fra flere forskellige steder ude i landet foruden
fra Københavns egen teglgård; derimod kunne de langt mindre
omfattende private byggerier i vid udstrækning klare sig med de
lokale leverancer indtil videre; for Universitetet gjaldt, at der sør
gedes for at have et passende lager af allehånde byggematerialer
liggende klar til brug, mens borgerne i al almindelighed må formo
des at have indkøbt efterhånden, som der var brug derfor. Træ,
både i form af tømmer, planker og lægter, anskaffedes hyppigt fra
Preussen, Sverige og Norge - sidenhen blev især gotlandsk tømmer
det mest almindelige - hvilket alt havde sin årsag i de skovrige
egne. Tagsten må i lighed med murstenene være anskaffet fra byens
teglgård, men i hvert fald siden fik Universitetet tillige en del tag
sten leveret fra Lübeck. Søm kunne naturligvis leveres på bestilling
hos smedene, men det var også muligt at købe et færdigt parti i
»Det lybske Herberg«; om grunden dertil var, at de var importere
de fra Tyskland, vides ikke. Nævnte herberg var den ejendom på
Amager Torv, matr.nr. 8/1689, Frimands Kvarter, som oprindelig
var Tyske Kompagnis ejendom, men som ved dettes nedlæggelse
blev overtaget af Kronen, og som siden skulle benyttes til såkaldt
indlager*. Til brug for overfladebehandling af husene anvendtes
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kalkpuds, såkaldt skellekalk med et tilslag af dyrehår, som var at få
hos bønderne i omegnen.
Byggeriets fysiske udførelse påhvilede naturligvis tømmermænd
og murere for så vidt angik selve råhusene, men ualmindeligt var
det ingenlunde, at bygherren selv gik med i arbejdet, såvel som også
familiens kvinder og børn. Da universitetskomplekset blev ombyg
get, betjente man sig i vid udstrækning af Vor Frue Skoles peblinge
som håndlangere formedelst lidt håndører; selv om lønningerne
dengang udgjorde en beskeden del af budgettet i forhold til materi
aleomkostningerne, så skulle man være en mere end almindelig sær
bygherre, om man ikke søgte billigst mulig arbejdskraft til de pro
cesser, hvor egentlig faglig viden var ufornøden. Af brevet fra Jens
Oluffsøen fremgår omend ikke helt direkte, at håndværkerne fæste
des for den tid, det tog at bygge huset, og da var de på stedet og fik,
fremgår det af Mejborgs undersøgelser, kost og logi.
Der var en del bestemmelser med hensyn til byggeriets karakter;
af såvel gejstlighedens som universitetets lejebreve fremgår, at man
helst så grundmurede huse mod gaden, subsidiært bindingsværks
huse, mens træhuse var ulovlige. End ikke fjælegavle måtte fore
komme, og tagene skulle være af ikke-brændbart materiale, især
tegl. Et muret hus var naturligvis hovedsagelig en murermesters
opgave, mens et bindingsværkshus primært påhvilede tømmerme
steren. Sidstnævnte bygningstype havde den fordel at kunne flyttes
og at kunne præfabrikeres; det var altså ikke nødvendigt at tildan
ne hovedstrukturen i huset på stedet, det kunne foregå dér, hvor
træet blev skovet, så man var fri for at fragte overflødigt træ over
vand, eller det kunne finde sted på særlige tømmerpladser som for
eksempel i tømmermandens gård. Brevet til Sofie Krummedige
bekræfter dette.
I opførelsesprocessen var muring af eventuel kælder sammen
med udvendig kælderhals naturligvis det første, der blev udført,
forestået af lerklikerne*, hvorefter det tømrede husskelet blev opsat
ved hjælp af håndlangere. Der var altså kun i beskedent omfang
brug for murermester og tømmermester til at forestå selve opførel
sen. Førstnævnte kom hovedsagelig i funktion ved de grundmure
de huse og ved stenhuggerarbejde; murere og stenhuggere var i
samme laug, fordi der endnu ikke var noget klart skel mellem deres
arbejdsopgaver. Tømrermesterens arbejde var at forestå udregnin-
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gen af forbruget af tømmer, dets sammensætning og tildannelsen,
mens selve samleprocessen snildt kunne foregå uden hans opsyn.
Rejsningen af taget hørte snævert sammen med stolpe-bjælkekonstruktionens opsætning; pålægning af tagsten var noget, enhver
blot nogenlunde ferm mand kunne gøre. Det var sandelig også
noget, der tit gik for sig, thi tagstenene var uden fals; vingetegl
fremkom først efter 1550. Endnu brugtes bæverhaler eller hulsten*,
men disse blev kun lagt i et lag, og det måtte uvægerligt medføre
utætheder, uanset hvor grundigt der blev skelnet med kalk iblandet
fæhår. I det herværende fugtige klima medførte utæthederne ofte
råd i spærværket, og så var der ikke andet for end at pille alle ste
nene ned og udskifte tømmeret. Stråtage var på grund af brandfare
uønskede, lejebrevene havde allerede i langt over hundrede år for
dret stentage; ikke desto mindre mindedes borgmester Resen siden
hen, at da hans morfader i 1598 lod bygge nyt hus på matr.nr.
34/1689, Nørre Kvarter, på hjørnet af Nørregade og Studiestræde,
afløste dette et hus med stråtag og klinede vægge.7

Tegltag lagt af hulsten med
»munke« og »nonner«.
Tegning af Jacob Blegvad i
Gorm Benzon og Anders
Nielsen: Danske bygnings
udtryk, Kreditforeningen
Danmark, 1983.
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Bindingsværk. Tømmer
konstruktion udfyldt med
mursten. Salmonsens Kon
versationsleksikon, 1894.

Indtil 1520 havde det været almindeligt at kline tavlene med ler
både i yder- og indervægge, men nævnte år blev det forbudt at
nøjes med lerklining i ydervæggene. Det fremgår af en kongelig
ordre til et par borgmestre om at kundgøre disse første byggere
striktioner.8 Endnu op i 1700-tallet fandtes enkelte huse med kline
de ydervægge, men som hovedregel må det antages, at der efter
forbudet blev anvendt (brændte) sten til udfyldning. For så vidt
angår de indvendige vægge er der næppe tvivl om, at økonomi og
vane betingede fortsat klining. At dømme efter universitetsregn
skaberne udførtes klining på stived*, bestående af rafter, der opsat
tes vandret i tavlene, og kliningsleret var så veludstyret med halm
og hår, at det i våd tilstand kunne klaskes på stived'et, så det blev
hængende. Hverken støjler* eller risflet synes at have været
anvendt.
Samtidig med forbudet mod lerklining blev det påbudt at nedta
ge ler- og fjælegavle, men det har næppe været effektiviseret, for i
15
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den første ildebrandsvedtægt, som kom i 1549, krævedes afskaffel
se af slige. Uagtet bestemmelserne fortsatte man for professorgår
denes vedkommende med at opsætte deller* på gavlene, og det må
så konkluderes, at denne praksis også fandt sted i andre huse, efter
som man må formode, at de lærde herrer om nogen havde forståel
se for alvoren i vedtægten. Noget bedre gik det med kravet om at
slå ler på lofterne for at hindre gennemtrængen af ild, men det var
måske blot på grund af det ubekvemme i nedsivende vand fra de
utætte tage, at man overholdt forbudet her.9
Grevens gård
Indtil et stykke ind i 1600-tallet forblev den gård, fru Sophie Krum
medige havde ladet bygge, i Billeslægtens eje, hvorefter den i en
lang årrække som de fleste ejendomme i byen jævnligt skiftede ejer.
Den var i lange perioder at regne for en efter forholdene statelig
gård, og hvad der især gjorde den bemærket, var haven. Denne
blev nemlig på helligdage åbnet for menigmand, som kunne spad-

Udsnit af rekonstruktions
kort over området mellem
Købmagergade og Pile
stræde ca. 1661 fra »Sire
nernes Stad København«,
I, s. 438. Mål 1: 4.000. (teg
net i dobbelt størrelse).
Prikket signatur betyder
have. Fed streg langs have
betyder, at der var grund
muret facade. Skøde fra
1672 til grev Reventlow
viser, at der var hovedbyg
ning foruden portbygning
med baggård og brygge
hus samt stor have med
brandmur langs strædet.
Portbygningen må antages
at have ligget nordligst
mod Købmagergade.
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General Christian Ditlev
greve Reventlow. (16711738) Maleri af Balthasar
Denner? Efter E.F.S. Lund:
Danske malede Portrætter,
bd. 8,1902.

sere rundt mellem bedene og se og lade sig se.10 Det var ikke noget,
borgerne var forvænt med, faktisk var der ingen andre offentligt til
gængelige haveanlæg i byen, så boede man i et hus uden udsigt til
det mindste grønt, måtte man lade sig nøje med kirkegårdene, og
hvad man kunne se fra gaden af de private haver.
I 1672 købte grev Conrad Reventlow gården på auktion. Skødet
viser, at den da var grundmuret med en stor have bagved med
brandmur om; der var portrum, stald, baggård og bryggers med tre
bryggekar foruden logementerne. Opvarmningen klaredes ved
hjælp af to store og to mindre kakkelovne samt en marmorkamin i
den store sal med gyldenlædersbetræk; en mindre sal var udstyret
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med terlumtejbetrækning* på væggene, og særlig bemærkelses
værdigt var et stort, rødtanstrøget klædeskab samt et blåtanstrøget
brevskab med ikke mindre end 44 skuffer med hver sin lås.11 Da
Skatkammerets brandforsikringsselskab så lyset i 1683, var Reventlow blandt participanterne og beskrev selv sin gård som værende
med have ud til Pilestræde, med tilhørende staldgård og en tilkøbt
plads mellem et par nybyggede våninger og et ældre hus, og dér
agtede han at lade bygge et våningshus.12 Eftersom ingen af de to
brandforsikringsselskaber (det andet var stadens), der etableredes i
1680'ernes begyndelse, evnede at have bestand, fik ejeren i 1728
ingen glæde deraf. Engang tidligere var det ved at gå galt, thi en
aprilaften i 1698 forårsagede en revnet kamin ild under gulvet og i
bjælkelaget. Den forsigtige mand havde fornuftigvis dog selv en
sprøjte og kunne derfor påbegynde slukningen, inden brandvæse
net nåede frem.13 Conrad Reventlow døde i 1708, hvorefter enken
Sofie Amalie Hahns var ejer til 1722, hvor så den kvalitetsbevidste
greve, sønnen Christian Ditlev Reventlow arvede. Det blev selv
samme herre, som et par år senere, da København havde været
hjemsøgt af den katastrofale ildebrand, blev taget på ordet efter ved
et kongeligt taffel at have ymtet noget om, at han ville være i stand
til at bringe den da lidet aktive bygningskommission til at fungere
efter hensigten; han fik således fornøjelsen af at stå i spidsen for
arbejdet med at udstikke retningslinier for borgerne. Formålet var,
at byen skulle beriges med et langt mere honnet og sirligt præg end
før ildens fortæring - helt i pagt med enevoldskongernes ønske om,
at hovedstaden måtte kunne måle sig med Europas storbyer.14
Reventlow havde da også på hjemmefronten demonstreret sine
ønsker om at få det bedst mulige ved den store nybygning - eller
kanske var det kun en markant ombygning; kilderne lader begge
muligheder stå åbne. Der kan naturligvis meget vel være bygget
om og til i de næsten to århundreder, der var gået fra det tidligere
omtalte byggeri og til, at det i 1723 var nødvendigt at nybygge.
Under alle omstændigheder var han en herre, som krævede kvali
tet, og det mente han, det skortede på hist og her, hvorfor der blev
foretaget ikke mindre end syv synsforretninger i tiden mellem 31.
august og 27. september 1726. Desværre er hans anmodning over
for myndighederne om at få foretaget besigtigelse ikke bevaret, kun
selve synsrapporterne.15 Derfor vides ikke, om han havde klaget på
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én gang over de mange forskellige fejl og mangler, men det tyder
derpå, eftersom de forskellige rapporter er fortløbende nummere
ret, altså optræder som bilag i en samlet sag.
Der findes ej heller en almindelig beskrivelse, angivende først
bygningerne, dernæst deres indretning og udstyr. Alligevel er det
muligt ved at sammenholde de syv synsrapporter at danne sig et
nogenlunde indtryk af komplekset. Det store kort over byen i 1674,
som borgmester Resen lod publicere tre år senere, udviser en så
slående lighed med Geddes Kort fra 1757, at de tilsammen er et
temmelig kraftigt indicium for bygningernes placering. Ganske vist
må bygningerne på Resens kort i almindelighed opfattes langt sna
rere som signaturer end som konkrete angivelser af husene, og vel
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er Geddes Kort over den genopbyggede by, men det var dog rege
len snarere end undtagelsen, at man genanvendte fundamenter og
kældre ved genopførelsen af sin ejendom, og faktisk understøtter
de to kort dét, der kan uddrages af de arkivalske oplysninger.
Nær ved halvparten af den store grund udgjordes af haven, som
på begge kort er vist med såkaldte lystkvarterer. Den vestlige del af
grunden omkransedes ganske af bygninger med varierende hus
dybde. Allerede før 1408 var der mod Købmagergade udskilt tre
mindre grunde, matr.nr. 11-13/1689, og som nævnt havde bygher
rens fader tilkøbt pladsen mellem disse og husrækken mod Klareboderne, således at den store grund havde to bygninger mod
gaden. De blev i den opgørelse, som stadskonduktør Søren Balle
udformede umiddelbart efter branden, angivet tilsammen at være
49 alen.16 Ved at måle på det af H.U. Ramsing rekonstruerede matri
kelkort 1689 ses den sydligste facadelinie at være 31 alen,17 og det
er præcist, hvad der står i synsrapporten over murerarbejdet. Her
med bekræftes hovedhuset at have ligget sydligst. Bygningen hav
de kælder med nedgang fra gårdsiden. I tilknytning til dette gade
hus, som havde portgennemgang og tre etager (og derfor kaldtes
det høje hus), var der sidehus mod syd, og der var et tværhus med
port ud mod haven. I sidehuset var der en gennemgående gang ud
til baggården, som delvis var en i 1699 tilkøbt del.18 Endvidere var
der vognhus og mindst to vedhammere*. Også den anden del af
grunden ud mod Købmagergade var bebygget, nemlig med en stor
gård, som strakte sig helt ud til haven. Også her var portgennem
gang, men vist nok kun to etager. Dog har det jo unægtelig været
mere præsentabelt end det våningshus, faderen havde givet udtryk
for at ville bygge. Bag i gården lå køkkenhuset, ligeledes i et par eta
ger. At have et selvstændigt køkkenhus (hørende til den oprindeli
ge grund) bag i gården tyder på anselig alder, så kanske var der her
tale om levn fra Sophie Krummediges byggeri, for på Reventlows
tid havde det alt længe været brugt at have køkkenet liggende for
enden af sidehuset, eventuelt med et par simple værelser bag. End
videre var der et orangerihus.
Arbejdet var foregået under ledelse af bygmester Mathias Wulf og
havde stået på i tre år.19 De to murermestre, der blev udmeldt af
Magistraten for at se på klagerne var Ingvord Brogaard og Søren
Hendrichsen. Førstnævnte var først blevet laugsmester i 1721, men
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oparbejdede inden et tiår en forretning med 24 svende og 5 lære
drenge og var meget ofte involveret i faglige stridigheder. Den
anden derimod var netop samme år blevet laugsmester og skulle
siden vise sig at være en af de ret få murermestre, som specielt sat
sede på tyske svende; han havde således i 173011 svende, hvoraf de
6 var tyske foruden 8 drenge; endnu et tiår senere blev han older
mand for et par år.20 Begge blev stundom brugt som vurderingsmænd, og de måtte i dette tilfælde da også give den utilfredse gre
ve ret i, at ikke alt var i orden. Hovedhusets kældertrappe led såle
des under noget nedfalden kalk (puds), som atter skulle udsparties
med frisk kalk. I sidehuset var det flisegulvet i gennemgangen, det
var galt med: det sank i randen og skulle omlægges. Tværhusets
skorsten havde oppe på loftet i den sydlige del bøjet sig på grund
af for dårlige bærejern og skulle derfor eftergås med kalk og bekieles. Det tyder på, at skorstenen var trukket for at kunne komme op
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på rette sted, sådan som man nu brugte det på pæne bygninger.
Fem år tidligere havde J. C. Ernst bidt nogle synsmænd af, da de
kritiserede trukne skorstene, med ordene: »Udi alle moderne byg
ninger findes skorstenene skrå, ledet under tagene og ført skikke
ligt og i god orden regulært ud af tagene.«21 Ved kammen på
tværhuset var det nødvendigt at kalke og bekiele under stenhugge
riet, men det blev ikke angivet hvorfor. Den nordre gavl led under
nedfaldende puds, hvorfor der også måtte repareres her. Der var
sandsynligvis kviste på bygningerne, for det blev tilføjet, at overalt
hvor tagene var gennembrudte, skulle der forskelles og understry
ges, hvilket var forsømt; på hovedhuset var der tagluger, det kan
også være dem, der sigtedes til. Man kan nok synes, at der var
noget at kritisere, men venligt afsluttede de to murermestre med at
melde, at der i øvrigt ej var »i Ringeste Maade Noget at Manqvere«.
Der blev nævnt stenhuggerarbejde på tværhuset, men var det
også på hovedhuset mod gaden; i hvert fald var der omkring por
talen to »neben fuldingen« og pilastre, alt gjort efter forudgående
rids og »accordt«. En del af materialerne til udsmykningen var for
arbejdet på den kongelige materialgård på Frederiksholm; at det
kunne lade sig gøre til privatbyggeri skyldtes både grevens svoger
skab til monarken og hans stilling i samfundet. Til de fine marmor
kaminer i underste appartementer var der anvendt sten fra von Liljenskiolds fabrik i Norge - og de var af så god en kvalitet, som man
kunne fordre. I det mindste én af kaminerne havde undersåts af
sandsten. Stenhuggerarbejdet blev synet af en af de bedste sten
huggere, der var at frekventere i byen: Diedrich Gercken.22
Tømmerarbejdet vurderedes af de to mestre Christen Aagesen og
Peter Dreyer. I det store og hele var de tilfredse, noterede, at der var
anvendt forsvarligt godt, friskt tømmer og var udført upåklageligt
arbejde. Undtaget var dog de seks halve porte, som var i vognhuset
og vedhammerne, og så var der på det øverste loft (uvist i hvilken
af bygningerne) anvendt brædder, som var våde og først efter fær
diggørelsen tørrede ind, hvorved de slog sig slemt og nu måtte
udskiftes.
Snedkermestrene Ole Mogensen (tidligere oldermand) og Chri
stopher Corbianus var mindre fornøjede med det, de så. Straks
inden for porten var døren på venstre hånd sunket, og hverken
»Argetraverne«* eller vinduesrammerne var tætte. Både køk-
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kenderen og døren til borgestuen var svundet, formentlig udtørre
de. På anden etage i hovedhuset var det endnu værre; samtlige
døre i gaderummene var der mangler ved, i sidehuset var de
svundne en lille smule, værst for de to, der vendte ud mod den lil
le baggård. Tredie etage led også under svundne døre til kamrene,
og to vinduesposte var i alt for dårlig stand, den ene blot kaldt
udygtig, den anden havde kastet sig, så rammerne var blevet for
smalle.
I den nordlige gårds bygning mod gaden var nederst spisestue
med en fuldtræsdørfylding, som var sprungen, mens den anden
dør til samme rum var stærkt svunden, og to døre i et vægskab hav
de kastet sig. Ved siden af var »blasongs[plafond*]-gemakket«, her
var det galt med både døre og paneler. Rimeligvis var det hertil,
hofmaler Hendrich Krock udførte to loftmalerier.23 De følgende
døre næstved mod gården var simpelt hen helt sprungne i stykker
i fyldingerne. Der var endnu to store spisegemakker, hvori dørene
havde glasvinduer, men herligheden var der ikke meget ved, thi de
var nu udygtige på grund af udførelsen i ganske vådt træ. En del af
panelfyldingerne havde det ligeledes dårligt, og gulvet kaldtes sim
pelt hen for slet høvlet. Det følgende gemak havde en vindues
karm, der var faldet næsten ned, og et sted var panelet helt enkelt
skilt ad i tre stykker, mens andre af fyldingerne var sprungne.
Huset rummede den store (formentlig italienske*) trappe i en gang
med egetræsdør ud mod gården; denne var nødtørftigt limet, og på
den følgende dør manglede to lister. Ovenpå var det ikke meget
bedre i de fire gemakker, den store sal, den mindre sal med loftma
lerier og de to kabinetter. Dels var det galt med vindueskarmene og
-postene, dels var der sprækker i panelerne, og i kabinetterne var
dørene ganske enkelt udført for smalle.
Både orangerihuset og køkkenhuset havde døre, som var sprung
ne, fordi træet arbejdede; i førstnævnte var der tale om beklædte
døre, mens køkkenhusets udvendige døre var af egetræ. Hoved
portens beklædning var overalt meget svunden, de fire andre por
te var udtørrede. I modsætning til murerne og tømrerne angav
snedkerne ikke, hvad der skulle gøres for at udbedre skaderne, men
andet end udskiftning kan der næppe have været tale om i de grel
le tilfælde.
Det var imidlertid ikke kun vådt træ, der forårsagede problemer
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omkring vinduerne. Også glarmesterarbejdet var der noget at sæt
te fingre på. Caspar Ottsen noterede, at der var anvendt gode mate
rialer overalt - både bly, glas og tin, men der var trods det en del
»sprachene Ruuder«, endog nogle af det dyre, franske glas, som var
så krumme, at rammerne havde taget skade. Et vindue mod gaden
i øverste etage var gået helt i stykker, muligvis på grund af blæst,
mente glarmesteren.
Videre havde det betydning for vinduerne, hvordan kleinsmedearbejdet var udført. Der var flere steder genanvendt gamle anverfere og stormjern, men udførelsen var stærk nok, og der var stort set
overalt udført forsvarligt og dygtigt arbejde. Kun på loftet til
røgkammeret fandtes to hængsler at være noget svage, det ene
sågar i stykker, men her var der tydeligvis tale om hærværk, det var
»med gewalt udi Stycker bryt«. Kleinsmedene Anders Povelsen og
Isach Nielsen noterede pertentligt hver et sted, der var brugt gam
le hængsler eller lignende, selv om de intet havde at udsætte derpå.
Mon det ikke har passet i den grevelige rekvirents kram, at hånd
værkerne fulgte traditionen og benyttede brugbare bygningsdele
fra tidligere byggeri?
Endelig var der blydækker Peder Jensen, som blot bemærkede, at
nogle blybrikker havde løsnet sig og atter skulle tilloddes.
Sammenfattende må det siges, at Reventlow var i sin gode ret til
at være knotten, for der var da faktisk en hel del punkter, hvor
arbejdet var udført klart utilfredsstillende, specielt snedkerarbejdet.
Såvist var der intet for Mathias Wulf at være stolt af.24
Reventlows gård brændte ved Københavns brand i 1728.
Den døde murer
Den indledningsvise nævnte døde murer var Ertmand Hermandsøn, som i 1722 døde midt i sit arbejde på en række bygninger.
Overformynderiet foranledigede derfor på enkens og børnenes
vegne en vurdering af det allerede udførte arbejde. Det er ikke
meget, der kendes til mureren, blot vides, at han blev mester og
optaget i lauget i 1706, og at han et par år senere var bosat i Store
Kongensgade i Nykøbenhavn.25 Han synes ikke at have haft hver
ken svende eller læredrenge i sit brød på det tidspunkt, om han
senere fik er ikke oplyst, men troligt, eftersom han havde gang i
hele seks byggerier, da han så brat blev revet bort. Stundom benyt-
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Ejendommen brændte ikke i 1728 og har sikkert ikke undergået større istandsættelser bort
set fra ændringen fra dobbelt tagvindue, som Hermandsøn opsatte i 1722, til femfagskvist.
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tede Magistraten ham som vurderingsmand.26 Til at vurdere hans
efterladte arbejde benyttedes de to kolleger Anders Jacobsen og
Knud Pedersen.
De igangværende byggerier lå spredt over den ganske by i kvar
tererne Øster, Klædebo, Købmager og Rosenborg i den gamle by, et
enkelt i Nykøbenhavn og ét uden for Vester Port. Tilsammen var
det et ganske stort beløb, nemlig over 566 rigsdaler, der var udført
arbejde for.27 For de to byggerier gjaldt, at murermesteren havde
skaffet alle materialerne til veje, for tre blev det udtrykkeligt poin
teret, at det var bygherren selv, og for det sidste i Købmager Kvar
ter blev det ikke noteret, men må have været ejeren, eftersom der
ikke blev anslået et materialeforbrug.
Til det ikke-identificerede hus i Vingaardsstræde i Øster Kvarter,
ejet af skipper Henrich Jacobsen, havde Hermandsøn skaffet føl25
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gende materialer for i alt 18 rigsdaler og 4 mark: skiellekalk, under
strygningskalk, fint spædekalk og murkalk, som kunne kostes med
sand, svinehår og kalkflager. Arbejdslønnen beløb sig til 24 rigsda
ler 5 mark og 10 skilling - helt klart det billigste arbejde af de seks.
Det, der var foretaget, var indsættelse og fastmuring i kælderen af
to vindueskarme og opmuring af de to piller derimellem; der har
formentlig været tale om omdannelse af kælderen fra en opbeva
ringskælder til en lejekælder. Samtidig opsattes en ny kvist, men
det var naturligvis kun udmuringen af tavlene, Hermandsøn hav
de med at gøre, idet det øvrige påhvilede tømmermanden. Huset
var af bindingsværk også i de nedre etager, og her var de gamle tavl
»udspriket«, det vil sige tætnet i sprækkerne, og kalket. Taget var
»af nyt« oplagt inklusive fastskielling og understrygning, men kun
fire fag, hvilket må betyde, at det var den ny kvists tag; samtidig
repareredes 3 halve fag tag over trappehuset til samme stand. Trap
pehuset havde altså halvtag. Dermed kan man se, at trappehuset
har været placeret i den ene side langs naboskel, altså for enden af
en forstuegang.
Der var også baghus på grunden; det havde fået ny »forstykker«
(facade), hvorunder grunden (soklen) var opmuret i en længde af
ca. 11 alen. Der var nymuret 18 tavl, som sluttelig var »afdønket« det vil sige pudset, eller måske snarere berappet og overkostet som
angivet under materialerne. Der var videre pålagt nyt tag med fast
skielling af stenene og understrygning, i alt fem halve fag. Hermed
kan man så fastslå, at baghuset antagelig har været fem fag bredt og
to etager højt med én dør og fem vinduer, idet der er regnet med
fem tavl i såvel højde som bredde, fraregnet to tavl til dørhul og
fem til vindueshuller. Skorstenspiben var endelig forhøjet med to
alen og havde fået påmuret en ny liste.
Den udformning af skorstenspiben var den gængse for tiden på
de jævne borgerhuse; der er aldrig i de ordinære bygningsbeskri
velser noteret noget om pibernes udformning, for det var temmelig
uinteressant i forhold til værdiansættelsen, der jo var formålet, men
bevarede tegninger og malerier fra 1700-årene viser det. Særlig må
opmærksomheden henledes på en mønstertegning, som tømmer
mester Johan Boye Junge i 1727 udførte med en afslutning nær
pibens top med et gesimsbånd.28 Ganske tilsvarende gjaldt for en
anden af de skorstene, Hermandsøn havde arbejdet med, nemlig på
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huset i Norgesgade over for Garnisons Kirke, matr.nr. 9 8 c /1689,
Set. Annæ Kvarter.
Hvor der i det foregående eksempel både var tale om ombygning
og reparation, gjaldt kun det sidste i dette. Der var her tale om et
noget større hus, idet der var 34V2 alen facadelængde. Murerarbej
det bestod her i opmuring under ny fodstykker (remme af tømmer)
i 3 å 4 skifters højde samt nymuring ud- og indvendig af 88 tavl
med skunker*. De øvrige, gamle vægge fik deres 33 tavl tætnet i
sprækkerne med kalk(mørtel), mens taget blev omlagt med ny sten,
som blev fastskiellet og understrøget, i alt otte hele fag. Som nævnt
blev skorstenspiben repareret og fik påmuret ny liste. To fyrsteder
blev repareret, dels i kælderen, dels i stueetagens køkken, og tre
kamre fik her og der fyldt sine revner ud og blev overhvidtet. Ende
lig blev der opsat og fastmuret to kakkelovne. I gården fandtes et
halvtagshus, hvis to fag tag blev omlagt på ny, mens resten blot blev
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forbedret med ny tagsten, hvor det var påkrævet, samt skiellet og
understrøget. Bygherren sr. Simon Nielsen, reberbanedriver, havde
her selv sørget for de nødvendige materialer, så han slap med at
betale 42 rigsdaler 1 mark og 6 skilling.
Huset uden for Vester Port, ejet af brygger Claus Bochwaltz,
synes at være en nyopbygning helt fra grunden, hvorfor udgiften til
arbejdsløn da også beløb sig til 139 rigsdaler, 3 mark og 6 skilling,
idet bygherren selv sørgede for de fornødne sten, kalk m.m.
Hovedhuset ud mod broen udførtes tolv fag bredt, ét loft højt med
en grundmuret kvist over tre fag og en lille muret kælder på tre fag
mod gårdsiden. Kælderen udførtes af kamp og mursten med en
nedgang fra gården ad syv trin, som blev fastmuret i hver ende.
Huset var af bindingsværk, bortset altså fra kvisten, også de ind
vendige skillevægge bestod af tømmer med udmuring, i alt var der
således 142 tavl, der havde været under Hermandsøns kyndige
hænder. Der har utvivlsomt været indrettet flere boliger ved siden
af hinanden, for to køkkenskorstene blev opmuret og ført ud gen
nem taget. Man skulle mene, det af brandhensyn var en selvfølge,
at sådan var fremstillingen af skorstene, men faktisk kunne man
endnu træffe skorstene bygget som forhen af træ med lerklining
udenpå, skønt det var blevet forbudt ved brandforordningen af
1643, som krævede opmuring inden i husene og udgang gennem
taget.29 Kokkenerne forsynedes med gulve af astrag*- og mursten,
de sidste foran ildstedet forståes. Foruden de to regulære lejlighe
der med selvstændigt køkken må der antages at have været tre
meget små boliger, thi der var også opsat tre køkkenovne - det vil
sige vindovne, som oventil var forsynet med huller til at lave mad
over. Huset har ligget frit, fremgår det af, at det nyoplagte tag
udgjorde 18 fag heltag inklusive sine to skrågavle (valmtag). Det
var ret usædvanligt at se valme på husene, men som oftest lå de
indenvolds jo også bygget helt tæt op ad hverandre, tit endda med
fælles gavle.
I gården var et andet hus i 16 fag med heltag. Det fik sat grund af
kampesten under fodstykkerne både i ydervægge og skillerum;
tænkeligt har der været svare fugtproblemer inden da. De store sten
blev muret sammen med mørtel og småsten, øverst i facaden blev
der imellem bjælkerne udmuret 32 skunke, som omregnedes til ti
tavl ved vurderingen. De underliggende tavl blev derimod udført i
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klining ligesom også i skillerummene; det måtte man gerne her
uden for voldene, men den gik ikke inde i byen, for det havde været
forbudt lige siden 1520 som tidligere nævnt. Taget var sluttelig
istandsat på sine 16 fag. Det må bemærkes, at der i denne opgørel
se er fraveget praksis og for begge husene regnet med samme antal
fag i mure og tag.
Et noget billigere, men også meget mindre hus havde Hermandsøn nybygget i Aabenraa i Rosenborg Kvarter for vognmand Chri
sten Pedersen; huset er beklageligvis ikke identificeret. Murerme
sterens arbejdsløn beløb sig til 48 rigsdaler og 6 skilling; materia
lerne havde vognmanden selv sørget for.
Først havde Hermandsøn opmuret grunden eller soklen under
facaden, gavlene og noget af bagsiden, i alt 54 kvadratalen. Når der
ikke var tale om hele bagsiden, må det skyldes sidehuset, som for
længst var bygget og nu blot var repareret. Forhuset havde dernæst
fået muret 133 tavl med skanderne(?) iberegnet. Nyt tag var pålagt,
fastskiellet og understrøget i alle otte hele fag; specielt blev nævnt
rygningen såvel som vindskederne; huset har altså været fritlig
gende. Eftersom der intet forlyder om skorstene og ildsteder, som
var uundværlige i et beboelseshus, må man antage, at disse har
været brugbare fra det tidligere hus.
Som vognmand havde bygherren naturligvis brug for et vogn
skur. Dette havde tre halve fag tag (lå således langs skel), som repa
reredes med stensforbedring, skielning og understrygning. Tilsva
rende gjaldt for sidehusets tre halve fag; endvidere havde denne
bygning fået opmuret flankerne i kælderhalsen. Da hverken vogn
skur eller sidehus havde fået noget udført på facaderne, må man
tænke sig disse udført i tømmer og brædder.
I Købmager Kvarter var det matr.nr. 43/1689 på Østergade, som
kaptajn Anthoni Sandfuchs/Sandfox kort forinden havde købt,
Hermandsøn havde været engageret i. Ejendommen kendes fra en
senere vurdering i 1734,30 og da huset ikke lå i det af branden i 1728
berørte område, kan der godt skeles lidt til denne for at forstå byg
ningskomplekset. Huset mod gaden var i ni fag og to etager af bin
dingsværk. Murermesteren havde dels foretaget istandsættelse af
det ældre hus, dels ombygget. Således var taget til gaden brækket
op over et ikke nærmere præciseret antal fag, og tømmermanden
havde deri opsat et dobbelt tagvindue*, som Hermandsøn så hav-
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de muret op på begge sider; der var lagt nyt tag på dette vindue,
mens resten af det gamle tag var forbedret med nye sten, hvor det
var nødvendigt, og det hele var skiellet og understrøget. Siden
udskiftedes tagvinduet med en spids over fem fag. Der var oplagt
en ny kældertrappe med seks trin, fastmuret i begge ender; årsagen
var formentlig, at der skulle indrettes hele to lejekældre i undereta
gen - det var der i hvert fald i 1734. Skorstenen (kaminen) var brøstfældig, hvorfor en ny var muret op og forsynet med et spejl, ganske
som honette folk plejede at have. Tre kakkelovne blev sat op og
muret fast.
Der blev ikke udført arbejde på facaden mod gaden, men gårdsi
den havde fået opmuret ny grund, som blev »opskuret«, ligesom
også det gjaldt for sidehuset, i alt 28 alen i længden i en højde af 1
1 /4 alen. 71 tavl ud- og indvendig blev muret op, og sidehus- og
baghustag repareredes med stensforbedring og understrygning.
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Gadehusets bagside og sidehuset blev efter beskielling og udbed
ring af sprækker i tavlene overhvidtet og afpenslet med sorte streg
er, mens tømmeret blev gråt anstrøget. For det ganske arbejde betal
tes 62 rigsdaler 1 mark og 6 skilling.
Kun to gange blev der i Hermandsøns efterladte byggerier angi
vet noget om overfladebehandlingen udover kalkning og puds
ning. Anden gang var vedrørende en våning på matr.nr. 118, Klæ
debo Kvarter, i Rosengaarden, og oplysningen bestod såmænd blot
i angivelse af en lille mængde brunrødt farvestof til 12 skilling
blandt de materialer, som murermesteren havde sørget for at leve
re. De øvrige var 250 mursten, 180 tagsten og skiellekalk, murkalk,
fint sprækkekalk og hvidtekalk, som kunne kostes på med sand,
svinehår og kalkflager. Den samlede materialeudgift blev dermed
19 rigsdaler, 4 mark og 14 skilling, indbefattet 4 mark til vognleje og
arbejdsfolk til at fragte mur- og tagsten. Den tilsvarende arbejdsløn
skønnedes at andrage 20 rigsdaler og 8 skilling.
Det udførte arbejde på våningen var i gadehuset fastmuring af en
ny femtrinstrappe til kælderen, reparation, skielning og anstrygning af 17 tavl samt på taget istandsættelse af rygning, kvist og
vindskeder, blandt andet blev den nederste del ganske under
strøget, og der blev fastgjort løse tagsten. I husets indre blev stue
etagens køkken overhvidtet og fyrstedet opmuret, mens værelserne
ovenpå blot blev overhvidtede; i beboelsesrummene opstilledes og
fastmuredes fire kakkelovne.
Der hørte et brændevinshus til våningen; det lå i gården, havde
fem fag og to etager. Brænderiet var indrettet i nederste etage, fik
repareret skorstenen indeni og en ny mur omkring brændevins
panden, og så blev der overhvidtet. Husets tag havde fået taget alle
tagstenene af, så tømreren kunne omlægge det (spærværket), hvor
efter stenene igen var påhængt, fastskiellet og understrøget. Skor
stenspiben forhøjedes med en halv alen og fik ny liste påmuret altså helt af type som de tidligere nævnte. Der omtaltes tillige et
baghus, hvis stue og sal var blevet udfyldt i sprækkerne og hvidtet,
og hvori der var opmuret et nyt fyrsted, men det fremgår ikke, om
baghuset og brændevinshuset var én og samme bygning. Endelig
var der et skur i tre fag, som havde fået nye tagsten med den vanli
ge fastskielling og understrygning.
Hele våningen hørte sammen med hovedejendommen matr.nr.
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198/1689, Klædebo Kvarter, som vendte mod Fiolstræde, således at
der var fælles bagskel. Hele herligheden var ejet af madame Reigelsen, nylig enke efter Peder Reigelsen, som netop året før havde
fået skøde på den samlede ejendom. Måske var det derfor, Hermandsøn sørgede for materialerne til også dette hus, som adskilte
sig fra alle de øvrige af hans arbejder ved at være et helt nyt byg
geri med grundmuret sokkel, i alt 37 alen lang til facade, gårdside
og de to gavle. Resten af de to etager var af bindingsværk med 94
tavl, som blev muret udvendig og i skillerummene. Taget udførtes,
som det snart er set mange gange, med indhugning, fastkieling og
understrygning. I husets midte opmuredes en stor, dobbelt skor
sten med to fyrsteder, og der opsattes og indmuredes to kakkelov
ne; der var to boliger, én pr. etage, hvert køkken fik IV2 kvadrata
len mursten lagt i gulvet foran fyrstedet. Bag i gården fik et bræd
deskur pålagt tre fag nyt halvtag af den sædvanlige standard.
Arbejdslønnen sneg sig hermed op til 48 rigsdaler, 4 mark og 4 skil
ling, hvoraf alene skorstenen androg de 20 rigsdaler.
Fornuftigvis genanvendtes de materialer fra det tidligere hus,
som var noget bevendt. Af mursten var der kun dem fra den gam
le skorsten, for der havde været klinede vægge, altså uden sten, før.
Disse sten rakte til 26 tavl i den ene gavl ifølge enkens dreng Niels
Børenholm, som havde arbejdet med ved husets opbygning og der
for nu var den, der vidste bedst besked. Han oplyste videre, at de
gamle tagsten var benyttet til gårdsiden, men at resten var helt nye.
Tømmeret genbrugtes fra det gamle hus. På den baggrund skønne
de de to vurderingsmænd, at der var anvendt følgende mængder:
1 pram* grundsten, der ikke specificeredes nærmere, 9.500 flens
borger mursten (den meget udbredte »tynde« sten), 900 tagsten, 7
læster* gullandskalk, 1 læst skellesand, 16 læster mursand og 8
læster ler. Udgifterne var i alt 127 rigsdaler og 3 mark, hvortil kom
14 rigsdaler til vognleje til sten og kalk. Hermed blev den samlede
udgift for madammen 230 rigsdaler og 10 skilling - en net sum at
udrede.
Snedkerkroen
Der findes endnu en vurdering af murerarbejde, den er to år yngre
end den foregående række og omhandler det arbejde, der i repara
tionsøjemed blev udført på snedkerkroen i Grønnegade, matr. nr.
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Grønnegade. Udsnit af rekonstruktionskort fra 1728 fra »Sirenernes Stad København«, II, s.
590. Mål 1:2.000. Indtegnet er alle de i brandåret kendte bygninger. Skravering betyder bin
dingsværk, prikket signatur have.

197D /1689, Købmager Kvarter af mester Johan Eylitz.31 Denne
murermester hørte til de mindre i faget med blot 4 svende i 1730;
hvorfor netop han var valgt vides ikke, men den tanke er nærlig
gende, at snedkerlauget netop ville vælge en håndværker, som
brændte for laugstanken, og dét gjorde Eylitz i udpræget grad. Han
var ivrigt optaget af alt »zønftigt« og afskyede frimestre som
pesten. Ofte var han involveret i tumulter af samme årsag, og det
kom endda såvidt, at han blev sat fast, da han en dag forløb sig.32
Snedkerlauget havde erhvervet ejendommen samme år tillige
med nr. 197E, omtalt som det andet hus. Dette blev der ikke gjort så
meget ved, for det skulle snart afhændes igen, dog fik det fyldt alle
revner og sprækker ud og blev fra det nederste til det øverste
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»brondt anstreyet«, hvilket alt beløb sig til 10 rigsdaler inklusive
den brune farve. Hermed er faktisk refereret samtlige oplysninger
om farvebehandling af bygningsfacader, som er at finde i vurde
ringsbeskrivelserne for hele den gamle by og Christianshavn i tiden
op til 1728. Det er unægteligt ikke meget, men det må så erindres,
at det ikke var uden grund, at murerne havde gammel ret til at
overstryge deres arbejde med vandfarve iblandet kønrøg* eller rød
sten meleret med kalk.33 Erindres må også Erich Pontoppidans ord
om, at husene »werden gemeiniglich mit allerhand bunten couleuren zum Zieraht angestrichen« (husene er almindeligvis med alle
hånde stærke farver anstrøget for udsmyknings skyld); ordene var
fremsat i hans københavnsbeskrivelse fra 1724 og gentaget i den
senere og udførligere udgave fra 1730.34
Huskøbet var kommet i stand på grund af oldermanden Hans
David Meins geskæftighed; uden drøftelse havde han købt for 2.605
rigsdaler, hvorfor han da også tilbød selv at beholde husene og så
blot udleje til lauget. Enden blev, at det temmelig nye seks-fagshus
som nævnt blev solgt, mens det lidt større i syv fag beholdtes og
istandsattes som snedkerkro.35 Dette større hus, nr. 197D, var blåt
og fik istandsat grunden under forhuset, nyopmuret 17 tavl og fik
10 store vindueskarme ud- og indvendig udsprækket; på salen blev
en underkarm fastmuret, og taget blev repareret. Selve snedkerstu
en fik plads i gadehuset. Sidehuset, som var på fem fag i to etager
og med kælder, blev grundmuret fortil i kælderen, såvel som begge
gavle istandsattes; 40 tavl blev muret på for- og bagside, dertil kom
13 indvendige skillerumstavl, og der blev lagt flisegulv i køkkenet;
alle værelser blev dønniket og hvidtet. Endelig blev taget skiellet og
understrøget. Lokummet i gården fik muret to tavl, og det fik sit tag
skiellet og repareret. Men det var ikke nok endda. Der blev bygget
et nyt baghus, seks fag bredt og tre fag dybt i to etager og med to
fags kvist. Fodstykket blev opmuret og 74 tavl muret i bindings
værket. En dobbelt skorsten med to ildsteder nederst blev muret op
fra fundamentet og ud gennem taget, der blev skiellet og under
strøget; en kakkelovn blev sat op og »formuret«. Også til gaden var
nybygget, og der havde murerne kielet og udsprækket alle tavlene.
Hele herligheden, som snedkerne nu kunne tage i besiddelse,
kostede i materialer og arbejdsløn til murerne 94 rigsdaler, 5 mark
og 1 skilling. Vurderingen sluttede med erklæringen, at »Disse
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Nordsiden af østre ende af Grønnegade. Rekonstruktionsforsøg 1: 500. (tegnet 1: 250).
Grønnegade var i 1672 reguleret for at kunne munde vinkelret ud i Kongensgade,
nuværende Gothersgade. Denne regulering kom til at koste en del huse på begge sider af
gaden, nogle af dem kun ganske få år gamle, men i den unge enevælde blomstrede ønsket
om regularitet op.
Matr.nr. 196 længst til venstre var bebygget med et dobbelthus, hvis vestre del i 1712 var
ombygget. Tegningen er fremstillet på grundlag af prioritets vurderinger fra 1712,1714 og
1719.
Matr.nr. 197 i midten, som var de to våninger, snedkerlauget købte, er rekonstrueret med
udgangspunkt i skifte fra 1688 samt prioritetsvurderingen 1724 i forbindelse med ombyg
ningen.
Matr.nr. 127 på hjørnet var bebygget med et mod Gothersgade vendende hus samt to
høje, meget smalle huse mod Grønnegade.
Tegningen er baseret på prioritetsvurdering fra 1724.
Læg mærke til, at de sammenhørende huse på nr. 196 og nr. 197 havde fælles stolper og
gavle, hvilket viser, at de var opført samtidig. De to smalle huse på nr. 127 havde derimod
selvstændige gavle. Tegning forfatteren.

Ofven ermelte Muur arbeider fandes zünftig og for Svarlig ...« - ret
et passende laugsudtryk. Beskrivelsen af arbejdet var udformet af
murermester Ingvor Brogaard, der allerede er stiftet bekendtskab
med i forbindelse med grev Reventlows ejendom, og murermester
Ole Larsen, som var en af de betydeligste inden for sit område (han
blev oldermand 1725-1732 og havde i 1730 19 svende og 7 drenge i
sit brød.36 Ifølge laugsprotokollen beløb de samlede om- og nybyg
ningsomkostninger sig til 826 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling, og så
var endda næsten alle nye vinduer og døre givet af laugsbrødrene.37
For fuldstændighedens skyld refereres her til lejekontrakten fra
35

Kirsten Lindberg

Grønnegades nordside set mod Gothersgade. Snedkerkroen i nr. 41 med flagstængerne
fremstår her med de fem fag, som huset fik ved en ombygning før 1764. Foto ca. 1935
Københavns Bymuseum.

1729 med herbergsfaderen Frantz Pedersen Harboe, for af den
fremgår følgende disponering. Den store sal i hele forhusets bredde
anvendtes til forsamlingen, derunder brugtes stuen til venstre mod
gården til mestrene, til højre til svendene. Over mestrenes sal bag
ved den store sal var et krankekammer og ved siden af et kammer
til den kone, som passede de syge. Over salen var et kammer, hvor
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fremmede svende kunne indlogeres, og i tværhuset brugtes to loge
menter til at udføre mesterstykker i. Resten af komplekset hørte
direkte under krofaderen, dog således at lauget til enhver tid hav
de ret til at benytte skænkestuen. En dagligstue i baggården med
køkken og tværstue havde krofaderen helt for sig selv. Haven til
højre i forgården var ligeledes hans, men alle mestre havde adgang
dertil. Den årlige leje androg 12 rigsdaler 2 mark for svendeherber
get og 70 rigsdaler for stuelejligheden mod gaden.38
Haven var afgjort laugets kælebarn, som løbende gjordes smukke
re. 1 1727 indkøbtes et syrentræ og noget buxbom for én rigsdaler, og
året efter skaffedes for 4 mark tulipaner til pynt og for 17 rigsdaler
og 4 mark et lysthus med borde og bænke til magelighed.39
Ejendommen er der endnu bevaret dele af, omend stærkt ombyg
get.
Priser
På baggrund af denne lille serie beskrivelser kan det konkluderes, at
der var nogenlunde faste takster for de forskellige typer arbejde. Pri
serne beregnedes for tag pr. hele eller halve fag, for tavl pr. styk og
for trapper pr. trin - og det næsten uanset størrelser.
Følgende kan uddrages vedrørende takster for såvel arbejdsløn
som materialer, idet der erindres om, at 1 rigsdaler på daværende
tidspunkt var inddelt i 6 mark å 16 skilling.
Materialepriserne i 1722 synes at have været 6 rigsdaler for en
pram sten til brug for fundament; oplysningen er ikke meget værd,
da det ikke fremgår hvilke slags sten, der var tale om. Flensborg
mursten derimod kostede 4 mark for 100 stk. eller 6 rigsdaler 4 mark
for 1.000 stk.; der var altså ikke tale om mængderabat. Til sammen
ligning angiver Poul Thestrup for tiåret 1720'erne en pris på 10 rigs
daler for 1.000 stk. Tagsten kostede 10 mark for 100 stk. (= 1 6 rigs
daler 4 mark for 1.000 stk.); Thestrup angiver tilsvarende 17 rigsda
ler. At tiårets generelle tal ligger lidt højere har sin forklaring, idet
pristallet netop på tidspunktet for disse vurderinger lå lavt; ved et
beregnet fødevarepristal med indeks 100 i 1750, var tallene således:
1720:108,1721:99,1722:92,1723:84,1724:84,1725:93,1726:99,1727:95,
1728:92,1729:88.40 Hermandsøn havde pr. læst måttet give 4 V2 rigs
daler for kalk, 5 mark for skelsand, 2 mark 8 skilling for mursand og
2 mark for ler.
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Murermesterens arbejdsløn havde de to vurderingsmænd ansat
som følger. Opmuring af fundament eller sokkel af kampesten og
mursten 1 mark 4 skilling pr. kv.alen; ved tilsvarende af mursten 1
mark pr. kv.alen, hvilket også gjaldt for arbejdet på snedkerkroen to
år senere. Der blev også angivet pris pr. løbende alen i 1 1 /4 alens
højde, nemlig 20 skilling, og både i 1722 og 1724 for en ikke angivet
højde 12 skilling pr. alen.
Udmuring af nye tavl kostede øjensynlig som en fast pris 14 skil
ling pr. stk. næsten uanset størrelse, dog blev en enkelt gang angi
vet 1 mark 4 skilling (= 20 skilling) og på snedkerkroen 1 mark. Der
var også ansat en pris på 1 alen i 3 å 4 skifters højde til 12 skilling,
hvilket er nogenlunde det samme som den faste pris. Ved reparati
on af tavl måtte erlægges 8 skilling pr. stk., og det inkluderede
udfyldning af revner og sprækker og efterfølgende anstrygning.
Udmuring af skunk synes at have været en smule dyrere end
almindelige tavl, nemlig angivet til 1 mark 4 skilling pr. skunktavl.
Ved pålægning af nyt hustag inklusive fastkieling og understryg
ning måtte gives 4 mark pr. halve fag eller 8-9 mark pr. hele fag,
men var der tale om valmtag, som qva de skrå flader er vanskeli
gere at oplægge, var prisen hele 2 rigsdaler (= 12 mark) pr. fag.
Samme pris gjaldt, hvis der var tale om nedtagning af et gammelt
tag med efterfølgende oplægning. Det har altså ingenlunde været
en selvfølge, at mureren fjernede de gamle sten, det kunne menig
mand godt selv klare. Oplægning af nyt tag på et skur var billigere,
3 mark pr. halve fag, uanset at der intet fremgik om anden udførel
se. Ved reparation af tag, hvilket indebar såkaldt stensforbedring
(udskiftning af utjenlige tagsten), fastkieling og understrygning,
var prisen 2 mark pr. halve fag, det dobbelte for et helt fag; der var
dog også en pris på 21 skilling for et halvt fag, altså noget billigere,
mens til gengæld prisen på snedkerkroen var 1 rigsdaler 1 mark for
et helt fag, det vil sige meget dyrere. De ikke helt faste priser hav
de velsagtens sin begrundelse i forskellig størrelse på fagene.
Der er kun et enkelt eksempel på, hvad det kostede at opsætte to
kældervinduer og opmure to piller: 2 rigsdaler; reparation omkring
et vindue kostede 1 mark. Fastmuring af trappetrin kostede som
hovedregel 2 mark pr. trin, dog såes også 2 mark 8 skilling pr. trin.
Prisen var ligeledes 2 mark for at opmure to flanker i kælderhalsen.
Opførelse af en helt ny skorsten med ét fyrsted kostede 10 rigs-
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daler, med to fyrsteder var prisen den dobbelte, i snedkerkroen dog
18 rigsdaler. Dette var helt klart det dyreste ved et hus' bygning.
Reparation af skorstenspiben kunne fås for 1 rigsdaler, 2 alens for
højelse af piben måtte man erlægge 2 rigsdaler for. Opsætning og
fastmuring af kakkelovn var der fast takst for: 3 mark. På snedker
kroen måtte dog betales 2 rigsdaler, men det var da også inklusive
»stor forandring«, uden at denne præciseredes. Lægning af
mursten i køkkengulvet foran fyrstedet kostede fra 8 til 16 skilling
pr. kv.alen. Thestrup anfører til sammenligning, at en arbejdsmand
i København i 1720'erne om sommeren, hvor arbejdsdagen var læn
gere end om vinteren, tjente 20 skilling om dagen.
Det er naturligvis muligt ved hjælp af byggeregnskaber at finde
mange andre priseksempler på såvel materialer som lønninger,
men som regel er der dog for lønningernes vedkommende ikke
angivet en specificering af de forskellige arbejder. Derfor kan man
nu glæde sig over de meget oplysende vurderinger, der blev fore
taget, da murermester Ertmand Hermandsøn måtte forlade det jor
diske liv midt i sin gerning. Mindst ét spørgsmål melder sig, som
arkivalierne ikke kan give svaret på: Var han færdig med arbejdet
og havde bare ikke fået afregnet med bygherrerne endnu, eller
resterede der endnu arbejde, som nu skulle overtages af en anden
mester - eller var de forskellige huse færdiggjort af hans eventuelle
svende?

ORDFORKLARINGER
Anstryge:
Arkitrav:
Astrag:
Deller:
Hulsten:
Indlager:
Italiensk trappe:
Kønrøg:

Lerkliker:
Læst:

overtrække med pensel, male uden dekoration.
hovedbjælke i gesims, hvilende på søjlekapitæler.
glaserede lerfliser i varierende formater.
halvtømmer.
brede tagsten med nedad- eller opadvendende buer, såkaldte nonner
og munke.
adelsmænds husarrest eller gældsfængsel på egen bekostning i gæst
giveri, indtil en ordning var kommet i stand med kreditorerne.
trappe med mere end ét løb pr. etage.
eller kønrødt; farvestof, der er afsat ved forbrænding og afkøling, sod;
i opslemmet tilstand brugt som farvestof ved kalkning, idet det i min
dre mængder giver en blågråtone.
håndværker, evt. murer, der arbejder med lerklining.
rummål for tøndevis udmålte varer, variabel størrelse.
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Plafond:
Pram:
Skelne:
Skunk:
Stived:
Støbt kalk:

Støjler:
Tagvindue:
Terlumtej:
Vedhammer:

den flade del af loft, som er dønniket (pudset med stukkatur).
mængdemål svarende til, hvad der kunne fragtes på en pram.
eller skielle; at anvende skellekalk, detvil sige pudsekalk og kalk til
fugning/tætning af tage.
ydermur mellem øverste etageadskillelse og tag.
korte rafter, hvorpå lerklining er klasket i tavlene i bindingsværkshus.
udrørt kalk klar til brug. Først knuste kalkslagere den knuste kalk i
småstykker, dernæst læskedes kalken med vand, så der dannedes mel
kalk, sluttelig rørtes denne op til vællingesubstans.
lodret pind mellem rem og løsholt i bindingsværk til brug for fletværk,
hvorpå lerklining kunne fæstes.
lille, lavthængende kvist, hvis tag er en flig af hovedtaget (en slags
taskekvist).
vægbetræk af halvt uld, halvt linned (hør), løsere i vævningen end lin
ned normalt er.
opbevaringssted for brænde, oftest en bygning eller del af bygning.

NOTER
1. Matr.nr. 14/1689 = 11M /1756 = 9/1806 i
Købmager Kvarter.
2. Kbh.s Dipl., IV, nr. 129, s. 118 + II, nr.
227, s.220f.
3. Om ejerforholdene se H.U. Ramsing:
Københavns Ejendomme 1377-1728,
VIII Købmager Kvarter.
4. Kbh.s Dipl., VI, nr. 58, s. 28ff.
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6. R. Mejborg: Borgerlige Huse, særlig
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7. Se note 6, s. 28.
8. Kbh.s Dipl. I, nr. 216, s. 304.
9. Om det københavnske byggeri før 1660
kan ses yderligere i Kirsten Lindberg: Si
renernes Stad København, bind 1 ,1996.
10. P.F. Suhm: Udtog af en Reise til Dan
mark år 1600,1794, s. 100.
11. Kbh.s Byting, Skødepr. II, 1682-1692, fol.
18, LA.
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26.
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Krudttårnseksplosionen onsdagen den 31. marts
1779
A f Carsten Meyer

Krudttårnet og Rosenkrantz Bastion
På den sidste dag i marts 1779 var vejret blevet noget køligere, end
det havde været de forudgående dage. Vejret indbød ikke til spad
sereture på volden.1 Vagten ved krudttårnet på Rosenkrantz Basti
on ventede på afløsning, og Østerport havde allerede været åben i
mange timer. Netop som vagtafløsningen fandt sted klokken 10
minutter over 9, lød der ud over den ganske hovedstad et øre
døvende brag, der blev efterfulgt af en kraftig rystelse og trykbøl
ge, der i et nu forvandlede de nærmeststående træer, møller og
huse til ruiner, og som sønderlemmede og dræbte de personer, som
befandt sig i nærheden af eksplosionsstedet. Tage, vinduer og ruder
blev ødelagt i en stor del af byen - ja, endog uden for voldene.
Det gamle krudttårn var simpelthen forsvundet, tilbage var der et
hul i jorden, mur- og stenbrokker. Trykbølgen blev på de fleste sider
mødt af bastionens volde, men ind mod byen havde den frit løb hen
over Grønland, som den dengang ubebyggede plads hed mellem
Nyboder og volden. På trods af de beskyttende volde blev der rap
porteret om skader uden for Østerport og ved Blegdammen, og selv
i det beskyttede Kastel blev der meldt om skader.
Ulykken kom til at koste de københavnske indbyggere flere
100.000 rdl. og fik afgørende betydning for krudtopbevaringen i
København.
Ejendommeligt nok ved vi meget lidt om selve krudttårnet. Tår
net var af ældre dato, men hvornår det er opført og af hvem, har det
ikke været muligt at opspore gennem det bevarede kildemateriale.
I nogle fremstillinger2 angives årene 1671-1673 og Søetaten som
bygherre, men dette har ikke kunnet verificeres. Tårnet kan mulig
vis være ældre,3 måske fra den periode hvor Rüse var fortifikati
onsingeniør i København, og hvorfra fæstningsregnskaberne
mangler. I major Thranmoes' rapporter,4 som senere vil blive
behandlet, får vi indirekte enkelte oplysninger om tårnets indret-
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Krudttårn fra ca. 1675 på Enhjørningens bastion på Christianshavn. Dette tårn er muligvis
af samme type som krudttårnet på Rosenkrantz bastion ved Østerport, der eksploderede i
1779. Foto ca. 1930. Københavns Bymuseum.

ning. Det har været en grundmuret bygning forsynet med brædde
gulv og -loft. Fra gulvplan har en trappe ført op gennem et hul i lof
tet til første etage. Bygningen har ikke været hvælvet. Taget har
været teglhængt eller snarere blypladebelagt.5 Tårnet var endvide
re forsynet med dobbeltdør.
Bygningen har i sin indretning været meget lig et krudttårn6 fra
slutningen af 1600-tallet opført i Kastellet. Denne bygning målte 12
alen i bredden og 10 alen i længden, dvs. ca 7,5 m. gange 6,25 m.
Nævnte bygning er i dag nedrevet, men har sikkert været model for
krudttårnet ved Østervold i Fredericia,7 der eksisterer den dag i
dag.
Rosenkrantz Bastion, oprindeligt kaldt Ny Østerport Bastion, var
beliggende vest for Kastellet og Østerport. Østerport havde fra
midten af 1600-tallet ført en omskiftelig tilværelse. Først lå den vest
for Rosenkrantz Bastion, dvs. i kurtinen imellem Peuchlers og
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Rosenkrantz Bastioner, senere øst for denne nær Kastellets uden
værker. 1 1708 fandt den sin endelige og monumentale udformning
og placering imellem Rosenkrantz Bastion og Kastellet. Denne pla
cering bevarede den indtil nedrivningen i februar 1858. Rosenkrantz
Bastion forsvandt i 18978 i forbindelse med anlæggelsen af Øster
port Station og Kystbanen. Kommunen havde i 1895 erhvervet
bastionsområdet og tillod i 1897 Statsbanerne at afgrave den dispo
nible jordmasse, hvorefter arealet blev udlagt som en del af Østre
Anlæg. I dag kan kun en ubetydelig rest anes.
Bastionen var opbygget på traditionel vis med kurtiner, flanker
og facer. Bastionens strube vendte ind mod den åbne plads kaldet
Grønland, der virkede som en slags glacis for Kastellet. Bastionen
var anlagt i slutningen af Christian den IV's og i begyndelsen af
Frederik den Ill's tid og blev i løbet af 1600-tallet forhøjet og udvi
det flere gange. Fortifikationsanlægget ved Øster Vold forsynedes
med raveliner, og i de første årtier af 1700-tallet blev gravene uddy
bet og lagt længere ud.9 Herefter forbliver anlægget så godt som
uforandret, indtil voldene falder i midten af 1800-tallet.
Som mange af de øvrige bastioner i voldanlægget var Rosenkrantz
Bastion opkaldt efter en af de officerer, der havde ledet fæstnings
byggeriet eller gjort sig bemærket ved Københavns belejring under
svenskekrigene i 1657-1660. Niels Rosenkrantz (1627-1676) havde
deltaget i begge dele.
Krudt til barbareskerne
En regnvejrsdag i begyndelsen af oktober 1776 begyndte man
klargøringen af orlogsskibet Slesvig.10 Den 7. oktober blev flaget,
vimplen og gøsen hejst og skibet halet fri, og der blev kastet anker,
så man havde »Bommens Vagt og Christianhavns Kirke overens, og
Castellspynten i NW 1 /2 N«. Forskellige småbåde bragte vand,
kød, grønt, brænde m.m. ombord. Den 9. oktober forsøgte konge
båden Mågen at losse sin krudtlast ombord, men dette måtte opgi
ves på grund af stærk blæst. Af sikkerhedsmæssige grunde blev
krudt altid losset og lastet uden for Flådens Leje. Dagen efter lyk
kedes det såvel Mågen som Ulven at udlosse sine 513 tønder krudt,
og den 13. oktober blev der bragt yderligere 600 tønder krudt
ombord fra båden Ebenezer. De mange krudttønder var bestemt for
Deyen i Algier. Årligt måtte den danske stat som led i en aftale med
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Udsnit af Resens kort over København fra 1674 med øst opad. Rosenkrantz bastion har nr.
15. Til venstre ses Kastellet, til højre ses Nyboder. Københavns Stadsarkiv.

barbareskstateme, dvs. Algier, Tunis, Marokko og Tripolis, yde de så
kaldte »presenter« for at kunne opnå fri og uhindret handel og sejl
ads i Middelhavsområdet. Presenterne bestod som oftest af krudt,
ammunition, kanoner, guld, kunstgenstande, tovværk, skibe m.m.
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Krudtet var leveret fra krudtværket i Frederiksværk. Generalma
jor Classen havde sluttet kontrakt med Kommercekollegiet om
leverancer af krudt og kugler til brug for disse presenter. Orlogs
skibet Slesvig havde tidligere været i algierske farvande. I 17691770 blev det nødvendigt for den danske stat at sætte hårdt ind
over for Deyen i Algier, da denne imod den indgåede aftale allige
vel havde opbragt danske og norske handelsfartøjer og gjort besæt
ningen til slaver, samtidig med at han satte presentfordringerne
yderligere i vejret.11 En større flåde heriblandt Slesvig blev sendt til
området, og ekspeditionen kulminerede med et for dansk side des
værre virkningsløst bombardement af Algier by i dagene 6. til 8.juli
1770.
Den 18.10.1776 kastede Slesvig anker i Kongedybet. Samme dag
meddelte Christian VII Deyen, at han ville afsende de aftalte pre
senter med linieskibet Slesvig under ledelse af kaptajn Winterfeldt.12 Winterfeldt var en dygtig og erfaren kaptajn, der allerede
havde foretaget flere rejser til Middelhavsområdet og Vestindien.
De nævnte egenskaber fik han til fulde lejlighed til at dokumentere
på den kommende sejlads. Frem til den 20. oktober, hvor lodserne
fra Dragør kom ombord, blev der til stadighed, i regn, storm og
haglvejr, bragt alskens fornødenheder ombord. Om morgenen den
21. oktober blev ankeret taget, og skibet gik for sydlig vind og i
småregn op gennem Sundet. Kronborg passeredes ved middagstid,
og der saluteredes med tre skud fra Slesvig, der betakkedes med
henholdvis tre og fire skud fra Kronborg og Helsingborg. Skagens
fyr passeredes den 22.
Allerede tidligt på sejladsen løb skibet ind i kuling, regn og stærk
storm. Man måtte kontinuerligt have folk ved pumperne, uden det
lykkedes at få skibet pumpet ordentligt læns.13 I dagene fra den 10.
til den 19. november sejlede skibet ind i en ødelæggende orkanag
tig storm med svær regn og haglbyger. Skibet befandt sig på dette
tidspunkt syd for Færøerne og vest for Hitland dvs. Shetlandsøer
ne. Sejlene piskede sig selv itu og blæste fra ræerne. Skibet blev
slået ud af kurs, fik kraftig slagside og tog vand ind. På et tidspunkt
var der 6-8 fod vand i skibet. Vandet stod så højt, at mandskabet
kunne ligge på banjerdækket og øse vandet ved hjælp af brand
spande. Det blev nødvendigt at kaste fem af skibets kanoner over
bord, og i alt 6229 stk. 24- og 12-pundige kugler måtte samme vej.
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Forstang, mesan- og stormast knækkede, og sidstnævnte faldt ned
over chefchaluppen og barkassen, der blev knust. Desværre gik det
også ud over en af søfolkene, der fik masten ned over sig og blev
dræbt. Dagen før var en matros blevet skyllet over bord. I alt miste
de tre matroser livet. Ved at pumpe kontinuerligt blev skibet holdt
nogenlunde læns og i balance, og da stormen endelig løjede noget
af, lykkedes det at få rejst en interimistisk mesanmast, og der blev
sat kurs mod nærmeste kyst. Den 20. november nåede Slesvig frem
til Eggersund i det sydlige Norge.14 Ved ankomsten var 40 søfolk
syge på grund af det hårde arbejde, våde klæder og slette forplej
ning. Skibsjournalen omtaler med intet ord krudtlastens beskaf
fenhed ved ankomsten til Norge. Kun selve udlosningen, der fandt
sted i dagene mellem den 26. november og 12. december, omtales.
Men i en senere skrivelse15 dateret den 21. december redegjorde
Winterfeldt over for grev Moltke i Finance- og Kommercekollegiet
for krudtets tilstand. Mod forventning viste det sig, at en stor del af
krudtlasten var intakt, selvom nogle tønder havde ligget så dybt i
skibet, at de var blevet overskyllet. Flere tønder var dog løbet fulde
af vand, hvorved træet var bulet ud og derved havde tætnet disse,
så vandet ikke kunne komme ud igen. Winterfeldt havde ladet
overkanoner P. Richartsen, kanoner Niels Christian Meyer og
underkanoner Jens Lange på det nøjeste gennemgå alle de 950 tøn
der. Resultatet var, at 180 tønder fandtes helt tørre, 251 mid
delmådige og delvis våde. 519 tønder var fuldstændig gennem
blødte, og flere lækkede. Af de nævnte tønder var der kun 936 til
bage, da Slesvig16 atter kom tilbage til København.
Skibet forblev i Eggersund, indtil skaderne17 var udbedret så
meget, at skibet, med sin delvis intakte last og ved hjælp af nødrejs
ning, kunne sejle for egen kraft mod København, hvor dets tilbage
komst blev meddelt den 31.5.1777. Den 7. juni blev krudtet og kug
lerne bragt i land. Krudtet blev ført til det anviste krudttårn ved
Østerport, og kuglerne blev dels overført til orlogsskibet Dannebrog
dels ført til Landetatens arsenal som afdrag på et tidligere lå n .18
Krudtet atter i København
M a jo r T h r a n m o e s ' r a p p o r t e r
Fra major Thranmoes' hånd19 foreligger der to rapporter om krud
tets tilstand ved ankomsten, og ikke mindst om dets videre skæbne
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indtil kun 36 timer før ulykken indtraf. Vi finder heri oplysninger,
der mere end antyder, hvor ansvaret og årsagen til ulykken kan pla
ceres. Den ene rapport er udarbejdet den 4. april 1779 til general
von Huth20 og affattet på tysk. Den anden, som er skrevet på dansk,
er udarbejdet nogle dage senere efter ønske fra Kommercekollegi
et21 og er forfattet i en noget harmdirrende tone. Rapporterne dan
ner grundlag for det følgende kapitel, især førstnævnte den såkald
te »Erläuterung«. Af denne fremgår det tydeligt, at krudtets tilstand
ved ankomsten til København og den senere opbevaring var yderst
kritisabel. Thranmoes forsøgte flere gange uden held at få Kommercekollegiet til at sende krudtet til krudtmøllen til tørring og
bearbejdning22 eller overført til nye tønder. Til sidst måtte han
erkende, at han blev anset for at være »difficil og umedgørlig«, og
som han selv sammenfattede det, »man overvejer ikke, at alle
sådanne overdrevne betænkeligheder, er velbetænkte forsyn, og for
en hel by, især hvor det kongelige herskab og regering residerer,
kan have så højst sørgelige følger«. Stor var derfor hans harme, da
Kommercekollegiet efter ulykken udbad sig en rapport fra den
ansvarshavende artilleriofficer - ja han fandt endog, at det var »et
særdeles fornærmende forlangende«, idet artillerikorpset efter hans
mening aldrig havde »været anfortroet krudtets behandling og
udlevering«.
Thranmoes indleder sin »Erläuterung«23 med en kort redegørelse
for krudtets beskaffenhed og herkomst og grunden til, at det netop
blev placeret i krudttårnet i Rosenkrantz Bastion. Han skriver:
»Den 3. Juni (1777) blev artilleriet af Det kgl. Generalitetsog Commissariets Collegio beordret til, at overlade Gene
ral- Land- Oeconomie og Commerce Collegio den fornød
ne plads i et af de herværende krudtmagasiner, til hen
læggelse af 800-900 centner krudt, som var kommet tilba
ge med krigsskibet Slesvig. Korpset havde netop det gam
le krudttårn i Rosenkrantz Bastion stående ledigt, og det
lå dertil også mest bekvemt for transporten fra Toldbo
den, hvorfor det blev overladt til dette formål. Krudttår
net havde man ofte førhen ifølge ordre udlånt til general
major Classen og købmand Bargum. Ifølge den oven-
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nævnte høje ordres medfølgende skrivelse fra Commerce
Collegiet skulle krudtet, som kom tilbage fra Algier, hur
tigst muligt debarqueres, og som følge heraf blev det alle
rede den 7. juni bragt fra Toldboden til det tiltænkte
magasin. Krudtet bestod af tre slags, nemlig 180 centner
godt krudt, som formodentlig havde ligget øverst i skibet.
Dette krudt blev stillet på plads til højre på øverste etage.
251 centner formodentlig noget ødelagt krudt, da tønder
ne var sorte af havvand. De blev stillet til venstre på sam
me etage, og dernæst blev de nederst i skibet liggende 505
centner meget fordærvet krudt, der flød ud mellem tøn
destavene placeret nederst i tårnet. I alt 936 centner«
Thranmoes fortsætter med at beskrive transporten og tøndernes
katastrofale beskaffenhed:
»Vognene, hvorpå det blev transporteret, var fulde af
krudtslam. Nogle tønder var tomme, andre tønder havde
fået den ene bund trykket ind. Da disse tønder, der over
alt var dækket af krudtslam, blev rullet ind i krudttårnet,
så afsattes allesteder på gulvet en fingertyk skorpe, der
ikke var farlig sålænge den var våd, men desto mere bag
efter. Fra de fleste krudttønder flød krudtslammet lidt
efter lidt ud på det desuden lavt Eggende tårns rådne
gulv, og af fugtigheden trukket ned i jorden. Flere og fle
re tønder er efterhånden faldet sammen, så det gamle for
dærvede krudt har blandet og spredt sig imellem tønde
stave, bunde og tøndebånd. Man var slet ikke blevet beor
dret til at afgive folk til bearbejdelse af krudtet på regning
af Commerce Collegiet. Man skulle blot overlade magasi
net, hvortil den fuldmægtige i Commerce Collegiet havde
den ene nøgle. Når man således afgav folk og en bødker
fra korpset dertil, så gjorde man det udelukkende til sta
dens bevarelse, fordi man må tro, at disse vidste at omgås
disse farlige varer bedre end andre. Artilleristerne, som
dernæst, når en del af det våde krudt var blevet tørt, skul
le arbejde derinde, for atter at bringe det ud af tårnet, gys
te allerede i forvejen, når de skulle træde rundt i det for at
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skovle det i andre tønder. Fare og ulykke lader sig øjen
synlig forudse uden profeteren.«
Kort tid efter at krudtet var blevet oplagret, og adskillige gange i de
følgende tre år, første gang den 14. juni 1777, blev artillerikorpset
bedt om at udtage prøver af krudtet, at nummerere tønderne og
angive forcen på samme. Men korpset afslog alle henvendelser
desangående med den begrundelse: »at det var umuligt at foretage
en sådan prøve, fordi tårnet lige til døren var fuldstændig fyldt
med fordærvet krudt, så man ikke kunne røre sig eller arbejde der
inde, før dette var fjernet, og derved blev uorden og fare kvit«. Man
henviste endvidere til et lignende tilfælde, hvor der i et krudttårn
havde henligget »89 tønder af samme slags, som var kommet med
en fregat fra Lissabon«. Her var tønderne ligeledes faldet i staver.
Men disse var blevet erstattet af nye og derpå fjernet af mægler Jürgensen på assurancens vegne og bragt til Søartilleriets gamle krudt
mølle på Christianshavn. Thranmoes fortsætter: »Der har man
mulighed for forsvarligt og uden fare, at undersøge sådant gammel
fordærvet krudt. Landetaten råder ikke over sådanne bekvemme
steder, og i et krudttårn er dette arbejde slet ikke gørligt«.
Men Kommercekollegiet var ikke sindet at lade det fordærvede
krudt føre til krudtmøllen. Efter kollegiet i 1777 havde fjernet 181
centner af det fordærvede krudt fra tårngulvet, forespurgte man
artillerikorpset: »om det ikke var muligt at fjerne og oplagre den
omtalte rest på 324 tønder fordærvet krudt i et andet krudttårn«, så
man kunne komme til at prøve krudtet, som var oplagret på første
sal i tårnet.
1 1778 fremsatte kollegiet på ny krav om prøvning af krudtet, men
atter afslog Artillerikorpset med følgende begrundelse:
»Den til afprøvningen beordrede artilleriofficer har fra
begyndelsen ladet forstå, at det nederst i tårnet liggende
fordærvede krudt først skal bortfjernes inden det øverste
kan prøves. Samme var tilstede da Commerce Collegiet
den 18. marts samme år lod 30 tønder udtage i vedvaren
de regnvejr, og man fandt da tønderne så dårlige, at de
faldt fra hinanden når man tog fat på dem, så man måtte
skovle dem op. Ja endnu ligger krudt og tønder således
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indbyrdes, at selv kommissionæren fra Commerce Collegiet Sr. Becker og hans fuldmægtige, som har nøglen til
den indvendige dør, medens jeg major Thranmoes har til
den ydre, hovedrystende så til, hvorledes man omgikkes
krudtet. Hvor ofte har man anmodet dem om at bortfjer
ne dette krudt, - men forgæves! Vi har ikke kunnet fore
stille os andet end, at de selv samme har meldt sådant til
det høje Collegium, da de selv kunne give de bedste
oplysninger om, hvorfor krudtet endnu ikke er blevet
udleveret og prøven på det andet foretaget...«.
Thranmoes fortsætter: »Den 23. Marts 1779 modtog korpset en for
nyet ordre om prøvning. Kommercekollegiet meddelte endvidere,
at det nu bortsolgte krudt ville blive bortfjernet med undtagelse af
64 tønder, og man forventede at dette ringe kvantum næppe kunne
lægge hindringer i vejen for en afprøvning af det øvrige på konge
lig regning?«.
Hertil indsendte korpset endnu en rapport til kollegiet, hvori man
gav udtryk for undren over, at der blot skulle restere 64 tønder af
det fordærvede krudt. Man ville stadig ikke udtage en prøve idet,
»tårnet er endnu nederst fyldt med krudt, idet kun lidt er udtaget,
siden den tid det blev oplagret her. Man kunne altså umuligt fore
tage prøven på det øvrige krudt, før bemeldte Collegium foranstal
tede, at det nederst i tårnet liggende fordærvede krudt, som overalt
var faldet ud på jorden blev fjernet af køberen. Når man blot rørte
tønderne faldt de sammen i staver, fordi båndene var sprunget af,
og man gik derfor i krudt til fødderne, hvorved der kunne ske den
største ulykke. Så snart tårnet var blevet rømmet og rengjort ville
prøvningen af det øvrige krudt straks kunne finde sted og resulta
tet indsendt«.
Om mandagen den 29. marts lod Kommercekollegiet afhente 183
tønder. Men tilbage i krudttårnet lå stadig nederst 111 centner for
dærvet krudt, medens der på øverste etage lå 251 centner beskadi
get krudt og 180 centner godt krudt, i alt 542 centner. Det var disse
542 centner dvs. 27.100 kg, der »den anden dag efter, om onsdagen
den 31. marts på ulykkelig vis er sprunget i luften, uden at det kan
siges hvordan, specielt da magasinet allerede havde været lukket i
36 timer«.
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Major Thranmoes afsluttede sin »Erläuterung« med de allerede
nævnte betragtninger vedrørende difficilitet og tillige med følgen
de: »Og med græmmelse kan man nu se den bedrøvelige følge af,
når det tillades sådant stof at indføre til den kongelige residence
end sige at lade opbevare årelangt i et magasin. Ulykken og øde
læggelsen ville have været langt større, hvis magasinet havde været
hvælvet, og alt krudtet stadig var deri, og vinden havde ført mod
byen«.
Den 10. april udbad General- Landets- Økonomi- og Kommercekollegium sig en rapport24 fra den artilleriofficer, som man mente
havde været »anfortroet krudtets behandling og udlevering«. Som
tidligere nævnt anså Thranmoes dette forlangende som »aldeles
fornærmende«, idet artillerikorpset blot var blevet beordret til at
stille et krudttårn til rådighed og intet andet. Han lader det meget
klart fremgå, at det hele tiden har været Kommercekollegiets egne
folk, repræsenteret ved Sr. Becker og Mr. Quist, der havde varetaget
»behandling og udlevering af det bortsolgte til vedkommende
købere«.
Han indleder sin rapport med at skildre begivenhederne den 7.
juni 1777, hvor bl.a. nøglen til krudttårnet blev overdraget til hr.
Becker fra Kommercekollegiet. Han skriver: »Da nu ej forvalteren
eller copisten kunde mistes af contoret, og jeg giærne vilde see
krudtets beskaffenhed, gaar jeg selv med en tøjhusbødker til krudttaarnet med nøglerne og tegnet, som skal viises til den vagthaven
de officer«. Bevogtningen af det gamle krudttårn i Rosenkrantz
Bastion skulle oprindelig ifølge vagtinstruksen fra 177125 foretages
af vagten, der var placeret ved selve batteriet. Han skulle stå såle
des, at han kunne overse runddelen med krudttårnet. Denne prak
sis må være ændret i de følgende år. Dette findes der belæg for i en
løs, desværre udateret, lap papir indlagt i samme vagtinstruktion,
der fortæller, at skildvagten skal være ved det gamle tårn som ved
det nye. Ved det nye tårn, beliggende ud for Hjertensfrydsgade, var
der fast vagt ved selve tårnet. For vagten ved krudttårnene gjaldt
det, at han ikke måtte lade folk passere tæt forbi tårnet men henvi
se dem til alfarvej. Al ild og tobaksrygning i nærheden var selvsagt
strengt forbudt. Han skulle endvidere omgå sit gevær med megen
forsigtighed. De to sidstnævnte forhold vil senere blive behandlet.
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Udsnit af kort over Østervold, som skal vise forholdene i 1858, nordøst opad. Rosenkrantz
bastion, hvor krudttårnet eksploderede i 1779, ses til venstre for Østerport. Krudttåmet ved
Grønlandsgade er ikke det eksplosionsramte fra 1779. Efter København Før og Nu, 1916.

Thranmoes fortsætter: »Herefter oplukkes taarnet, og overleveres
til nærværende Sr. Becker og Mr. Quist, som til transporten og
krudtets oplag og im odtagelse var af Commerce Collegiet
udnævnt, og uden ringeste imodsigelse og egen godtbefindende
behandlede det som efter krudtets beskaffenhed og Søetatens til
skyndede hastighed ej kunde anderledes ske, men aldrig nogen
artilleriofficer kunde tage del i sligt forhold«.
Thranmoes gik herefter ned til »Castelsbroen«, hvor krudtet blev
ilandsat. Her forsøgte han at overtale den ansvarshavende søofficer
til at lade det fordærvede krudt føre til »Friderichværck, eller til det
sted hvor søartilleristerne henlagte deres fordærvede skibskrudt«.
Men ingen ville svare andet »end de havde ordre at skynde sig og
faae det i krudttaarnet«.
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Frem til slutningen af marts 1779 blev der flere gange udtaget
krudt fra tårnet under opsyn af Sr. Quist og Mr. Becker. I slutningen
af marts umiddelbart før mandagen den 29. marts var Becker og en
tjener tilstede, da 183 tønder fordærvet krudt blev udtaget. Det
skulle vise sig at være sidste gang, krudttårnet blev åbnet. Thranmoes beskriver situationen inde i tårnet på følgende måde:« Krudt
og staver, samt dårlige tønder med forraadne baand laa blandt hin
anden«. Da Thranmoes tilllod sig at spørge Becker om, hvorledes
man havde tænkt sig at få tønderne ud af tårnet, fik han følgende
afvisende svar: »der slaar man et toug om tønden og drager den
sammen, saa slaar bødkeren baand paa«. Thranmoes afsluttede sin
rapport med at opfordre Kommercekollegiet til at indhente yderli
gere oplysninger hos de herrer Becker og Quist, idet disse hele
tiden havde været betroet krudtets »behandling og udlevering og
som derfor var i besiddelse af alle vedkommende tilforladelige
efterretninger og auctionsprotokoller«.
De to rapporter er forholdsvis fyldigt gengivet, da de til fulde tyde
liggør de fortvivlende forhold, der rådede inde i krudttårnet. De
placerer ansvaret hos Kommercekollegiets repræsentanter, der
trods de utallige opfordringer til at bringe forholdene i orden intet
foretog sig. De nævnte personer må have følt et tungt ansvar, da
krudttårnet sprang i luften den 31. marts.
Ulykkens årsag
Ingen af de samtidige aviser, såsom Adresseavisen eller Kiøbenhavnske Tidende, tog stilling til ulykkens årsag. End ikke skillings
viserne og anden lejlighedsdigtning turde antyde årsagen. Der
fandt ingen auditørundersøgelser eller andre afhøringer sted i for
bindelse med ulykken. Den eneste samtidige kilde, der antyder en
mulig årsag, er Bolle Luxdorph,26 deputeret i Danske Kancelli. Han
noterede den 31. marts følgende i sin dagbog; »...årsagen er ubekiendt, men det havde ei (dvs. krudttårnet) været aabnet siden man
dags (dvs. den 29. marts). Mand meener, at ved det der var feiet, var
noget af skarnet blevet liggende ved dørren, som havde tændt ved
det, at en soldat havde slaget ild og (ilden derefter var) løbet under
fodstøkket«.
Antagelsen, at den posterede skildvagt hemmeligt skulle have
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røget tobak og, da afløsningen indfandt sig, havde banket piben af
på sin skohæl eller lign., hvorved antændelsen skete, har holdt sig
i nogle nyere fremstillinger. Men gnisten kan være fremkommet på
anden vis. Det har tidligere været nævnt i forbindelse med vagtin
struksen, at ild og tobaksrygning i nærheden af og ved krudttårnet
var strengt forbudt. Instruksen omtaler imidlertid også, at den
vagthavende soldat skulle omgå sit gevær med megen forsigtighed.
Netop dette sidste forhold indskærpes kort tid efter ulykken i vagt
journalen på følgende måde: »De vagthavende ober- und.officerer
inbefeles paa det eftertrykkeligste at instruere deres skildvagter ved
krudttaarnene, at de ey understaar sig, naar de paa posten har sab
len i haanden, der med at hugge imod noget, slaae imod steene,
eller andre bevægelser dermed at foretage, men bestandig holde
sablen varlig i haanden. Naar de staar med gevæhret, maae de ide
lig beholde samme varligen på skulderen, ikke leege eller spøge
dermed langt mindre opgrave med bajonetten i jorden. De skild
vagter som findes herimod at handle, skal paa det haardeste derfor
straffes.«27
Man bemærker, at tobaksrygning ikke bliver nævnt, men til
gengæld vil alle de nævnte forhold såsom at hugge med sabel mod
sten osv. kunne frembringe gnister. Man kan muligvis heri se en
forklaring på, at eksplosionen udløstes. Har den vagthavende sol
dat af en eller anden grund håndteret gevær eller sabel umiddelbart
før eller under vagtafløsningen på en sådan måde, at en gnist er
fremkommet, hvorved ulykken blev udløst? Vagten kan have sat
geværkolben hårdt i jorden, hvorved der er opstået en gnist fra kol
bekappens metal!
Alle hovedaktørerne,28 en gefreiter af Det norske Livregiment,
som opførte vagten til afløsning sammen med den ankomne og
afgående vagt, blev dræbt på stedet. De omkomne var gefreiter
Andreas Meier fra Oldenburg, 24 år, den ankomne vagt Andreas
Jacobsen fra Sverige, 25 år, og den afgående vagt Conrad Lefler fra
Frankfurt, 18 år. De blev dagen efter begravet i overværelse af alle
over- og underofficerer og under ledsagelse af feltmusik. Såvel den
ankomne som afgående vagt på volden bag krudttårnet faldt ned
på den anden side af volden og reddede livet. Skilderhuset blev
slået i stykker. De ankomne og afgående vagter ved møllerne og på
kurtinen forblev uskadte. Ved porten blev fire vagter såret. Carl
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Bade,29 fuldmægtig ved Port- og Passage Pengene, meddelte, at
»Passagecontoiret i Øster Port« var »mangfoldig beskadiget«, lige
som og betientenes indhave boe er meget spoleret, siden de boede
nær derved«.
Ifølge en designation30 underskrevet af H. Peymann beløb byg
ningsskaderne på Københavns Fæstning sig til 1237 rdl., 1 mk., 9 sk.
En tilsvarende designation underskrevet af Lønborg31 viste, at ska
derne på »Citadellet Friderichshavns« bygninger beløb sig til ikke
mindre end 5820 rdl., 85 sk. I et af general Huth32 udarbejdet over
slag fra februar 1780 vedrørende de økonomiske omkostninger ved
udflytning af krudtmagasinerne figurerer yderligere et beløb på
2058 rdl. til udbedring af resten af de skader, som det sprængte
krudttårn havde forvoldt på fæstningens bygninger.
Ulykkens omfang
S k a d e r på m e n n e s k e r o g b y g n in g e r
Skaderne på de militære anlæg var som nævnt betydelige, men ska
derne på byens øvrige ejendomme var endnu større. Mange var
blevet dræbt og utallige sårede. De efterfølgende beskrivelser byg
ger dels på rodemestrenes indberetninger fra april 1779,33 dels på
synsforretninger foretaget i april og maj måned samme år, og på en
lang række regninger fremkommet i forbindelse med et proklama
fra januar 1780.34 Endelig fremkom enkelte af de skadelidte i for
bindelse med en kollektfordeling med et pro memoria til yderlige
re uddybning af deres forhold. De nævnte kilder beskæftiger sig
primært med de bygningsmæssige skader, hvorimod oplysninger
om skader på bohave, udgifter til genhusning, tabt næring og ikke
mindst personskader kun omtales perifert. Et første indtryk af
ulykkens materielle omfang får man i rodemestrenes indberetnin
ger foretaget i dagene frem til den 17. april 1779. Desværre er disse
indberetninger meget uensartede i omfang og oplysninger. De byg
ger på husejernes udsagn og på rodemestrenes egne skøn og iagt
tagelser. Kun de færreste husejere havde på dette tidspunkt haft
mulighed for at få foretaget syn og overslag fra håndværksmestre,
endsige haft mulighed for at kunne fremlægge regninger. Der fore
ligger indberetninger fra Sankt Annæ Vester, Sankt Annæ Øster,
Rosenborg og Klædebo Kvarterer.35
Hvor rodemestrene i Sankt Annæ Vester Kvarter bruger subjekti-
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ve meget upræcise ord som lidet, stor, meget stor skade og rent rui
neret, så forsøger rodemestrene i Sankt Annæ Øster Kvarter deri
mod meget minutiøst at angive antal skader på tage, tagsten, vin
duer, ruder, typer af glasruder, gipslofter m.v. Enkelte husejere
kunne dog allerede opvise overslag fra håndværksmestre. Eksem
pelvis anslog murermester Møller skaderne på Schacks Palæ til 732
rdl. og 3 mk., men flere af disse meget tidligt foretagne overslag
viste sig senere at være ganske urealistiske. Således blev skaderne
på Frederiks Hospital først anslået til 2500 rdl., men en senere syns
forretning fastsatte skaderne til næsten det firedobbelte. Først langt
senere forelå der eksakte økonomiske overslag i form af regninger
og synsforretninger. Disse er imidlertid så få i antal i forhold til den
mængde ejendomme, der reelt led skade, at disse ikke giver noget
sandfærdigt billede af ulykkens eksakte økonomiske omfang.
Eksplosionen forvoldte selvsagt de største skader i umiddelbar
nærhed af krudttårnet. I Sankt Annæ Vester og Øster Kvarter var en
stor procentdel af bygningerne alle mere eller mindre berørt af
ulykken. Nyboder var meget hårdt ramt. Foruden de tre nærmeststående møller var Stenkulgade og Rigensgade hårdest ramt. De to
nævnte kvarterer vil i det følgende være genstand for en detaljeret
gennemgang gade for gade. Skaderne i Rosenborg og Klædebo
Kvarterer vil blive gennemgået mere overordnet. Skaderne i sidst
nævnte kvarterer var langt mindre, men udbredte.
Sankt Annæ Vester Kvarter
K o n g e n s - o g G r ø n la n d s M ø lle
Ved eksplosionen var ikke alene møller Mouritz Friderichsen blevet
ilde tilredt, men hans kone var blevet blind, og han frygtede, at hun
ikke ville få sit syn igen. Begge møller var aldeles spolerede og gjort
ubrugelige og Friderichsens 6-7 år gamle grundmurede hus i Sten
kulgade med tilhørende side- og baghus havde taget overmåde stor
skade. Tagene var revet af, og lofter, vægge, døre og vinduer var
alle slået i stykker. Uden nogen forseelse eller forsømmelse var Fri
derichsen blevet ruineret og en ulykkelig mand, som havde mistet
hjem og levebrød. Han stod nu som en fattig mand uden midler til
at istandsætte hus og møller. Han forsøgte ligesom så mange andre
at henvende sig til »Brandassurancens Contoir«, men måtte erken
de, »i hvormegen dette og billighed jeg har på min side, har (den)
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ej villet befatte sig dermed«. Ved den efterfølgende taksationsfor
retning havde man indbudt brandkassedirektøren, men man kom
til at vente forgæves. Brandkassens vægring vil senere blive
behandlet. Den 6. april anmodede Friderichsen derfor Magistraten
om at udpege kyndige håndværksmestre, der kunne foretage besig
tigelse og taksation af skaderne på hus og møller. Dagen efter mød
te tømrermester og møllebygger Christian Wæsing og murermester
Hendrick Brandeman op for at taksere skaderne.
Skaderne på Kongens Mølle var så store, at den »befandtes total
ruineret«. Så vidt det kunne skønnes, kunne møllestenene samt
noget af det sværeste jern genbruges, ellers var alt splittet og slået i
stykker. Skaden vurderedes til 2550 rdl.
Grønlands Mølle på den anden side af krudttårnet, nærmest
Østerport, var ikke helt så medtaget men dog for størstedelen slået
i stykker. Hele møllen var rykket 3 tommer til den ene side, hvor
ved foden og klodserne under møllen var blevet beskadiget og
kommet aldeles ud af lod og vinkel. For at afhjælpe dette måtte
man antagelig nedpille møllen helt. Skaden vurderedes til 1550 rdl.

Krudttårnseksplosionen i Rosenkrantz bastion 1779. Til venstre Lille Kongens mølle, til høj
re Grønlandsmøllen. Yderst til højre Østerport. Samtidig tegning. Københavns Bymuseum.
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Ejendommen i Stenkulgade matr.nr. 438, der bestod af en grund
muret, teglhængt bygning, syv fag i to etager med kvist og kælder
samt et side- og baghus, led som sagt betydelig skade. Taget over
hele bygningen var totalt spoleret inklusive tagbjælkerne. Skorste
nen var revnet på tværs, flere skillerum af mur og bindingsværk
var faldet sammen, alle fyldingsdørene med hollandske låse og
hængsler aldeles ødelagt. Gibslofterne og gibsdækkenerne var lige
ledes nedfaldne og ødelagte. Selv alkoven var ødelagt. I baghuset,
der var indrettet til heste og kostald, havde bagvæggen forskudt
sig, og bjælker og løsholter var knækkede. På sidehuset, der som
baghuset var af bindingsværk, var halmtaget og tagkonstruktionen
fuldstændig ødelagt. Skaderne vurderedes til 700 rdl.
I alt beløb skaderne sig til 4800 rdl.
En 15-årig pige, der arbejdede i Kongens Mølle, og de to møller
svende, bl.a. den 24-årige Christen Thommesen Flye,36 der arbejde
de på Grønlands Mølle, blev enten dræbt øjeblikkeligt eller døde
senere samme dag af deres sår. Nogle møllerdrenge, der sov på eks
plosionstidspunktet, overlevede mirakuløst. Endnu en 15-årig pige
på vej op til møllen og en kone, der gik på vejen neden for volden,
blev begge dræbt af omkringflyvende træstykker.
S t o k h u s m ø lle n
Christen Olsens enke Karen Rasmusdatter på Stokhusmøllen
matr.nr. 443 var blevet hårdt ramt af ulykken såvel menneskeligt
som materielt. Stokhusmøllen, der i lighed med de andre møller
var en firkantet bræddebeklædt stubmølle stående på fire mure
de piller, var så godt som helt ruineret. Mølleakslen var slået søn
der, møllearmene havde taget skade, og møllen havde foroven
skilt sig, og klædningen på møllen var for størstedelen ødelagt.
Hele møllen havde rykket sig på pillerne og var kommet ud af
leje.
Den tilhørende ejendom i Stenkulgade matr.nr. 442 med forhus,
sidehus og baghus havde i lighed med de øvrige ejendomme i
gaden lidt stor skade. I forhuset, bestående af en ni fags mur- og
bindingsværksbygning, en etage høj med kvist over fire fag, var
gavlene revnet i lighed med skorstenen. Indvendige døre og skil
lerum ødelagt. På sidehuset havde bagsiden løsnet sig fra bjælker
ne og var faldet ind til naboen. På baghuset var taget ligesom på
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de øvrige bygninger ganske ødelagt og lægterne og trægavlene
»ganske afrevne«. Et fem fags plankeværk var ligeledes ødelagt. I
alt vurderedes skaderne til 800 rdl.
Karen Rasmusdatter sad nu som en fattig enke med to børn. Til
med led hun den »store hiertesorg«, at hun »paa saa ynkelig en
maade mistede« sin trolovede fæstemand, som hun netop fredag
den 20. marts havde holdt trolovelse med. Han blev ved krudt
tårnseksplosionen kastet ud af Mouritz' mølle og blev »brendt og
knuset saaledes, han døde den 1. april«. Møllerdrengen, der skulle
have været svend, omkom på samme ynkelige måde.
Catharina Maria Unger, der boede i den forulykkede møllers hus,
havde mistet det lidet hun ejede. Alt var »fordærvet eller sønderslaaet«. Hendes tilstand var blevet dobbelt ynkværdig ved man
dens død, hvorefter hun nu sad tilbage med tre umyndige og »uop
dragen« børn, hvilke hun kun havde liden eller slet ingen evne til
at forsørge. Hun forsøgte derfor i oktober 1779 at anråbe Magistra
ten om en »liden understøttelse« - men forgæves.
Kun ved en tilfældighed kom ulykken ikke til at koste en af dansk
åndslivs store personligheder livet. Knud Lyne Rahbek plejede
hver formiddag, når vejret var nogenlunde tåleligt, at gå over vol
den til Rosenborg Have. Han skriver,37 at han netop den dag, »da
krudttaarnet sprang, sad utaalmodig hjemme, og ventede paa mine
sko, som jeg alt nogle gange forgiæves havde raabt efter, for at giøre
min sædvanlige morgenvandring, der netop gik krudttaarnet forbi,
og at der altså ikke hørte saa forskrækkelig meget af den vigtighed,
mennesket har for sig selv, til, om jeg i hin forsinkelse erkiændte en
høiere haands vaagen over mit liv«.
S te n k u lg a d e
Alle huse i Stenkulgade var blevet helt ruineret eller havde lidt
overordentlig stor skade. Hos Just Christian Uhrenholt matr.nr. 441,
fuldmægtig ved den gamle kalkfabrik uden for Østerport, var ska
den total. Han var på ulykkestidspunktet og månederne derefter på
Saltholm i embeds medfør og anmodede derfor først så sent som i
juli måned om en vurdering af skaden. Huset var et mur- og bin
dingsværkshus på femogtyve fag i to etager med to kviste på tre
fags bredde. Vurderingsmændene murermester Dam og tømrerme-
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ster Henckel fandt, at huset var totalt ruineret, ikke mindst på
grund af husets alder. Bjælkerne såvel som skorstenene var bræk
kede, vinduesrammer, karme samt væggene aldeles blæst bort. På
grund af bygningens ælde vurderedes skaderne kun til 800 rdl.
Hertil kom skader på møbler for 20 rdl.
Rodemestrene anså ligeledes August Andersen Broholm's ejen
dom matr.nr. 439 for at være rent ruineret. Ejendommen var på otte
og et halvt fag i mur- og bindingsværk og i to etager samt kælder.
Alle udvendige tavl havde forskubbet sig, alle indvendige skille
rumstavl kastet omkuld. Kakkelovnen var faldet ind på gulvet. Tag
og vinduer, ruder, døre, alt var ødelagt. Baghuset havde lignende
skader. Skaderne blev takseret til 470 rdl.
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I matr.nr. 444 og 445 var skaderne betydelige, og synsforretnin
gen satte skaden hos Mogens Nielsens enke i nr. 444 til 380 rdl.
Både hos Broholm og sidstnævnte blev der meldt om skader på
møbler og indbo. Broholm anslog selv sine skader til 10 rdl. Ska
derne i nr. 445 takseredes til 241 rdl. Men John. Christoph Schule
kunne imidlertid i februar 1780 bevisliggøre, at istandsættelsen
havde beløbet sig til langt mere. Han havde lidt skade på sin
fabrik, som han hele sommeren havde forsøgt at istandsætte. Det
havde tilmed været nødvendigt at bekoste en istandsættelse af
gårdens brønd, der var blevet beskadiget ved jordrystelsen. Hertil
kom skade på bohave.
De hårdest ramte Maren Sørensdatter, Mogens Nielsen's enke,
Karen Rasmusdatter, Just Uhrenholt og August Broholm blev efter
anmodning38 fritaget for næringsskat indtil deres huse var blevet
genopført. De slap ligeledes i fem år for at betale indkvarterings
skat. Skaderne på de nævnte ejendomme og de tre møller beløb sig
samlet til 7491 rdl.
Rigensgade
Lige om hjørnet i Rigensgade ud mod Grønland hos brygger de
Place matr.nr. 436 blev skaderne opgjort til ikke mindre end 4070
rdl. Han var dermed næst efter møller Friderichsen den enkeltper
son, der led størst skade ved ulykken.
I naboejendommen matr.nr. 437 vurderedes skaderne til 750 rdl.
På den anden side af de Place's ejendom lå Nyboders Materialgård
matr.nr. 435, der sammen med Det kongelige Uldmanufaktur
matr.nr. 449 næsten dominerede hele den ene side af Rigensgade.
Såvel den af inspektør Gemzøe beboede materialgård som uldmanufakturet blev kraftigt beskadiget. På sidstnævnte var samtlige
tage, vinduer og døre ødelagt. Murermester Brandemann og tøm
rermester Wæsing takserede her skaderne til 1866 rdl. og 30 sk.
Hos garnisonsskarpretteren Oswaldt i matr. nr. 459 på hjørnet af
Rigensgade og Krusemyntegade var skaderne ligeledes betydeli
ge. Rodemestrene betegnede huset som »nedfaldent«. Håndvær
kerregningen beløb sig til 1100 rdl. Fire andre matr.nr. 405,406,433,
434 indsendte mindre regninger så der i alt forelå regninger for
1301 rdl. og 2 sk. Samlet beløb skaderne i Rigensgade sig til 6121
rdl. og 2 sk.
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Kopi efter oversigtsplan af Nyboder ca. 1800. De dobbelt skraverede bygninger er fra Chri
stian 4.S tid, de enkelt skraverede har to etager og er opført senere. Efter O. Alstrup og Ch.
Christensen: Nyboderfolket, 1930.

N yboder
Samme dag, som ulykken indtraf, modtog divisionscheferne Schin
del, Bille, Stephansen, Fontenay og chefen for Holmen, Walterstorff,
en skrivelse39 fra Admiralitetet, som efter majestætens ønske, for
langte følgende: De skulle straks udarbejde og indsende rapporter

63

Carsten Meyer

over skaderne på såvel huse som mennesker, de husvilde skulle
skaffes husly og de kvæstede hjælpes. Der skulle gøres alt for at
holde orden, så der ikke skete yderligere skade. Endelig skulle
reparationsarbejdet sættes i gang hurtigst muligt.
Officerer og underofficerer fra de forskellige divisioner blev der
for de nærmest følgende dage sat til at syne skaderne på huse og
mennesker og derefter indgive rapport.
Til den nødtørftige udbedring af husenes tage og vinduer blev
anvendt vragbrædder. Disse blev stillet til rådighed af Holmens
chef og skulle administreres af Nyboders inspektør, Gemzøe. Det
blev pålagt Gemzøe40 at føre nøje regnskab med de udleverede
brædder. Han skulle antegne hvor mange, der blev udleveret og
anvendt til de enkelte huse, for at det nøjagtige antal atter kunne
tilbageleveres, når den endelige reparation var blevet foretaget.
Gemzøe skulle endvidere sørge for at håndværksmestre foretog
besigtigelse og afgav prisoverslag. De kvæstede skulle bringes til
Kvæsthuset, da man skønnede, at Nyboders egne sygestuer var
gjort ubrugelige ved ulykken.
Divisionerne skulle ligeledes stille det nødvendige vagtmand
skab til rådighed for at undgå yderligere skader og ulykker og i
øvrigt sørge for, at reparationsarbejdet, både det midlertidige og
det endelige, blev udført med al mulig hurtighed og flid.
Den 6. april modtog divisionscheferne endnu en skrivelse fra
Admiralitetet.41 Man ønskede nu i lighed med tidligere, at office
rer og underofficerer skulle undersøge og rapportere hvilken ska
de, ulykken havde påført den enkelte beboers indbo m.v. De skul
le inspicere og give overslag på, hvad det kunne beløbe sig til i
penge, men de skadelidte måtte ikke selv deltage i bedømmelsen.
Midt i maj måned42 blev de indsamlede rapporter forelagt maje
stæten. Ifølge rapporterne var vinduer og tage beskadiget overalt.
Mure og skorstene var revnede mangfoldige steder. Men især var
de huse, »som ligger længst ude imod porten, såsom på Elsdyr- og
Hiertenfrydslængderne og i Tulipan- Elephant- og Harregade saaledes spolerede, at hovedmurene hist og her var sprukne og rev
nede. Skorstenene dels knækkede, dels revnede. Alt skillerums
murværket nedfaldet, vinduerne indslagne. Vindueskarme, -ram
mer og hængeskodder dels knust dels forkommet. Lofterne hævet
og spaltet. Nogle bjælker knækket, de fleste døre borte og resten
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gjort ubrugelige. Tagene til gården og gaden rent afklædte, og en
hel del af spærværket og lægterne spoleret«.
Istandsættelsen ville ifølge håndværksmestrenes overslag, som
var gennemgået af stadsbyg-mester Rosenberg, beløbe sig til ikke
mindre end 40.800 rdl. Ligeledes ifølge rapporterne havde man,
for at beskytte beboerne mod regn og uvejr, anvendt al optænke
lig flid på at få husene dækket med tag, og glarmesterlavet var
ligeledes i fuld gang med at istandsætte vinduerne. For at undgå
ildsvåde arbejdedes der med stor flid på at sætte skorstenene i
stand. Hvad angik skaderne på beboernes bohave, så havde man
ladet dette undersøge og taksere. For beboerne i 1. Division beløb
skaderne sig til 272 rdl. og 10 sk.; 2. Division 411 rdl. og 50 sk.; 3.
Division 777 rdl., 44 ski; 4. Division 1347 rdl. og 70 sk.; og for
Håndværksstokken 549 rdl. og 61 sk. I alt beløb skaderne sig til
3358 rdl. og 43 sk.
Alle huse i Nyboder blev ramt og mange huse totalt ruineret. En
samtidig kilde43 beskriver situationen på følgende måde: »Ingen af
de mangfoldige tilskuere, som siden hele dagen igennem spadse
rede ud til denne sørgelige skueplads, kunde uden rørelse see de
bedrøvelige spor, som dette dræbende skud havde efterladt sig.
Igiennem Nyeboders gader, var neppe vej at komme frem for ned
faldne og dyngeviis liggende tagstene. Man saae deres fattigdom
blottet, som før skiultes under tagene. Man hørte jammer og veeklager, og angsten var endnu malet i alles ansigter. Der var næsten
ikke nogen heel rude i noget vindue i nærheden derved, og den
ødelæggelse, som skeede i saadant øyeblik, vil neppe i den hele
sommer kunde giøres ukiendelig igien«. I Fontenay's rapport
berettes der ligeledes om »stort jammerskrig af de der især have
beboet Elsdyrs og Hiertensfryds Lengde, fordi de have mistet den
liden ejendel de havde af boeskab med videre...«.
Over 700 af Nyboders boliger havde taget skade, heraf var ca. et
halvhundrede totalskadet. Det var især Hjertensfryds- og Elsdyr
gade, Elefant- og Tulipangade, men også Timians- og Meriansgade, der var hårdt ramt. I Hare- Kamel- Ræve- og Enhjørninggade
var skaderne ligeledes betydelige. Seks af Hjertensfrydsgades
huse var totalt ruineret, ligesom alle huse fra nr. 19 til 25 i Elsdyr
gade. I det efterfølgende vil blive bragt et par typiske beskrivelser
af skaderne i Elefantgade, hvor alle 49 huse blev beskadiget, fra
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Tulipangade, hvor ligeledes alle huse blev beskadiget, heraf ni
totalskadet, og endelig fra Meriansgade, hvor ni af gadens 26 huse
var blevet »reent rouineret«.
»Elephant Gaden No. 28.
Gaden neden: 6 vinduer spolerede, mellemmurene brækkede og
gandske forskudt sig
Gaarden neden: 6 vinduer spolerede, mellemmurene brækkede og
gandske forskudt sig, en gangdør gandske adsplittet, muren i gan
gen ved køkkenet gandske ruinered, tillige dørren og gerigtet om
samme
Gaden oven: 8 vinduer spolerede, alle mellemmure stærkt beska
digede, skorstenen revned
Gaarden oven: 8 vinduer spolerede, loftet forskudt sig og taget til
gaarden og gaden stærkt beskadiget
Elephant Gaden. No.29 (hvor dattersønnen var blevet dræbt).
Gaden neden: 6 vinduer spolerede, skillerumsmurene revnede og
forskudt sig, stuedørren spaltet
Gaarden neden: 6 vinduer spolerede, stuedørren og gaarddøren
samt mellemdøren splittede ad
Gaden oven: 6 vinduer spolerede, i de øvrige 14 ruder ude, skor
stenen revned
Gaarden oven: 8 vinduer spolerede, skillerumsmurene revnede og
gandske fra hinanden, stuedørene splittede. Taget til gade og
gaard stærkt beskadiget
Tulipan Gaden. No. 12
Gaden oven og Gaarden oven: Folkene udfløttede, alle vinduer og
tag spoleret
Neden til gade og gaard: Alle vinduer spoleret, mellemmure og
døre i støkkerslaget
Tulipan Gaden. No.19
Neden til gaarden: 3 fag vinduer spoleret, skillerumsmuren ned
falden, gaarddørren i støkker, kammer- og mellemdørren ligesaa,
en deel af plankeværket samt lågen i støkker
Oven gaden: 4 fag vinduer spoleret, tillige med rammer, skorste-
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nen revned, mellemvæggene ligesaa, loftet forskudt sig, tverbielken over mellemrummet spaltet, murene i forstuen spoleret, loftet
forskudt sig, stuedørren i støkker, plankeværket til Adelgaden
beskadiget...
Merians Gaden
N o.l Tag og vinduer til gaden itu, 7 ruder til gaarden itu, 2 vindu
er paa gaulen og 12 ruder i 2de glasdørre
No.2 Tag og vinduer til gaden itu
No.3 Ligesaa og et skillerum
No.4 Ligesaa og skorsteenen
No.5 Tag, skorsteen, vinduer til gaden itu og 2 vinduer til gaar-den
No.6 Tag, vinduer til gaden itu, skorsteenen revnet og skillerum
met revnet, 3 vinduer i bag gaaarden, 1 bielke forstøt sig 2 tommer
No.7 Tag, vinduer til gaden og skillerummet forstøt sig
No.8 Tag og vinduer til gade itu, 20 ruder til gaarden
No.9 Tag og vinduer til gaden itu, 8te ruder til gaarden
No.10 Tag og vinduer til gaden itu, skillerummet og 2 ruder til
gaarden og en bielke forstøt sig
N o .ll Tag vinduer, skorsteen, mellemrummene og alt i alt total
rouineret
No.12 Tag vinduer, skorsteen skillerum itu og 28 ruder til gaarden
N o.13 Alle ting tutal rouineret
N o.14 Tag vinduer, skorsteen, skillerum itu, i kiøkkenet 2 vinduer
itu og i gaulen 1 fag itu
N o.15 Alleting tutal rouineret
N o.16 Tag vinduer til gaarden itu, skillerummet itu og skorsteenen
og 19 ruder til gaden
No.17 Ligeledes rouineret
No.18 Ligeledes rouineret
No.20 Tag og vinduer til gaarden itu, skorsteenen itu og 1 fag vin
duer til gaden
No.21 Tag vinduer med muur til gaarden itu, skorsteen skillerum
og 16 ruder til gaden itu
No.22 Er gandske reent rouineret over alt
No.23 Ligeledes
No.24 Tag og vinduer til gaarden itu skorsteenen og skillerum itu
28 ruder til gaden
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No.25 Tag og vinduer til gaarden itu og 17 ruder til gaden og skil
lerummet itu
No.26 Alle ting tutal rouineret«
Til at føre dagligt tilsyn med istandsættelsen ansattes kaptajnløjt
nant Daniel Hammelev.44 Han skulle sammen med inspektør
Gemzøe og stadsbygmester Rosenberg påse og sørge for, at arbej
det skete med »all mulig drift, hurtighed og paa rigtigste maade«.
Mestrene og arbejderne skulle fordeles, så genopbygningsarbejdet
kunne foregå forskellige steder på én gang. Hammelev skulle
hver uge indgive skriftlig rapport til Admiralitetet. For dette
arbejde tilstod man ham 10 rdl. månedligt. Den årlige vedligehol
delse, af Nyboders huse havde i årene 1774 til 1777 været på ca.
9074 rdl.45 Nu stod man pludselig med en uhyrlig udgift på over
40.000 rdl.
Admiralitetet så sig da heller ikke i stand til at udføre dette bety
delige som bekostelige arbejde uden, at der blev tilført Søetaten
yderligere midler. Majestæten var imidlertid indstillet på at bevil
lige det nødvendige beløb med fradrag af den almindelige vedli
geholdelse, altså ca. 9000 rdl. Endvidere forventede han, at der
ikke ville medgå de store summer til reparation de kommende år,
hvorfor han forlangte, at Admiralitetet de fire næstfølgende år
skulle indkomme med regninger over reparationerne. Såfremt
istandsættelsesomkostningerne de efterfølgende år blev under de
normale 9000 rdl., skulle en evt. difference mellem det egentlige
forbrugte og det forventede tilbagebetales til kongens kasse.
Tømrermester Steinfas46 samt tolv svende var allerede fra første
dag beskæftiget med at afstive de sønderbrudte spær, bjælker og
skillerumsmure samt beklæde tagene med brædder og sejldug.
Den 23. april indgik Admiralitetet og glarmesterlavets oldermand
en kontrakt om istandsættelse af de mange tusinde knuste ruder
m.v. Ifølge kontrakten skulle alle lavets mestre have lige del i
arbejdet. Men to mestre havde imidlertid allerede forfærdiget
adskillige hundrede ruder uden Admiralitetets vidende, og begge
nægtede at oplyse det eksakte udførte antal, hvorfor Magistra
ten47 måtte irettesætte og standse deres videre arbejde. Prisen for
det samlede glarmesterarbejde beløb sig til 3168 rdl. og 33 sk.
Det var enorme mængder af tagsten og mursten, der skulle bru-
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ges til genopbygningen af Nyboder. I alt kvitterede inspektør
Gemzøe for ikke mindre end 421.043 røde flensborg- og hollandske
tagsten og for 157.720 flensborgske mursten. 76 skorstene skulle
enten helt eller partielt genopbygges. Dette arbejde blev overladt til
murermester Peterman. Han brugte 22.800 flensborgske mursten,
og hans regning inklusiv arbejdsløn lød på 590 rdl. og 31 sk.
En stor hoben brokker, sten og grus skulle ligeledes bortkøres. I
alt blev det til 3522 læs, der dels blev kørt ud af byen, dels blev kørt
til Botanisk Have og Amalienborg.
N y b o d e r s d r æ b te og s å r e d e
Af de 47 mennesker,48 som i de ovennævnte rapporter opregnes at
være kommet til skade, blev fire dræbt på stedet eller så ilde til
redt, at de døde kort efter. To blev tilsyneladende dødeligt såret
men restituerede sig dog sidenhen. Hovedparten af de sårede var
blevet ramt af de omkringflyvende glassplinter, og nedfaldne sten
og bjælker havde forårsaget enkelte alvorligere skader. Fontenay's
rapport vedrørende 4. Division var vedlagt divisionskirurgen
Adam Hintze's optegnelser. Disse giver et skræmmende autentisk
billede af de menneskelige lidelser og ofre, der især ramte Elsdyr-,
Hjertensfryd- og Elefantgade. De efterfølgende optegnelser er ord
net på følgende måde. Først opgives gadenavn og husnummer,
dernæst i parentes kompagniets og mandens nummer, hvorefter
der følger en kort beskrivelse af personskaden. Hintze skriver:
I »Elsdyr Længen« nr. 6 (9-56): »Manden selv er bleven tilføjet
adskillige skåren sår af glas på den ene kind, så også det ene øre af
et stykke træ«. (9-77): »Hans kones ene øje beskadiget af glas, dog
ikke af nogen betydelighed«. I nr. 7 (9-4): »Hans kone meget beska
diget af glas i tindingen, og en contusion49 på hånden af en
mursten«, nr. 8 (8-22): »Konen et contunderet knæ, og beskadiget i
ansigtet af glas«. (8-56): »Konen beskadiget på halsen og i ansigtet
af glas, dog ikke af nogen betydelighed«, nr. 9 (8-7): »Konens ene
øje stærk contunderet af en mursten«, nr. 10 (7-59): »Manden selv,
næsen stærk contunderet, så mindre contusioner i ansigtet og på
adskillige steder i ansigtet beskadiget af glas«, nr. 13 (5-6): »Konens
ene øje stærk contunderet af en mursten, som også den ene side
ligeledes beskadiget«, nr. 14 (5-16): »Manden selv, øjet, og kinden
stærk contunderet«. nr. 16 (6-39): »Konen beskadiget i panden af
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glas, låret stærk contunderet«. nr. 18 (Art.corps. 49); »Konens øje af
glas beskadiget«, nr. 19 (7-3): »Et barn, den ganske hæl afslaget, kin
den flekt, armene stærk contunderede, og i det øvrige i en meget
elendig tilstand. Siden død«. (7-62): »Konen beskadiget af glas på
kin-den, og et barn på halsen«, nr. 20 (7-2): »Et drengebarn brudt det
venstre lår, og den højre arm, så også hovedet og alle fingrene stærk
contunderede. Samme befinder sig meget slet«, nr. 22 (Art.corps.
111): »Hans søster. Stærk contunderet såvel på hovedet, som på
armene«. (8-3): »Konens øje meget beskadiget af glas og leer«, nr. 24
(9-72): »Et barn, knæet stærk contunderet af et stykke træ«, nr. 25
(Art.corps. 10): »Et drengebarn, hånden stærk contunderet. Et andet,
stærk contunderet på hele kroppen, da en mur skal være falden på
ham«.
I »Hiertensfryd Længen« var følgende kommet til skade. I nr. 4 (657): »Konen, hovedet, ansigtet, ryggen, begge armene og benene
stærk contunderet«. (8-72): »Konens arm stærk contunderet, og et
barns ene ben meget stærk contunderet af mursten«, nr. 5 (5-82): »Et
drengebarn stærk contunderet på panden«.
I »Elephant Gaden« var ligeledes følgende kommet til skade. I nr.
29 (1-46): »En datter søn af manden, er baghovedet slaget i stykker,
hvoraf barnet strax døde«, nr. 33 (2-2): »Et pigebarn hele hovedet,
ansigtet og øjnene meget stærk beskadiget, så også mandens hånd
meget contunderet«. (2-53): »Et pigebarns øje meget beskadiget af
glas«, nr. 36 (3-34): »Konens søsters arm contunderet«. nr. 40 (4-73):
»Konen stærk contunderet på ryggen, af et stykke træ«, nr. 45 (5-34):
»Meget stærk beskadiget, derefter død«. (5-47): »David
Brissel....død« og (7-113): »adskillige contusioner på lårene og bene
ne«. Sidstnævnte står uklart opført under »Stockhus Længden«.
De øvrige tilskadekomne og dræbte beboere var ifølge de andre divi
sionschefers indberetninger følgende: Fra divisionschef Schindel
blev det oplyst, at kun et enkelt pigebarn, der boede i »Løve Gaden
nr. 23«, havde fået et slag i hovedet men nu var uden for fare, efter at
divisionskirurg Kønig havde forbundet hende. To 15-årige piger, den
ene bosiddende i »Hiorte Længden« nr. 9, var blevet dræbt på vej til
møllen, den anden, bosiddende i Kokke Gaden nr. 8, var blevet slået
ihjel på selve Kongens Mølle.
I Tulipan Gade nr. 14 var kvartermester Adam Hartkiers kone ble-
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vet ramt og såret af en sten, og i »Eenhiørne Gaden« nr. 4 var et dren
gebarn blevet beskadiget af glas. Begge hørte til Billes's 2. Division.
For 3. Divisions vedkommende meddelte Stephansen at »ingen ere
ihielslagen, eller dødelig Qvæstede, undtagen baadsmand math, af 5.
Compagnie no. 4, hans hustrue, som var sengeliggende i Krusemyn
te Gaden no. 26 af et rørelse,50 er beskadiget af glas, og matros af 4.
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Compagnie no. 58, som under vagt formedelst begangen desertion
fra hans Mayestets skibe, var af sygdom indlagt paa sygestuen i
Meriansgaden no. 26 er ligeledes beskadiget af glas«. Det fortælles
andet sted i rapporten, at nr. 58 var meget ilde tilredt i ansigtet.
Håndværkstokkens mandskab havde lidt alvorligere skader. Ifølge
Walterstorff var en 21-årig pige i »Ellephant Gaden« nr. 2 dødelig
såret. I nr. 6 var et lignende tilfælde, og i nr. 21 var en kone samt et
barn meget ilde tilredt. I Timians Gade nr. 13 havde en dreng fået
slået hul i hovedet, og i nr. 11 var konen dødeligt såret. Endelig
havde et par 14-årige piger, bosiddende i Canin Længden nr. 7 og
Brøgger Længden nr. 5, fået et slag. Som det fremgår af oven
stående, var hovedparten af de tilskadekomne kvinder og børn. De
mandlige indbyggere har været beskæftiget med den daglige dont
borte fra Nyboder.
B a ls a m g a d e - K o k k e g a d e - R o s e n g a d e - K le r k e g a d e S ø lv g a d e .
I Balsamgade havde alle ejendomme lidt stor skade. To havde godt
gjort deres lidte skader ved hjælp af regninger og tre, matr.nr. 429,
430 og 432, ved synsforretninger. Fabriquer Rost' enke, der boede
på hjørnet af Balsamgade og Rigensgade, (432) havde skader for
420 rdl. Her som flere andre steder i byen viste taksationen sig alt
for lav. Skaderne hos spækhøker Hans Petersen Gram (429) og hos
murersvend Jens Langsel (430) blev vurderet til henholdsvis lidt
over 100 rdl. og 53 rdl.
I Kokkegade var det samlede anmeldte skadebeløb på 956 rdl., 3
mk. og 5 sk., fordelt på fem matrikler. Hos brændevinsbrænder
Christian Madsen Humlegaard matr.nr. 432 takseredes skaderne til
620 rdl. og hos bager Alexander Wolter i matr.nr. 425-426 til 250 rdl.
Han kunne senere fremvise regninger for 419 rdl., 2 mk. og 11 sk.
Bageovnen var revnet og blevet ubrugelig, hvilket forhindre-de
ham i at udøve sin næring. Desuden var alle hans »huusfolk udflyt
tede uden at betale huusleie«.
I Rosengade var der samlet skader for 720 rdl., 3 mk. og 5 sk. Niels
Hansen Berg, der ejede matriklerne 413 og 416 havde anslåede ska
der for 346 rdl., 3 mk. og 10 sk. Som ejer af endnu en ejendom belig
gende i Adelgade, var Bergs samlede tab på over 461 rdl. De øvrige
ejendomme i gaden var meget forskelligt ramt.
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Hovedparten af husejerne i Klerkegade, deriblandt flere med
store skader, meldte sig hverken med regninger eller synsforret
ninger. Kun Søren Iwersen Amitzbøl matr.nr. 384, der havde an
slåede skader for 180 rdl., fremlagde synsforretning. Seks andre
fremlagde regninger, der i alt beløb sig til 479 rdl. og 1 mk.
På hjørnet af Sølvgade og Rigensgade matr.nr. 450 hos brygger
Diderich Mørck var der sket skade for 335 rdl., 12 sk. Næsten alle
de øvrige husejere i Sølvgade anmeldte skader, der beløb sig fra
31 til 97 rdl. Brændevinsbrænder Poul Jørgensen, der både ejede
Sølvgade/Adelgade matr.nr. 265 og Adelgade 456, fik samlet vur
deret skader for 332 rdl.
H io r t e - C a n in e - og B r ø g g e r L æ n g d e n
I Hiorte Længden fandt der synsforretninger sted i matr.nr. 158 og
256. Skaderne blev anslået til 850 rdl. En enkelt fremlagde regnin
ger for lidt over 9 rdl. I nr. 158 havde Jens Knudsen og hans kone
fået et chok ved eksplosionen. Begge havde sat deres helbred over
styr af angst og skræk og ville næppe genvinde det i deres levetid.
De havde begge måttet »holde ved sengen en lang tid, og alleting
maatte beroe paa et liden ulykkeligt pigebarn«.
Kun to matr.nr. 77 og 80 i Canine Længden indsendte ganske
ubetydelige regninger. Tre hårdere ramte indsendte ikke.
I Brøgger Længden indsendte alle matriklerne regninger for et
samlet beløb på lidt over 240 rdl. Enken Anna Clemmensen, der
sammen med sine tre umyndige børn beboede Brøgger Længden
nr. 81, indsendte i januar et pro memoria angående hendes til
stand og lidte skade. Hun anførte, at »ved knallet faldt døre, vege
og vinduer ind til mig, hvor jeg boer, og ruinerede alt mit boeskab,
saasom en dragkiste, der den tid var 5 rdl. værd«. Herefter oprem
ses skader på porcelænstallerkener, kopper, thepotter og en kaffe
kande af messing. Alt i alt skader for 12 rdl., 3 mk., 8 sk. Ikke ale
ne hendes møbler blev ruineret men et af hendes børn »fik skade
i den højre arm, og et stykke glas fløj mig i mit ansigt«, hvilket
husværten om nødvendigt kunne bevidne.
A d e lg a d e - B o r g e r g a d e - S t. K o n g e n s g a d e
1 Adelgade indsendte tolv matrikler regninger for 532 rdl., 3 mk. og
2 sk. Fem matrikler indsendte synsforretninger for 1214 rdl., 1 mk.,
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i alt blev der dokumenteret skader for 1862 rdl., 4 mk., 2 sk. De
større skader koncentrerede sig især omkring et område afgrænset
af Sølvgade og Klerkegade. Størst skade var der på ejendommene
matr.nr. 237-239, 249-250, 257, 259-260, 269, 281 og 456. Urtekræm
mer Lund der ejede Adelgade 250 og 260 havde lidt skade for over
707 rdl., og Niels Hansen Berg i nr. 269 for lidt over 114 rdl., næsten
det samme beløb som ejeren af nr. 238-239 Ole Olsen Bosk havde
lidt skade for.
Ikke mindre end 26 matrikler i Borgergade havde indsendt reg
ninger for i alt 1775 rdl., 4 mk. og 8 sk. Kun Jens Kirckman i nr. 150
havde fremlagt synsforretning med en anslået skade for 280 rdl., et
ret betragteligt beløb sammenlignet med de af rodemestrene skøn
nede skader på tag, vinduer og døre. Michael Styderman i nr. 154,
der havde lidt skade for lidt over 40 rdl., håbede på at få erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste. Han var tømrersvend af profession og
havde i tre måneder forsømt sit arbejde i den bedste årstid for at
reparere sit hus. Tømrer- og snedkerarbejdet havde han selv udført,
men til murerarbejdet havde han måttet tilkalde en svend. Følgelig
sad han nu med større udgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Langt de
fleste skader på husene i Borgergade fandtes i lighed med Adelga
de nærmest Nyboder. Matriklerne 93, 139, 141, 147, 150, 153, 155,
159,165 og 167 var hårdest ramt, men i begge gader var næsten alle
huse berørt af eksplosionen.
I St. Kongensgade havde 19 meldt sig med regninger for et sam
let beløb på 1599 rdl. og 4 mk. Blot en enkelt, Rasmus Jørgensen i
matr.nr. 61, kunne fremlægge en synsforretning. Skaderne vurdere
des til 320 rdl. På urtekræmmerlaugets sukkerraffinaderi matr.nr.
64-65 blev der meldt om skader for lidt over 320 rdl. Større skader
fandtes endvidere i matr.nr. 68, 72, 219 og 222.
Fra Dronningens Tværgade foreligger der enkelte ganske ubety
delige regninger, hvorimod der fra ca. halvdelen af ejendommene i
Printzens Gade indkom regninger, der i alt beløb sig til lidt over 380
rdl. Kun en enkelt ejer i de to nævnte gader fik foretaget syn. Chri
stian Bering, Printzens Gade 370, havde ifølge vurderingsmændene
lidt skade for noget over 96 rdl. Da skaderne var udbedret, kunne
Bering imidlertid fremlægge regninger for over 161 rdl., altså atter
et eksempel på at de formodede reparationsomkostninger ikke
stemte overens med de reelle omkostninger.
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Sankt Annæ Øster Kvarter
Skaderne i dette kvarter kan udelukkende vurderes ud fra rodeme
strenes optegnelser, der som tidligere nævnt dels byggede på den
enkelte husejers udsagn dels på rodemestrenes egne iagttagelser.
Kun ganske få fremsendte senere regninger. Kvarteret var som hel
hed berørt af eksplosionen. Fra mindre skader på vinduer og ruder,
eksempelvis langs Nyhavns Kanalens østre side, til meget omfat
tende, og byens største enkeltskade på Frederiks Hospital. I Frederiksstaden var flere større skader bl.a på Amalienborgpalæerne.
Langs Nyhavns Kanalens østre side tog de fleste huse mere eller
mindre skade på vinduer, ruder, døre osv. Et enkelt sted, matr.nr.
17, faldt loftet ned. I Kvæsthusgade meldte Hr. Zinn om skader på
sit pakhustag for 50 rdl. I den del af St.Kongensgade, der grænse
de op til Nyboder, var skaderne mere betydelige. Især var det gået
ud over taget i matr.nr. 215. Her var taget helt spoleret, og man hav
de allerede oplagt 3000 nye sten, da rodemestrene indfandt sig den
10. april. Huset var i øvrigt kraftigt ødelagt i henseende til vindu
er, døre, låse, hængsler og gipslofter. I naboejendommen, Opfost
ringshuset matr.nr. 216-217, anslog man skaderne til ikke mindre
end 3000 rdl., og i nr. 218 til 1000 rdl. Alle øvrige ejendomme frem
til Kongens Nytorv havde taget skade på tage, tagsten, gipslofter
og gipsdækkener. Bl.a. var fem gipslofter fuldstændigt ruineret i nr.
2 2 6 .1 nr. 220 var enkelte skillevægge væltet. Et utal af vinduesram
mer og ruder var ligeledes blevet ødelagt i hele kvarteret. Ejen
dommen på hjørnet af St. Kongensgade og Toldbodvejen matr.nr.
212-213 led betydelig skade. Hele taget havde løsnet sig, og ca. 600
tagsten var slået i stykker. Skillevæggenes stolper havde skudt sig
ud af tappene, og de fleste af såvel de udvendige som indvendige
døre med lås og hængsler var beskadiget, en enkelt dør var spaltet
midt igennem. Ejeren Offer Madsen fremsendte senere regninger
for noget over 93 rdl. Huset på hjørnet af Norgesgade og Toldbod
vejen matr.nr. 211 led skade for 60 rdl. På Toldbodvejen gik det lige
ledes hårdt ud over Poul Heegaards nyopførte ejendom matr.nr. 70,
her beløb skaderne sig til lidt over 85 rdl. Hos Vilh. Wivel i vinhu
set nr. 68 blev der senere udført reparationsarbejder for over 218
rdl. »Brockens Boed« ved Toldboden tog skade på vinduer og tag.
I Toldbodgaden led ca. halvdelen af ejendommene skade, især
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matr.nr. 75 hvor taget var ødelagt og hele huset revnet. Maltmøllerne i nr. 89 var tilsyneladende uskadte men bygningens tag ødelagt.
De fleste huse i Lille- og Store Strandstræde havde småskader på
tage, tagsten og vinduer, ruder m.v. I matr.nr. 112 blev der meldt om
skader for 100 rdl.
På Garnisons Kirke gik »2 tagvinduer rent i støcker og 15 tagsten
på materialhuset«.
Kongens Nytorv udviste på strækningen mellem Norgesgade og
St. Kongensgade det velkendte billede af løsnede tage, nedfaldne
tagsten, ødelagte vinduer osv. Hos grev Thott i matr.nr. 161 havde
taget løsnet sig og var meget beskadiget. Det var nødvendigt at
omlægge hele taget. 2500 sorte tagsten var allerede oplagt ved rode
mestrenes besøg. To vinduer var faldet ud, og en hel del ruder gået
i stykker. Ved rystelserne var en del porcelæn og »curiociteter« fal
det ned og gået itu. Skråt over for grev Thott i begyndelsen af Nor
gesgade boede familien Collin i matr.nr. 159. Her var taget beskadi
get, husgavlene revnet og et stort stykke gipsloft ødelagt. Alle kak
kelovne var løsnede og skulle sættes om, og en hel del vinduer og
ruder var ødelagt. I nr. 203 til 206 var skorstenene revnet, tagene
løsnede, ruder og vinduer ødelagt. Længere ned ad gaden, hos fru
Desmerciéres i hjørneejendommen ved Dr. Tværgade matr.nr. 208,
blev skaderne anslået til 500 rdl. Grevskabet Laurvigen fik allerede
den 18. april foretaget syn og taksation af skaderne på hotellet med
tilhørende bygninger og orangerihus beliggende på hjørnet af Nor
gesgade og Dr. Tværgade nr. 209 og på det Laurvigske »Jern Maga
sin« i St. Kongensgade nr. 237. Skader takseredes samlet til 974 rdl.,
1 mk. og 8 sk.
F r e d e r ik s s t a d e n
I den del af Norgesgade, der hørte til Frederiksstaden, var skader
ne betydelige. Hos etatsråd Lindencrone matr.nr. 303 (litra 71 TT)
var der skader på forhusets tag og vinduer anslået til et beløb af 150
rdl. Hos geheimeråd Schimmelmann matr.nr. 302 (71 SS), det
nuværende Odd Fellow Palæ, var skaderne endnu ikke opgjort,
men i nabohuset hos kammerråd Søbøtker matr.nr 301 (71RR) beløb
skaderne sig til 100 rdl. Viceadmiral Fontenay havde allerede ladet
sit tag til gaden udbedre med 500 nye blå tagsten, og på baghuset
havde det været nødvendigt at udskifte et tilsvarende antal røde
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tagsten. De fire skorstene i ejendommen var alle revnede, og otte
fag vinduer var fuldstændigt ødelagt. Næsten tilsvarende skader
fandt man hos agent Reyersen matr.nr. 299 (71PP), her havde alle
tage løsnet sig, og det halve tag til gården var afkastet. 12 fag vin
duer var ødelagt og 412 store ruder slået ud. Seks af Reyersens fine
silkebetrukne stole var blevet helt ødelagt. Skaderne blev anslået til
840 rdl.
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I de to store palæer på hver side af Frederiksgade så det ikke
meget bedre ud. I Bernstorffs Palæ matr.nr. 298 (7 1 0 0 ), var de fle
ste vinduer ødelagt, og de indvendige døre og paneler ilde tilredt.
Desuden var en » stor kronlygte« og »en ganske deel paa Pallaien
spoleret«. Overfor hos Reventlow i matr.nr. 326 (71NN), nuværen
de Dehns Palæ, blev de meget betydelige skader anslået til 4000 rdl.
Taget var rent spoleret hos grevinde Laurvigen i matr.nr. 327
(71 MM). Her var det nødvendigt at oplægge 1200 nye blå tagsten.
Fem fag vinduer og nogle gipsdækkener var ligeledes blevet øde
lagt.
I 71KK lå det af det østrigske gesandtskab bekostede katolske
kapel. Her tog blandt andet orglet skade, og de samlede udgifter
beløb sig her ifølge regningerne til 159 rdl. Kapellet var51 det hår
dest ramte af de københavnske kirkebygninger. Ved siden af kapel
let lå Frederiks Hospital matr.nr.329 (71GG), der var blevet påført
de største skader i byen overhovedet. Husrækken afsluttedes med
brigader Abbestes ejendom (71HH-JJ), hvor tage, vinduer, gipslof
ter, døre m.m var blevet beskadiget for i alt 435 rdl., 3 mk. og 1 sk.
F r e d e r ik s H o s p ita l
Frederiks Hospital var, idet det lå i »lige og aaben direction for krudt
tårnet«, blevet meget hårdt ramt, hvilket også fremgik af rodeme
strenes indberetning. Her var skaden sat til 2500 rdl., men selv om
skaden allerede dagen efter var blevet skønmæssigt vurderet af en
håndværksmester, viste dette skøn sig, som så mange andre, at være
sat alt for lavt.
At give et ordentligt overslag var på dette tidlige tidspunkt en
umulighed idet »det eene bræk ligesom skiuler det andet« står der
at læse i direktionens kopibog.52 Den 20. april anmodede hospitalet
om at få foretaget en egentlig synsforretning uden taksation. Denne
fandt sted i dagene fra den 22. april frem til den 4. maj og resulte
rede i en beskrivelse på ikke mindre end 25 sider. Heri skildredes
minutiøst skaderne på pavilloner og hovedbygning rum for rum,
etage for etage.
I direktionen diskuterede man, hvorledes man skulle gribe istand
sættelsen an. Skulle man selv anskaffe materialer såsom tømmer og
sten, skulle man eventuelt træffe aftale om betaling efter arbejdsydelse? Man vedtog, at inspektøren skulle beskikke en af sine egne
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folk til bestandigt at overvåge og antegne de materialer, som ankom
og virkelig blev forbrugt, samt holde øje med svende og arbejdsfolk.
Man skulle så vidt mulig genanvende de gamle byggematerialer.
I de følgende måneder udførte murermestrene Scottmann, Ege
rod og Morhauer samt tømrermester Kirketerp restaureringsarbej-
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det, og den 17.-18. december blev der på direktionens ønske atter
foretaget syn, denne gang for at efterse om de i den tidligere syns
forretning beskrevne skader var ordentlig udført og for at vurdere
og anslå omkostningerne ved hele istandsættelsen. Man fandt alt
forsvarligt repareret, men det blev bemærket, at det havde været
nødvendigt at foretage istandsættelser ud over, hvad der havde
været anført i den tidligere synsrapport, og tidsforbruget havde
ligeledes været større end først anslået. Synsfolkene konkluderede,
at de reelle istandsættelsesomkostninger var i størrelsesordenen
10.100 rdl., altså fire gange større end først antaget i april måned.
»Baade officiant og de almindelige patientstuer stode som aabne
med vinduer og dørre, samt tage...«. Sådan beskrev direktionen
situationen. Om den kraft og intensitet hvormed hospitalet blev
ramt, fortæller biskop Mynster i sine erindringer. Disse knytter sig
i barneårene til Frederiks Hospital, hvor hans fader var inspektør.
Han skriver: »Fra disse aar forekommer det mig endnu mærkeligt,
at jeg om en begivenhed, der indtraf noget før min moders død,
altså da jeg endnu ikke var 3V2 aar gammel, har en saa aldeles tyde
lig erindring, som om den var sket ganske nylig; men denne begi
venhed var også af den beskaffenhed, at den vel kunde indprente
sig. Den 31te marts sprang nemlig et krudttårn, som stod ved
Østerport, i luften, og da der kun vare lave huse imellem, var virk
ningen på hospitalet yderst voldsomt. Jeg seer endnu for mig, hvor
ledes en syjomfru, som sad ved vinduet, blev kastet langt hen paa
gulvet, og ovenpaa hende den hele vindueskarm og de sønderslagne ruder, og hvorledes pigerne, der troede, at det var den yderste
dag - som allerede var mig bekiendt - fik os børn hen i sengekrogen,
og skiulte os under deres forklæder - hvorved vi da vare vel forva
rede«.53
Ingen af bygningerne forblev ubeskadiget.54 Det var i særdeles
hed gået ud over »tagene og vinduerne, dernæst gipslofterne, skil
lerumsvæggene, døre og porte«. Tagstenene var alle steder løsnede
og skulle på ny understryges, og mange steder var tagsten faldet
ned. I faldet havde de ødelagt tagrenderne. Frontispicerne og tag
vinduerne var ligeledes beskadiget. Skorstenene var revnede, og
enkelte havde forskubbet sig. Gibslofterne var enten helt eller del
vis faldet ned, løsnede eller revnede. Tavlene i skillerumsvæggene
havde ligeledes løsnet sig. På gange og trapper var tavlene flere ste80
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der »helt igennem beskadiget«. Dørkarme havde løsnet eller for
skudt sig. I kælderetagen var væggene revnede, og enkelte steder
var gamle sætningsrevner blevet forværret ved rystelserne. Skille
rumsvæggene af mur og bindingsværk var løsnet fra stolperne og
gået ud af tappene. Enkelte steder var fundamentet blevet så svagt
og brøstfældigt, at det måtte midlertidigt understøttes. I et brev til
majestæten fra begyndelsen af 178055 opgøres den endelige skade
forvoldt ved krudttårnssprængningen til 9928 rdl., 3mk. og 10 sk.
A m a lie g a d e - A m a lie n b o r g
Alle ejendomme på strækningen fra Sankt Annæ Gade til palæerne
(litra 71J til 71Æ) matr.nr. 306-323 havde lidt skade på tage, vindu
er, ruder, døre, og flere steder var gipslofterne faldet ned og skor
stenene revnede. De anslåede skader varierede fra 20 rdl. (71M) til
120 rdl. (71J) i værdi. Hos Reventlow i (71W) matr. nr. 311 var taget
blevet meget beskadiget, ca. 800 tagsten måtte nyoplægges. Ruder
og vinduer og tilmed porten var ødelagt. I alt blev skaden anslået
til 40 rdl. På Jan Jansens ejendom (71X) matr.nr. 312 var størstede
len af forhusets tagsten lettede og kalken løsnet sig, men dog ikke
faldet ned. På mellem- og baghuset var 200 tagsten nedkastet og
spolerede. Et enkelt vindue var helt ødelagt og syv andre beskadi
get. Hos Danneskiold i (71Y) matr.nr. 313 var tillige gipslofterne fal
det ned og et plankeværk ødelagt. Identiske skader fandt man hos
Moltke i 71Z og hos Pfeiffers arvinger i 71Æ. Der er oplysninger om
to af palæerne på Amalienborg. På Schacks Palæ, nuværende Chr.
IX's Palæ, (71H) matr.nr. 297, havde man indhentet overslag på
udbedringsarbejderne. Murermester Møller forlangte 464 rdl. og 3
mk., snedkermester Pengel 168 rdl. og 2 mk., og endelig glarmester
Simonsen 99 rdl. og 4 mk. I alt 732 rdl. og 3 mk. Det var ikke gået
helt så galt med Moltkes Palæ, nuværende Chr.VII's Palæ, (710)
matr.nr. 296. Her beløb omkostningerne sig til ca. 160 rdl. for at få
istandsat taget, gipsdækkener, skillerumsmure, vinduer og døre.
Blandt Amaliegades øvrige ejendomme, fra Amalienborg mod
Toldbodvejen, var skaderne meget identiske med gadens andre
ejendomme. De anslåede istandsættelsesudgifter lå alle fra 10 rdl.
(71A) matr.nr. 341, til 60 rdl. (71F) matr.nr. 336. Især havde » Det
grønlandske Handelshus« (71CDE) taget skade på taget, døre og
vinduer og en port og nogle skillerum var revnede og ødelagt.
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Klædebo Kvarter
Rodemestrene Bang og Walsøe var rundt i Klædebo Kvarter for at
tage skaderne i øjesyn. 11 ejendomme havde efter deres mening
taget betydelig skade på tage og vinduer ved »St. Johann Krudttårnssprengningen«. Nævnte betegnelse på krudttårnet genfindes
ikke andre steder i materialet. At dette navn muligvis har været
knyttet til krudttårnet, findes der måske yderligere belæg for, idet
passagebetjent Jørgen Christensen, der boede hos brændevins
brænder Poul Sørensen på hjørnet af Rigensgade og Grønland,
omtaler at huset i Rigensgade matr.nr. 437 »kaldes Sant Johannes«.
Kun to af de skadelidte i Klædebo Kvarter fremlagde regninger
for istandsættelse. Det var Joachim Billum i Lille Købmagergade
matr.nr. 52, hvor skaderne beløb sig til lidt over 43 rdl., og farver
Hornbech i Sankt Gertruds Stræde matr.nr. 88, her beløb skaderne
sig til 33 rdl. De øvrige skaderamte ejendomme var at finde i Sankt
Gertruds Stræde matr.nr. 59, Rosenborggade matr.nr. 63,64,84. Frederiksborggade/Kultorvet matr.nr. 86, 87, Rosengården matr.nr.
103, Peder Hvitfelds Stræde matr.nr. 140,147 og endelig Skidentor
vet matr.nr. 223. Som den eneste i kvarteret fik Jens Nielsen Steen
på Kultorvet matr.nr. 87 foretaget en egentlig vurdering af skader
ne. Disse beløb sig til 58 rdl. og 3 sk.
En stor del af de øvrige ejendomme havde lidt skade for mellem
1 og 5 rdl., men disse ønskede ikke at blive optaget på rodemestre
nes liste.
Rosenborg Kvarter
Adskillige huse havde taget skade i Rosenborg Kvarter, især de
ejendomme der lå over for Rosenborg Slot og Have. Her havde
trykbølgen haft uhindret adgang. Det gamle reserveorangerihus i
Rosenborg Have blev næsten helt ødelagt.56 I Gothersgade var der
på hele strækningen fra Møntergades udmunding til Nørrevold
skader på vinduer, ruder og tage. Der var revnede skorstene og
mure. I matr.nr. 191 var taget og kvistvinduerne endog meget med
tagne. Fem af de skadelidte i Gothersgade på den nævnte
strækning havde indsendt regninger (matr.nr. 196,210,211,213) for
i alt 197 rdl. 2 mk. På hjørnet af Gothersgade og Kgs. Nytorv i Sankt
Annæ Øster Kvarter hos vognmand Josephs enke var gipsloftet til
med faldet ned. Skaderne beløb sig til 50 rdl., 3 mk. og 14 sk. Den
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Reformerte Kirke »med de 4re presteboliger havde taget skade for
150 rdl.«. Kun Landemærket og Pustervig og til dels Springgade
var næsten uberørt af eksplosionen, hvorimod så godt som alle hu
sene i Vognmagergade og Åbenrå var blevet beskadiget. Kaptajn
von Harboe bosiddende i Åbenrå havde foruden skaderne på tag
og vinduer fået ødelagt møbler for 30 rdl.
På Trinitatis Kirke var seks vinduer beskadiget og en del ruder
slået itu. Selv på porcelænsfabrikken i Købmagergade, matr.nr. 3
var taget tillige med en del ruder ødelagt for i alt 50 rdl. I den øvri
ge del af Købmagergade, matr.nr. 2-8, og et stykke ned ad Klareboderne var der ligeledes de almindelige forekommende skader på
tage, vinduer osv.
Øvrige kvarterer
Der findes kun to udsagn om skader i de øvrige kvarterer. I Øster
Kvarter på hjørnet af Dybensgade og Nellikegangen skete der ska
de hos politibetjent Friderichsen for 8 rdl., 2 mk. og 4 sk. I Katte
sundet, matr.nr. 72 i Vester Kvarter, fremsendte brændevinsbræn
der Christen Kierborg regninger for 77 rdl., 5 mk. og 7 sk. Her var
møblerne ligeledes ødelagt.
Uden for voldene
Selv uden for voldene blev der meldt om skader forårsaget af eks
plosionen. På Farimagsvejen imellem Øster- og Nørreport på Øster
Holm hos Johan Hendrich Reeh var der skader, der næppe lod sig
bringe i stand for 100 rdl. På Schvermansdal ved Kalkbrænderiet
var der skader for et halvt hundrede rigsdaler, og hos Cecilia
Eggers på »gård nr. 46 uden for Østerport« og hos Jean Maries enke
beløb skaderne sig til henholdvis 36 og 33 rdl. På Øster Holm hav
de skorstenene forskudt sig, dele af taget havde løsnet sig, så 1000
nye tagsten måtte oplægges. På såvel hus som lade var der ikke et
tavl, uden det havde løsnet sig, og enkelte bjælker havde forskudt
sig fra deres fals. Ti fag vinduesrammer hver med 12 ruder var øde
lagt og måtte istandsættes.
Enken på Schvermansdal forsøgte, uagtet hun ikke boede i sta
den, men dog »sorterede under samme jurisdiction«, at få del i en
eventuel erstatning. Hun havde, »af mangel for at faa muurmesterens folk fra staden paa den tid mit tag var nedfaldet over mig«,
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måttet tage en lokal murersvend og selv indkøbe tagsten og kalk for
27 rdl. for at få udbedret de værste skader. En nødvendig omlæg
ning af hele taget måtte afvente sommeren. Glarmesterregningen
lød på 23 rdl. og 8 sk.
Afgangne gartner Nicolay Eggers enke, Cecilia Eggers, fandt sig i
sin sygelige tilstand ikke i stand til selv at bære omkostningerne til
udbedring af skaderne. I håb om at få del i kollekten (se senere)
skrev hun følgende til Magistraten: »Min langvarige sygdom, der
bestandig holder mig i stuen, saavelsom min lange enkestand og
deen liden have, hvoraf jeg ingen tilstrækkelig underholdning har
kunne frembringe, har ikkun givet mig det nødtørftigste med møysommelighed og derved i alle henseende svækket mine krefter, saaledes at jeg ved denne lidte skade ikke selv er i stand til, at bære
denne uventede ulykke...«.
Johan Conrad Reus, der boede ved acciseboden uden for Øster
port, fik sine skader vurderet til lidt over 283 rdl., men han kunne
senere bevise, at de reelle omkostninger til istandsættelsen havde
været på mere end 600 rdl.
Så langt væk som på Blegdammen uden for Nørreport fik eksplo
sionen følger. Rebecca Werdel led skade for 47 rdl., 3 mk. og 3 sk. på
sit hus og gård beliggende på Blegdammen »den saakalded 23de
urtehauve«, og fra »Blegdammen den 18de uden Nørreport no. 68«,
som ejedes af Conradt Peckyle, fremkom der regninger for i alt 56
rdl., 4 mk. og 7 sk.
Magistratens handlinger 31. marts og de følgende dage
Allerede på ulykkens første dag greb monarken og Magistraten
ind. For at forhindre spekulation i de skadelidtes ulykkelige situa
tion udstedte Magistraten allerede den 31. marts57 en plakat
angående fastfrysning af priserne på tagsten og vinduesglas, og at
ingen måtte nægte at overlade de skadelidte de nødvendige mate
rialer. Ligeledes tilskrev man politimesteren, at man ønskede hans
tilladelse til, at håndværkerne allerede i de forestående påskehel
ligdage kunne påbegynde arbejdet med at udbedre skaderne.58
Politimester Christian Fædder turde imidlertid ikke umiddelbart
autorisere helligdagsarbejdet, da dette stred mod de kongelige
anordninger.59
Men allerede den 1. april udstedte majestæten den fornødne
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dispensation, hvorefter politimesteren samme dag kunne bekendt
gøre,60 »at haandværkere, som til beskadigede huses istandsættelse
maatte behøves, ubehindrede om helligdagene maae arbeide hele
dagen paa alt hvad udvendig er fordervet. Men i henseende til hvis
inde i værelserne maatte være beskadiget, at afholde sig fra arbei
det fra 9 til 11 om formiddagen og fra 2 til 4 om eftermiddagen«.
Ligeledes approberedes de øvrige af Oberpræsidenten, og Magi-
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stråten gjorte anstalter vedrørende fastfrysning af priserne.61 Man
tillod endvidere, at glas og tagsten kunne indføres toldfrit i 6 uger.62
Samtidig ville man opmuntre de indenlandske teglværker til at
fremsende alle sten, de måtte have på lager, og nogle udvalgte
købmænd skulle stå for indkøb af udenlandske tegl. Det blev over
ladt Magistraten at drage omsorg for dette og samtidig at føre kon
trol med at lettelserne kun kom de virkelige skadelidte til gode.
Den 3. april meddelte Generaltoldkammeret, at der fra Lybeck,
Rostock og Stettin var fremsendt 600 kister fensterglas og fra Lon
don 300 kurve kronglas. Fra Christiania skulle 280 kister fensterglas
samt 200 kurve kronglas være undervejs. Glas Magasinet i Køben
havn havde p.t. en beholdning på 164 kister fensterglas og 14 kur
ve kronglas. Yderligere 400 kister glas måtte om nødvendigt ind
føres toldfrit. Magistraten anmodede derfor straks grosserernes for
mand om at fremskaffe de ekstra 400 kister glas. Samtidig nægtede
man glarmesterlavet tilladelse til at indføre 800 kister glas mod
almindelig toldbetaling,63 idet man fandt, at der efter omstændig
hederne var glas nok. Den 23. april kunne General Glas Magasinet
bekendtgøre, at et parti bestilt vindueglas, hvorpå der var bevilget
toldfrihed,64 var ankommet. Enhver, der havde behov for vindues
glas til istandsættelse af sit skadede hus, kunne købe glasset for 8
rdl. og 80 sk. pr. kiste. Men det krævedes bevist, at glasset virkelig
skulle bruges til ovennævnte formål. Man skulle melde sig på »Det
Kongelige Norske Fabrik directions contoir hos bogholderen«, til
hvem betalingen skulle erlægges ved varens modtagelse.
Magistraterne i Flensborg, Sønderborg, Eckernførde og Kiel blev
tilskrevet angående tagsten. Endnu to plakater blev udstedt, den
ene om toldfrihed ved indførsel af fremmede tagsten, den anden
indeholdt en henstilling til stadens indvånere om ikke at lade det
nedfaldne eller ved reparation siden samlede grus og affald på
andre steder henføre og aflosse end på de af stadens kæmnere der
til anviste pladser »uden Øster Port.«65
I de følgende seks uger fra 1. april til 15. maj blev der ifølge Told
kammeret indført66 113.200 uglaserede tagsten hovedsagligt fra
Lybeck og Rostock og et enkelt mindre parti på 1000 sten fra
Malmø. Yderligere 55.900 sten, som var blevet indskibet i Amster
dam af Christopher MacEwoy67 på skibet Friheden, nåede ikke
frem på grund af dårligt vejr førend nogle dage over den for told-
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friheden bestemte tid. Han anmodede derfor General Toldkamme
ret om toldfrihed, men Toldkammeret fandt efter omstændigheder
ne ingen anledning til at indgå »med nogen forestilling for Hans
Majestæt Kongen« om disse stens toldfrie indførsel.68 Den 19. maj
blev stenene annonceret til salg i Adresseavisen.69
Ud over behovet for tagsten og vinduesglas opstod der et stort
behov for kalk bl.a til tagenes skælning og understrygning. På den
nye kalkfabrik »uden Østerport« besluttede interessentskabet at
overlade sin beholdning af melkalk, som på det tidspunkt udgjor
de 3000 tdr., til de uformuende og trængende af byens skadelidte til
fordelagtige lave priser.70 »Faxøe meelkalk« kunne købes for 2 mk.
tønden og »Saltholm meelkalk« for 1 mk. og 8 sk. Priserne var uden
fordel for fabrikken og med tab af omkostningerne til arbejdsløn.
For alle andre var de sædvanlige priser gældende.
Kalkbrænderiet i Kastrup og det gamle kalkbrænderi ved Øster
port annoncerede i de første aprildage gentagne gange med »steenog meelkalk« til sædvanlige priser,71 ligesom flere forhandlere og
fabrikanter af tagsten, bl.a. »Tagsteens Glasurfabriken« ved Lange
bro tilbød diverse af »længde og bredde« glaserede tagsten. Schott
mann på Christianshavn tilbød store tagsten af kielske og lybske
former, 16-17 tommer lange. Tilsyneladende har nogle af de inden
landske tegl ikke holdt de vedtagne normer,72 idet lavets older
mand måtte henvende sig til majestæten for at få denne til at hen
stille over for teglværkerne, at de strøg teglene efter de af Byg
ningsdirektionen anviste længde og breddemål.
Den 25. maj blev der afholdt offentlig licitation over leverancen af
stenkalk73 til brug for Nyboders reparation. Det blev såvel den
gamle som den nye kalkfabrik »uden Øster Port«, der samlet kom
til at levere de 164 nødvendige læster stenkalk, hvilket Admiralite
tet søgte74 approberet midt i juni måned. Den kraftigt forøgede kør
sel med kalk til byens ødelagte huse medførte, at de nævnte kalk
fabrikker ansøgte og fik bevilget fritagelse for »passagepengenes
erlæggelse« i stadens porte.75
Med de nævnte tiltag forsøgte Magistraten at forhindre forsøg på
en økonomisk udnyttelse af situationen, og som tidligere nævnt fik
enkelte hårdt ramte midlertidig eftergivelse af nærings- og ind
kvarteringsskat. Men for de mange var situationen vedrørende
hjælp ganske uafklaret. Mange henvendte sig helt naturligt i Brand-

87

Carsten Meyer

kassen med håb om hjælp, andre direkte til Magistraten og maje
stæten.
Brandforsikringen
Stadens »Brand Casse« afslog på det bestemteste at yde nogen form
for erstatning, da skaderne alene var foranlediget af trykbølgen fra
eksplosionen og ikke fra ildløs. Skaderne måtte betragtes i lighed
med skader opstået ved jordskælv og storm, skader som forsikrin
gen ikke dækkede. Brandforsikringen nægtede derfor at deltage i
enhver form for besigtigelse og taksation, hvorfor de skadelidte
henvendte sig til Magistraten og anmodede denne om at udpege
kyndige murer- og tømrermestre med henblik på besigtigelse og
taksation. Men Brandforsikringen kom alligevel til at yde et betrag
teligt beløb, der gik langt ud over de udgifter, en reel bygningsud
bedring ville have kostet kassen.
Allerede den 14. april 1779 modtog Magistraten en kongelig skri
velse,76 som redegjorde for planerne vedrørende en evt. udflytning
af Sø- og Landetatens krudtforråd og de dermed forbundne 100.000
rdl.'s omkostning. Krudttårnenes udflytning var en absolut nød
vendighed, idet de truede »os selv, vores kongelige huus, floden,
collegierne, slottet, hele staden, ja kort sagt, den gandske stat«.
Man forestillede sig to muligheder for at tilvejebringe de mange
penge. Enten måtte borgerne selv udrede pengene i form af en
ekstra skat pålignet de enkelte grunde, eller man kunne lade den
forholdsvis velsituerede Brandforsikring betale. At lade den konge
lige eller militære kasse betale havde man udelukket på forhånd,
selvom det havde været det mest rimelige. Pengene skulle frem
skaffes gennem et lån optaget af Brandforsikringen til 4% rente og
skulle afvikles over seks år. En kopi af den før nævnte kongelige
skrivelse blev af Magistraten fremsendt til direktionen i Brandfor
sikringen,77 som på en efterfølgende generalforsamling henholdt
sig til, at det var i strid med anordningerne at anvende forsikrin
gens midler på nævnte formål.78
Magistraten henstillede nu til majestæten, at såfremt borgerne
skulle pålignes udgiften, så fandt man det mest korrekt, at samtlige
grunde uden hensyn til privilegier og fritagelser blev pålagt afgif
ten.79 Brandforsikringen lod imidlertid foretage en afstemning
blandt samtlige forsikrede, og resultatet blev ikke helt uventet, at
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disse med et overvældende flertal vedtog at lade Brandforsikringen
betale de 100.000 rdl.
Man gjorde nu et sidste forsøg på at unddrage sig betalingen ved
atter at henvise til anordningerne, men hvis det alligevel blev på
lagt forsikringen at udrede beløbet, så anmodede man om, at alle de
ikke assurerede bygninger i København kom til at betale deres
andel af byrden. Dette blev umiddelbart approberet af majestæten.
Blandt de ikke assurerede ejendomme var bl.a. de kongelige slot
te og offentlige bygninger, og da Magistraten havde fastsat en afgift
på IOV2 rdl. pr. 100 rdl. grundtakst i afgift, så ville alene afgiften for
disse bygninger have udgjort en fjerdedel af de 100.000 rdl. En kabi
netsordre80 satte dog efterfølgende en stopper for dette.
Først i 1781 blev det pålagt Brandforsikringen at påbegynde beta
lingerne. I alt kom krudttårnssprængningen til at koste forsikringen
105.880 rdl. og 37 sk., inklusiv de påløbne renter. Anvendelsen af de
100.000 rdl. vil blive behandlet senere.

Kollekten
Med baggrund i et pro memoria fra Danske Kancelli dateret den
26.juni 1779,81 hvori man udbad sig Magistratens tanker og syn på
en eventuel kollekt til hjælp for de skadelidte, pålagde Christian VII
den 15. september, grundet de mange til Kancelliet indkomne
ansøgninger, overpræsident, borgmestre og råd, at »der overalt i
bemeldte Kiøbenhavn må ombæres collectbøger i husene, for der
ved at indsamle, hvad enhver dennem af christelig kiærlighed og
medlidenhed give og meddele ville, til hvilken ende I haver at
besørge de i saa maade behørende collectbøger igennemdragne,
nummererede og af eder forseglede«.82 Præsterne skulle endvidere
søndagen før kollektindsamlingen opmuntre »hver sin menighed
til christelig medlidenhed og gavmildhed«.
Når kollekten var indsamlet, skulle den fordeles på de skadelidte
i forhold til »deres omstændigheder og den tagne skade«. Først
efter et halvt år blev der således taget det indledende skridt til at
hjælpe de skadelidte rent pekuniært. Men af en notits i Adresseavi
sen den 2. april fremgik det, at enkelte allerede umiddelbart efter
ulykken havde følt trang til at yde økonomisk hjælp, idet Chr. Fr.
Høyer, kapellan ved Holmens Kirke, takker en anonym »ædel vel-
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Opslag i kollektbogen fra Strand kvarter i 1779. Her indsamledes 215 rdl. 8 sk. Københavns
Stadsarkiv.

giører« for tilsendte 30 rdl. til hjælp for de skadelidte. Et ikke helt
ringe beløb sammenlignet med de beløb, der senere indkom ved
kollektindsamlingen.
De tolv kollektbøger83 blev færdiggjort den 6. oktober 1779 og for
delt til de personer, der den kommende mandag skulle foretage
indsamlingen. Bøgerne blev indledt med den kongelige befaling af
15. september 1779 efterfulgt af et enslydende forord: »Thi bliver
2de (her følger så navnene på indsamlerne), herved befalet næst
kommende mandag at giøre begyndelse ved at ombære samme til
alle og enhver i (kvarterets navn) boende indvånere for at imodtage, hvad enhver af dennem til bemeldte skadelidte, af christelig
kierlighed og medlidenhed give og meddele ville, hvad og hvor
meget de i saa maade betaler, og når da denne indsamling af den
nem er sket, som de med flid have at besørge uden nogen ophold,
haver de pengene tilligemed denne bog udi raadstuen at indbrin
ge«.
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Kollektbøgerne er ført lidt forskelligt idet nogle indeholder
oplysninger om husnummer, navn på bidragyderen, stilling og
beløbsstørrelse. Andre meddeler mere lapidarisk bidragyderens
navn og det givne beløb.
I Øster Kvarter indsamlede porcelænshandlerne Nicolay Hendrich
Wismer og Søren Sundorph 335 rdl. 5 mk. og 4 sk. Det største beløb
fik de hos provst Tybring med 20 rdl. og hos admiral Kaas med 10
rdl. Laveste bidrag var 6 sk.
Klædekræmmer Hans Christian Petersen og isenkræmmer Thom
as Thomsen fik i Strand Kvarter indsamlet 215 rdl., og 8 sk. Største
bidragyder var her Thomsen & Cluvers med 10 rdl. og Bonnicks
enke & Møller med 6 rdl. Mindste indkomne beløb 8 sk.
I Snarens Kvarter fik vinhandler Jacob Drewsen og købmand
Johan Wilhelm Rathie på godt to uger indsamlet 400 rdl., 2 mk. og
14 sk. de Coninck bidrog med 30 rdl., Anders Christen Lund med
20 rdl. medens den tidligere omtalte B. W. Luxdorph kun bidrog
med 5 rdl. Det mindste bidrag var her, og i det hele taget, 4 sk.
Vester Kvarter tegnede sig for det største indsamlede beløb på 560
rdl., 4 mk. og 8 sk. Men her modtog vinhandler Johan Erik Glassing
og hørkræmmer Herman Læssøe også det største enkeltbidrag,
nemlig 60 rdl. fra rådmand J. B. Suhr samt 20 rdl. fra Hielmstierne,
men dog kun 10 rdl. fra borgmster Hersleb.
Næststørste enkeltbeløb indkom i Nørre Kvarter, hvor biskop
Harboe ydede 50 rdl. og dermed bidrog til at isenkræmmer Andre
as Larsen og tobaksspinder Lars Engelbrechtsen kunne aflevere et
samlet indsamlingsresultet på 334 rdl., 5 mk. og 6 sk.
Vinhandler E E. Rohde og urtekræmmer Carsten Schou indsam
lede i Klædebo Kvarter i alt 332 rdl. og 8 sk. Her var det højeste bidrag
10 rdl.
David Goosch og Peder Tack, begge klædekræmmere, fik i Fri
mands Kvarter indsamlet 260 rdl., 3 mk. og 3 sk. Her var det højeste
enkeltbidrag ligeledes 10 rdl. Geheimeråd Scheel von Piessen yde
de et beskedent bidrag på 4 rdl.
Urtekræmmerne Pauli og Hyllested afleverede den 23. november
et beløb på 354 rdl., 2 mk. og 4 sk. indsamlet i Købmager Kvarter. Her
ydede etatsråd Bruun og konferensråd oberjægermester Gram hver
10 rdl., hvorimod justitsrådinde Bortmann ydede et af de største
beløb på 50 rdl.
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I Rosenborg Kvarter indkom ved urtekræmmer Raun og hørkræm
mer Waagensens hjælp 178 rdl. Småbeløb på en til fire mark var her
det almindeligste. Største bidragyder var P. F. Suhm med 20 rdl.
Selvom Sankt Annæ Øster Kvarter var blevet hårdt ramt ved ulyk
ken, lykkedes det værthusholder Issing og blokkedrejer Søren
Nygård at indsamle det næststørste beløb, 443 rdl. og 8 sk. Etatsråd
Lindencrone bidrog med 15 rdl. og greverne Bernstorff og Danneskiold hver med 10 rdl.
Anderledes så det ud i Sankt Annæ Vester Kvarter, der som tidlige
re beskrevet var blevet meget alvorligt beskadiget. Her formåede
urtekræmmer Peter Christian Thomsen og vinhandler Christian
Barfod kun at indsamle 142 rdl. og 12 sk. Flere gav kun nogle få
skilling, men etatsråd Ryberg gav dog 30 rdl. Konferencråd og poli
timester Fædder, generalkrigskommissær Jürgensen og svigersøn
»ville ikke give, og heller ikke forlange noget for sin lidte skade«.
Endelig kunne urtekræmmer Iver Bang og brygger Hans Hiort fra
Christianshavns Kvarter aflevere 202 rdl., 3 mk. og 10 sk. Her bidrog
Steffen Erling med 4 sk., og Det Asiatiske Compagnie gav indsam
lingens næststørste enkeltbeløb 50 rdl.
Så sent som den 7. december 1779 blev der på rådstuen kvitteret
for modtagelsen af de sidste penge. I alt blev der indsamlet 3859
rdl., 4 mk. og 12 sk. Herfra trak man udgifterne til kollektbøgernes
indbinding på 4 rdl. samt 1 rdl. for avertissementet i Adresseavisen,
hvorefter der til fordeling blandt de skadelidte var 3854 rdl. 4 mk.
og 12 sk.
Kollektens fordeling
Hvorledes skulle man nu fordele det indsamlede beløb? Magistra
tens overvejelser finder vi i et referat84 underskrevet af borgmestre
ne H. C. Hersleb og A. Storp og rådmændene J. P. Suhr og J. Han
sen. Sidstnævnte kancelliråd J. Hansen mente, at pengene kun bur
de fordeles ligeligt imellem de, som havde fået foretaget en syns
forretning og eventuelt imellem sådanne, der kunne dokumentere,
at de havde lidt betydelig skade og samtidig kunne fremlægge
håndværkerregninger. Justitsråd Storp mente, at det af rodemestre
nes indsamlede oplysninger fremgik, at adskillige, der havde lidt
stor skade, ikke senere havde fået foretaget synsforretning. Derfor
burde man for at undgå senere klager forlange, at disse fremlagde
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synsforretninger. Han fandt det imidlertid ikke rimeligt, at hospita
ler, hoteller, dvs. palæer, og deslige bygninger samt skader på møb
ler og lignende skulle komme i betragtning. Etatsråd Suhr mente, at
rodemestrenes lister ikke rummede fyldestgørende oplysninger
vedrørende de enkelte skadelidte. Disse burde indkaldes gennem
aviserne. Alle burde tildeles samme procentsats, dog skulle hoteller
og hospitaler holdes udenfor. Etatsråd og borgmester Lunding var
af samme mening som Storp. Konferensråd Hersleb mente ligele
des, at » publique bygninger« ganske skulle udelukkes fra at delta
ge i tildelingen af sådanne »goddædighedsgaver«. De, der havde
lidt total skade og i tide havde bevist dette, burde have dobbelt pro
centuel tildeling i forhold til de, der havde lidt indvendig skade og
kunne bevise dette med regninger. Endelig burde fattige folk, som
havde fået ødelagt møbler, nyde en til to procent af kollekten, dog
Nyboder undtaget. Resultatet af forhandlingerne blev, at alle, der
havde meldt sig og samtidig havde fremlagt synsforretninger eller
håndværkerregninger, ville komme i betragtning ved kollektens
fordeling. I alt var der som nævnt 3854 rdl., 4 mk. og 12 sk. til for
deling blandt de skadelidte. Efter en bekendtgørelse i Adresseavi
sen85 meldte 29 skadelidte sig og fremlagde synsforretninger for et
samlet beløb på 18449 rdl. 3 mk. og 14 sk. Hertil kom yderligere tre
synsforretninger bl.a. den meget omfattende fra Frederiks Hospital
og en fra brygger Lars Madsen og bygningsinspektør Zuber
beløbende sig til i alt 10557 rdl., 5 mk. og 10 sk. De tre sidstnævnte
reagerede ikke på bekendtgørelsen og kom derfor ikke senere i
betragtning ved kollektuddelingen. Frederiks Hospital var som
offentlig bygning alligevel blevet udelukket. Da man ligeledes hav
de vedtaget, at hoteller ikke skulle nyde erstatning, nåede man ned
på et beløb af 17009 rdl., 4 mk. og 4 sk., som opfyldte de opstillede
kriterier for kollekttildelingen.
96 husejere kunne fremlægge regninger fra håndværksmestre for
et samlet beløb på 6374 rdl., 1 mk. og 2 sk. 24 andre anmeldte lige
ledes skader, men uden håndværkerregninger som dokumentation,
beløbende sig til 1550 rdl., 3 mk. og 1 sk. Hertil kom yderligere en
forestilling fra Den almindelige Plejeanstalt om erstatning på lidte
bygningsskader på 1356 rdl., 1 mk. og 14 sk. Admiralitetet havde
fremsendt de seks rapporter vedrørende de skader nyboderfolket
havde lidt på deres møbler og effekter. Beløbet var sat til 3313 rdl.,

93

Carsten Meyer

2 mk. og 11 sk., altså noget mindre end det oprindelige på noget
over 3386 rdl. Portneren Nicolay Høling ved Østerport ønskede 40
rdl. i erstatning for ødelagte møbler, og kaptajnløjtnant Lützow, der
som så mange andre midlertidigt havde måtte fraflytte sin bolig,
ønskede 40 rdl. til dækning af husleje samt 30 rdl. til indvendig
reparation af sit hus. Passagebetjent ved Østerport Jørgen Christen
sen, der boede i Rigensgade matr. nr 437, ønskede ligeledes 20 rdl.
for ødelagte møbler. Anna, Peter Clemmensens enke, ønskede 12
rdl. 4 mk. og 8 sk., og Catharina Maria Unger og Niels Hansen kla
gede deres nød og ønskede del i kollekten. Sidstnævnte påstod, han
var blevet krøbling ved krudttårnssprængningen og havde fået
pastor Münter til at rekommandere hans ønske om hjælp.
Samlet udgjorde ønskerne om del i kollekten i alt 42.076 rdl., 3
mk. og 10 sk. Men de reelle omkostninger til udbedring af skader
ne var mange gange større, jævnfør rodemestrenes tidligere omtal
te optegnelser. Mange valgte ikke at fremsende dokumentation for
den lidte skade.
I et kongeligt reskript fra den 3. maj 178086 blev det pålagt over
præsidiet, borgmestre og råd, at kollekten alene måtte lignes på de,
som »beviisligen have godtgiort deres paa huuse og gaarde lidte
skade«, da kollekten ellers ville blive »aldeles ubetydelig«, hvis den
skulle fordeles mellem alle skadelidte, »hvorimod den for dem,
hvis skade paa deres gaarde og huuse paalidenligen er bevist, dog
kunde blive klækkeligere, naar de aleene maatte tage deel«. Magi
straten bestemte sig for at foretage en procentuel fordeling af kol
lekten alene blandt de, som havde fremlagt og fået foretaget en
synsforretning. De fik alle udbetalt 22 2/3% af det beløb, som de
havde anmeldt skader for. Der blev ikke taget hensyn til yderligere
dokumentation fra de, der allerede havde fremlagt synsforretnin
ger og senere kunne bevise, at de egentlige udgifter havde været
langt større end anslået i synsforretningen. Ligeledes valgte man at
se helt bort fra tabt næring, tabt arbejdsfortjeneste, skader på møb
ler og andet husgeråd, tabte lejeindtægter og udgifter.
På nær brændevinsbrænder Jens Nielsen Steen bosiddende i Klæ
debo Kvarter, Kultorvet matr.nr. 87, var alle de, der fik del i kollek
ten, bosiddende i Sankt Annæ Vester Kvarter. Naturligt nok var det
især husejerne i Rigensgade og Stenkulgaden, der fik del i kollek
ten. Det største beløb tilfaldt møller Mouritz Friderichsen. Han fik
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udbetalt 1088 rdl., og brygger Place fik 922 rdl. og 3 mk. af et
anmeldt beløb på 4070 rdl. I Adelgade fik fem og i Balsamgade og
Hjorte Længden tre del i kollekten. I Kokkegade og Rosengade fik
to udbetalt mindre beløb, og i Borgergade, Klerkegade, St. Kon
gensgade, Sølvgade og Printzensgade fik kun en enkelt del i udbe
talingerne. I alt fik 25 udbetalt en del af kollekten.
Krudtmagasinernes udflytning
Endnu et initiativ blev taget af de højeste myndigheder, et initiativ
der fik vedvarende følger for krudtopbevaringen i København.
Allerede den 31. marts87 blev der nedsat en kommission beståen
de af embedsmænd og militærfolk med det formål at komme med
forslag til udflytning af Sø- og Landetatens krudtforråd. Tidligere, i
1600-tallet, blev byens krudtforråd opbevaret i krudttårnet ved
Vandkunsten og i bl.a. Nørre- og Vesterport.88 Der er endvidere for
skellige udsagn om mere specielle opbevaringssteder såsom under
Børsen89 og i Operahuset.90 Grundet den altid latente fare for en
eksplosionsulykke blev det i brandforordningen af 168991 påbudt
indbyggerne, at de højest måtte ligge inde med 10 skålpund krudt.
Købmænd og lignende skulle lade krudtet opbevare i stadens krudt
tårne, hvorfra de kunne afhente bortsolgte partier. At faren var reel
viste bl.a. eksplosionsulykken i 1658, da »krudtbrænderens hus« i
Rigensgade sprang i luften og ødelagde flere af husene i Tulipan
gade.92
Etaternes krudttårne fandtes efter 1660'erne dels i vold- og basti
onsanlægget dels i Kastellet. I Hahns Bastion blev der f.eks. bygget
et krudttårn i 1665 og i 1684 i Panthers Bastion. Krudttårnet ud for
Hjertensfrydsgade, som mange forfattere tidligere har forvekslet
med tårnet i Rosenkrantz Bastion, tilkom antagelig først engang i
1730 - 1740'erne. Dette tårn blev nedrevet i 1872.
Den ovenfor nævnte kommission bestod af skatmester og gehei
meråd Schimmelmann, geheimeråd og statsminister Schack-Rathlou, statssekretær Høeg-Guldberg og Land- og Søetaten var repræs
enteret ved generalerne Eickstedt, Hauch, Huth og admiral Kaas.
Forslagene blev udarbejdet af general Heinrich Wilhelm Huth.
Allerede under Frederik V havde man foreslået en udflytning af
krudttårnene. Forslaget blev dog opgivet i 1766 dels på grund af de
anslåede udgifter på 60.000 rdl.,93 dels på grund af at de projekte-
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rede tårne var for fjernt beliggende og derfor lettere kunne udsæt
tes for fjendtlige overfald.
Atter i 1771 blev Huth befalet at udarbejde et forslag til udflyt
ning af tårnene, men med Struensees fald bortfaldt planerne ligele
des. Huths nye forslag af 11. april 177994 »angaaende krud taarnene i Kiøbenhavns Fæstning og byens betrykkelse for fremtiden«
indebar bl.a., at der straks »for døren til ethvert krud taarn giøres
en grav og en rist«, således at eventuelt spildt krudt kunne falde
gennem risten ned i graven og dermed blive uskadeliggjort. Ligele
des skulle der om hvert krudttårn »giøres en grøft« for at bes
værliggøre adgangen.
4000 centner af Søetatens krudt skulle straks sendes til forvaring
i Christiansand og andre 4000 centner til Fredericia. Den del af
krudtet, der var helt nødvendigt for fæstningen og flåden samt han
delen, skulle forblive i staden men opbevares på mindre farlige ste
der.
Man fandt det nødvendigt med 11000 centner til Søetaten og 5000
til Landetaten, hvoraf 3000 af Søetatens og 1200 af Landetatens fort
sat skulle opbevares ved fæstningsværkerne.
De 3000 centner skulle deles ud på seks magasiner af 500 centner,
som skulle anlægges ved glaciset ved Christ. Quinti Bastion. De
1200 centner skulle fordeles i seks små magasiner på hver 200 cent
ner, hvoraf det ene skulle anlægges i ravelinen Norge til citadellets
tjeneste. De øvrige fem skulle anlægges i udenværkerne på de
mindst farlige steder.
De resterende 8000 centner, som flåden havde behov for til en
»Campagne«, og de 4000 centner, som Landetaten havde nødig,
skulle anbringes i seks lige store magasiner på hver 2000 centner.
Magasinerne skulle anlægges på strækningen mellem Flaske- og
Køge Kro, på et øde sted i nærheden af vandet, således at et mindre
fartøj, ved en anlagt bro, kunne indtage og udlosse krudtet. I for
bindelse med magasinerne skulle der bygges to vagthuse.
Da det ofte hændte, at krudt bestemt for majestætens egen handel
eller købmændenes handel blev vådt og fugtigt, var det nødvendigt
med et magasin til 2000 centner og et tilhørende tørrehus. Dette
tænkte man sig opført ved Gammel Vartov nær vandet. Man fore
slog derfor majestæten, at han til dette brug opkøbte viceadmiral
Fontenays grund og hus.
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På Christianhavn skulle der anlægges en dækket vej i forbindelse
med oprettelsen af Søetatens seks magasiner, og området omkring
Christiani Quinti Lynette skulle forstærkes med sten. Endelig fore
stillede man sig en gennemskæring mellem lynetten og bastionen,
så man kunne komme fra havet ind i stadsgraven.
Efter at majestæten havde approberet forslaget, bad man den 14.
april 1779 gennem Generalitets og Commissariats Collegiet, til
hvem sagen var fremsendt til orientering, general Huth fremsende
detaljerede tegninger, forslag og overslag.
I begyndelsen af juni måned tog Admiralitetet skridt til at få de
4000 centner krudt sendt til Christiansand.95 Man ville benytte
agent Bodenhoffs to skibe, nemlig brigantinen Giertrud Catharina
og galeasen Fortuna. Den aftalte pris på 6 rdl. pr. læst fandt man
meget billig. Man havde dog klog af skade betinget sig, at mand-
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skabet under hele rejsen ikke måtte nyde tobak eller have åben ild
ombord. For dette ville alle i mandskabet modtage 4 rdl. i »doceur«.
Efter Huth havde fremsendt flere pro memorier, samledes kom
missionen atter den 16. februar 1780 for at tage stilling til disse.
Man enedes nu om følgende:
Krudttårnene, der tidligere var foreslået opført mellem Flaske- og
Køge Kro, foreslog man nu opført på Amager. Man ville herved
spare en meget betydelig del af omkostningerne, som ville medgå
til materialernes transport og til sin tid krudtets transport. Krudtets
bevogtning og tilsyn ville ligeledes blive meget lettere. Der skulle
etableres en dæmning fra C5ti Bastion til Amager, så krudtet fra
magasinerne på Amager kunne transporteres til magasinerne i
enveloppens redaner, hvorved man undgik at transportere krudtet
gennem byen. Samme dæmning ville samtidig gøre et stort stykke
land, som tidligere ofte blev oversvømmet, brugbart, og glaciset
uden for Christianshavn ville ikke længere kunne blive beskadiget
af bølgerne. Det blev fundet hensigtsmæssigt at tildele »commercen« det yderste og C5ti Bastion nærmest beliggende magasin til
depot, da det lå nærmest ind- og udskibningsmulighederne.
På C5ti Lynette skulle der oprettes et magasin og tørrehus til vådt
og fugtigt krudt. Samme sted skulle ankommende skibe henlægge
det krudt, de ikke måtte bringe ind i havnen, og udgående skibe
indtage krudt. Det tidligere foreslåede tørrehus ved Gammel Var
tov blev dermed opgivet.
Til Søetaten skulle der opføres fire magasiner langs den dækkede
vej med plads til i alt 2000 centner og fire magasiner på Amager, to
på hver side af Dragør. Sidstnævnte skulle omgives med redouter
og rumme over 8000 centner. Til Landetaten skulle der nær Kastrup
opføres tre magasiner til i alt 4000 centner krudt, hvoraf de to skul
le være til »commercen«. De sidste 1000 centner af Landetatens
krudt skulle placeres i de fem magasiner i udenværkerne.
I alt blev der bevilget 125.000 rdl. til disse arbejder, hvoraf de
25000 skulle anvendes på anlæggelsen af den dækkede vej. Allere
de i 1779 påbegyndte man opførelsen af magasinerne. Den projek
terede dæmning stod færdig i 1780. Byggeriet af de nye magasiner
bl.a på Amager stod på frem til 1783 og blev udført af de tidligere
omtalte håndværksmestre Brandeman og Wæsing uder ledelse af
bl.a major Peymann. Magasinerne var af en lettere konstruktion
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Området indenfor volden ved Østerport, som ses yderst til højre. Stubmøllen er Grøn
landsmøllen, den hollandske er Dronningens mølle. Rosenkrantz bastion, hvor krudttårnet
eksploderede i 1779, lå nær møllerne, som genopførtes i ændret form efter ulykken. Akva
rel af C.W. Eckersberg 1809. Københavns Bymuseum.

end de tidligere. Blandt andet blev de vinkelformede magasiner i
redanerne opført således, at de i tilfælde af et fjendtligt angreb kun
ne omdannes til forsvarsværker ved nedbrydning af en tyndere
konstrueret bagvæg, hvorefter man havde tænkt sig at udhugge
skydeskår i ydervæggene.
Som en sidste følgevirkning af eksplosionsulykken blev der i
november 177996 indført et nyt reglement vedrørende den forsig
tighed, hvormed man burde arbejde i og ved krudttårne og ved
krudttransporter.
På pladsen i Rosenkrantz Bastion, hvor krudttårnet havde stået,
fik rådmand Waage den 29. november 1780 tilladelse til at opføre
en vindmølle mod at opfylde det ved eksplosionen frembragte
hul.97
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Esplanaden 4 - et minderigt hus i København
Ej blot som atelier

A/ Jürgen Hoppmann
Det københavnske 1700-tals hus, »Esplanaden 4«, virker ved første
øjekast ikke særligt imponerende (fig.l), men betragter man husets
tidligere beboere, finder man et imponerende stort antal af 1800tallets kendte navne, deriblandt guldaldermalerne Christen Købke
(1810-1848) og Jørgen Sonne (1801-1890) samt komponisten H. C.
Lumbye (1810-1874), for blot at nævne de mest kendte af dem.
På Geddes matrikel-kort over St. Annæ Øster Kvartér fra 1757 er
den nuværende ejendom »Esplanaden 4« registreret som matr. nr.
212.(fig.la) Dengang henlå vejen næsten ubebygget og har på det
gamle kort ikke fået tildelt noget gadenavn, skønt betegnelsen
»Toldbodvejen« helt fra begyndelsen af 1700-tallet har været
anvendt for vejen, der førte fra Toldboden gennem et område med
morads og vandhuller til Nyboder. Den benyttedes frem for alt af
Nyboders folk, når de skulle til orlogsskibene.1 1 Rawerts matrikel
fra 1806 angives ejendommen som matr.nr. 284 på Toldbodvejen.
Dette nummer fik i 1869 det nugældende husnummer 4, mens
gadenavnet først i 1959 blev ændret til »Esplanaden«.
Allerede da huset i 1916 skiftede ejer, havde man forventet, at det
skulle nedrives, som det forinden var sket med nabohuset (Espla
naden 2). I ugebladet »Verden og Vi« berettede Knud Bokkenheuser dengang om det gamle musikerhjem på Toldbodvejen, og han
trøstede sig ved tanken om, at H. C. Lumbyes musikalske efter
slægt ville bygge videre på det musikkunstens tempel, som fade
ren havde grundlagt, skønt hans gamle hjem, »der saa ud, som det
var et Kryb-i-Ly for Rotter«, nu var bestemt til nedrivning - hvad
der jo heldigvis ikke skete.2 (fig.2)
Folketællingerne3 fra 1834 til 1850 dokumenterer, at allerede før
Lumbye i 1858 flyttede ind, har der boet kendte personer på stedet.
I denne 16-årige periode er der således registreret ikke mindre end
ti kunstmalere i huset.(tab.l) Ikke mindst for unge kunststuderen
de synes det at have været et yndet sted at logere, og mon ikke
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Fig. 1. Det hvide hus i midten er det minderige Esplanaden 4 - tidligere Toldbodvej 34 (Skt.
Annæ Øster kvarter matr. nr. 284). Fra 1832 til 1834 havde guldaldermalerne Christen Købke og Frederik Sødring atelier på 3. sal og meget taler for, at de også boede der. Fra 1843
levede deres kollega Jørgen Sonne i 41 år i lejligheden nedenunder. Sonne fik i 1858 kom
ponisten og tivolidirigenten H.C. Lumbye som husfælle på 1. sal. Foto 1990 forfatteren.
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Fig. 1 a. Udsnit af Geddes matrikelkort 1757 over Skt. Annæ Øster kvarter. Esplanaden er
her ikke forsynet med gadenavn, selvom den allerede dengang blev betegnet som Told
bodvejen. Nuværende husnummer 4 findes øverst på den kun spredt bebyggede vej som
matr. nr. 212. På kortet har Bredgade endnu sit gamle navn Norges Gade og Store Kon
gensgade hed dengang Nye Kongens Gade. Københavns Stadsarkiv.
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man kan formode, at lejemålet i mange tilfælde gjaldt for både kost
og logi. I samme periode boede guldalderens dominerende kunst
kritiker, professor Niels Lauritz Høyen fra 1833 i elleve år som deres
nabo i »Rottbøls Gaard« på Toldbodvej Nr. 285 (nr. 6) i baghusets
første sal.4 Forinden havde portrætmaleren C. A. Jensen, der kom
til at stå i modsætning til Høyen, haft bopæl her fra 1832-1833. I
Høyens hjem holdtes der gennem mange år fredagaftens-sammenkomster for venner og kunstnere, hvor »man med glæde saa enkel
te yngre Konstnere i deres Midte«, og hvorom det i et brev fra bil
ledhuggeren H. W. Bissen (1798-1868) til vennen Høyen (17981870) i 1842 hedder: »Hils Fredags-Selskabet. Gud velsigne Dig,

Fig. 2. Toldbod vejen fotograferet fra Store Kongensgade mod Toldboden i 1894. Første hus
på højre hånd viser Toldbod vejen matr. nr. 284 (Esplanaden 4). Overfor ligger den i 1896
nedrevne husarkaserne med den særprægede skorsten, som Købke har gengivet på sit
maleri »Udsigten fra et vindue paa Toldbod vej til Kastellet«, (fig. 6). Københavns Bymu
seum.
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Fig. 3. Sådan kendte Købkes husfæller på daværen
de Toldbodvejen den unge
kunstmaler fra 3. sal. Selv
portrættet malede Chri
sten Købke omkring 1833 i
sin mest produktive perio
de, mens han boede på
Toldbodvej. Statens Muse
um for Kunst. Foto forfat
teren.

fordi Du bliver ved at samle de unge Konstnere om Dig; Du véd
ikke, hvor meget godt Din Omgang udklækker hos dem.«5 Formo
dentlig har også de unge kunstnere fra nabohuset oplevet lærerige
og nydelsesrige aftener hos professor Høyen.
Fra omkring 1832 boede Christen Købke (fig.3) sammen med
malervennen Frederik Sødring (1809-1862) i huset »Toldbodvejen
284«.6 De havde deres fælles-atelier på tredie sal, og det var her, at
Købke i 1832 malede det kendte portræt af Sødring, der viser den
ne siddende mageligt henslængt på en stol med paletten i den ene
og spartelen i den anden hånd.(fig.4) Eftersom der på døren er
fæstnet et spejl, flere grafiske blade og en klatrende vedbendplan
te, er dobbelt-dørene bag Sødring åbenbart ikke beregnet til at
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åbnes under lejemålet. Dette stadfæstes også ved placeringen af
det lille sybord foran døren. De unge kunstneres rum var på den
måde adskilt fra den bagved liggende etagelejlighed. Deres værel
se med to vinduer ud mod Toldbod-vejen må have været det, som
grænser op til nabohuset Esplanaden 6 (Rottbølls Gaard - dengang
Toldbodvej 285 - senere nr. 6).7
I 1832 portrætterede den 22-årige Købke professorens gamle
moder, enkemadam Inger Margrethe Høyen, som havde mistet sin
mand året før. Det »bredt, fyndigt og karakterfuldt«8 malede kon
trafej røber fortrolighed mellem kunstneren og den portrætterede,
hvilket rimeligvis skyldes, at den 69-årige bryggerenke hørte til
Købkes omgangskreds fra nabolaget. Muligvis har hun jo holdt
svigerdatteren med selskab, mens professoren var på sin tredie
danske inspektionsrejse for i sjællandske kirker og på herregårde
at registrere kunstskattene. Eller har hun passet sønnens lejlighed
på Toldbodvejen, mens det unge ægtepar, der først var blevet viet
i april samme år, foretog en kombineret arbejds- og bryllupsrejse?
Året efter portrætterede Købke også Høyens hustru Edel Birgitte
Westengaard (1799-1883). Billedet findes i dag på den Hirschsprungske Samling.9
Christen Købke var vokset op som nummer fem i en søskende
flok på elleve børn. De boede på Kastellet, hvor faderen, bagerme
ster Peter Berendt Købke (1771-1843), i oktober 1818 havde overtaget
entreprisen for Kastellets bageri. Femten år senere, den 26. oktober
1833, var kontrakten udløbet,10 og familien flyttede til Bleg
damsvejen, hvor bagermesteren året før havde købt 15. Blegdam
med et stateligt hus fra 1814.11
Da Købke har dateret sit Sødring-portræt på sin 22-års fødsels
dag, den »26-5-1832«, må han have haft værelset på Toldbodvejen
til rådighed allerede fra om foråret. Her kunne han arbejde uden at
blive forstyrret af familien eller generet af flytteforberedelserne.
Det var i huset på Toldbodvejen, at Købke i 1832 startede på sin
mest produktive periode.12
Følgende kendsgerninger taler for, at Købke ikke blot har haft sit
atelier i huset på Toldbodvejen, men at han også har haft sin bopæl
dér i tidsrummet fra 1832 til 1834:
1. Ved Folketællingen fra 18. febr. 1834 er Købke og Sødring
opført som boende på tredie sal i huset Toldbod vejen 284 (fig. 5);
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Fig. 4. Christen Købke malede dette portræt af landskabsmaleren Frederik Sødring i deres
fælles atelier på daværende Toldbodvejen. Han signerede billedet på sin 22-års fødselsdag
den 26. maj 1832 og forærede det til Sødring fem dage senere på dennes 23-års fødselsdag.
Den Hirschsprungske Samling.
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derfor må denne adresse vel anses som deres bopæl, fordi i hen
hold til Punkt 5 i Regler for Folketællinger hed det sig dengang:
»Under Tællingen regnes enhver til den Gaard eller det Hus, hvori
han opholder sig om Natten. Alle, saavel Indlændinge som
Udlændinge, medtages, af hvad Stand, Kjøn og Alder de ere, og
hvad enten de høre til Familien eller ikke, naar de kun ei have
deres faste Hjem et andet Sted i Danmark«.
2 . 1 et brev til maleren Jørgen Roed, dateret »Blegdamsvejen den
26 Oct: 1835.«, skriver Købke bl.a.: »Jeg har faaet mig et Værelse
her hjemme, hvor jeg kan fuldføre de Ting, jeg har under Arbeide,
saa Hensigten hvorfor Du seer disse Linnier fra mig det er, at lade
Dig vide at mit Værelse paa Toldbod veien er ganske til Din Tjene
ste, jeg bruger det ikke for det første til Nytaar, saa vil Du have det,
kan Du blodt komme og flytte der ind, i det minste til Du faar en
Leilighed, Du kan være bedre tjent med, saa Du i det mindste strax
kan begynde at arbeide, og hvad Meublerne angaaer, saa blive de
staaende tillige med Saavesofaen.- Nu maae Du selv overveie det,
som sagt det er ledigt... »13 Dette indebærer jo, at Købke før den tid
ikke har haft noget arbejdsværelse hos forældrene på Blegdamsve
jen.
3. Det forekommer også ret usandsynligt, at Købke kunne have
overkommet at male den stribe af mesterværker,14 som han pro
ducerede fra 1832-1834, hvis han, for at sove hos forældrene samt
overholde måltiderne dér, flere gange dagligt skulle spadsere frem
og tilbage mellem Toldbodvejen og Blegdamsvejen, for Købke
brød sig jo heller ikke om at forsømme noget måltid.15 Alt for
megen kostbar arbejdstid ville være gået tabt for ham på denne
måde. Hvorimod han, med sit udgangspunkt på Toldbodvejen,
nemt kunne nå sine motiver i Kastellets omgivelser. Dette synes
også at forklare, hvorfor Købkes første billeder med motiver fra
Blegdamsvejens omgivelser og fra Sortedamssøen først kommer
frem omkring 1836. Ikke desto mindre har Købke sikkert forstået
at skaffe sig lejlighed til jævnligt at have samkvem med familien på
Blegdamsvejen - muligvis også ved fælles kirkegang om søndagen,
og når hans ofte så onde mave rigtigt plagede ham, har han jo nok
foretrukket at blive plejet hos forældrene.
I Købkes tid ejedes huset af bogholder Peter Rohde, der var
embedsmand ved den kongelige skifteret. Hans søn, den senere
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Fig. 5. Udsnit fra folketællingslisten for huset matr. nr. 284 på daværende Toldbodvejen
(Esplanaden 4) i Skt. Annæ Øster kvarter den 18. februar 1834. Sødring og Købke er regi
streret på 3. sal som elever af »det kongelige Kunstakademi«. De to unge har nok ikke været
til stede, da skemaet blev fyldt ud. De er fejlagtigt blevet opført som jævnaldrende, skønt
Sødring var et år ældre end Købke og allerede fyldt 24 år. Blandt personerne på 3. sal fin
des den 7-årige August Weel, som fem år senere blev portrætteret af Westphal (fig. 7).
Landsarkivet for Sjælland m.m.

landskabsmaler Frederik Rohde (1816-1886), søgte som akademi
elev tillige vejledning hos den seks år ældre Købke, som jo den
gang boede i hans faders hus på Toldbodvejen.16 (tab. 3)
Hovedlejeren på 3. sal var fra 1820 til 1855 den jødiske købmand
»Commissionaire og Lieutenant ved det Borgerlige Infantri« David
Isaac Weel (1778-1855).17 Familien Weel, der havde syv børn, synes
at have haft omgang med de unge kunstnere, og det kan tænkes, at

111

Jürgen Hoppmann

nogle af de logerende tilmed har været i kost hos familien. Der
eksisterer da også nogle portrætter af børnene malet af den i Sles
vig fødte Friedrich Bernhard Westphal (1803-1844), som logerede hos
familien Weel fra 1837 til 1844. Han portrætterede i 1837 Commissionair Weels ældste, ugifte datter, den 28-årige Rikke Weel (18091888), og året efter malede han et portræt af den 12-årige August
Weel (1826-1866), der senere skal have været rodemester.18 (fig. 7)
Juleaftensdag 1844 døde Westphal (fig. 8) af skarlagensfeber i sit
værelse på 3. sal, og ved denne lejlighed er det da også David Weel,
der annoncerer i Adresseavisen:
»At Artist Fritz Westphal, Costumier ved det kgl. Theater ved
Døden er afgaaet den 24de Dennes, i en Alder af 40 år efter faa
Dages Sygeleie, bekjendtgjøres herved paa fraværende Familiens
Vegne.
Kjöbenhavn, den 30te Decbr. 1844
D. Weel«19

Fig. 6. Omkring 1833 malede Christen Købke denne udsigt fra sit vindue på 3. etage på
daværende Toldbodvejen med den overfor beliggende husarkasernes tagryg og den sær
prægede skorsten, som genfindes på fotografiet fra 1894, (fig. 2). Statens Museum for
Kunst.
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Fig. 7. Maleren Friedrich
Bernhard Westphal (18031844), som boede i huset
fra 1837-1844, malede i
1838 dette portræt af den
12-årige August Weel
(1826-1866). Denne var søn
af kommissionær David
Isaak Weel (1778-1855),
som med sin store familie
boede i den rummelige lej
lighed på 3. sal, hvor han
åbenbart lejede enkelte
værelser ud til unge kunst
nere. Drengens navn fin
des også på folketællings
listen fra 1834 (fig. 5). En
påskrift på billedets bagsi
de viser, at han senere blev
rodemester. Privateje,
Flensburg. Foto forfatte
ren.

Ved folketællingen i 1840 finder vi den 26-årige maler Friedrich
Wilhelm Becker som Westphals medbeboer; om denne kunstner
vides der faktisk ikke andet, end at han har været elev på kunsta
kademiet fra 1837-1841. Den 48-årige, ugifte malerinde Charlotte
Georgine Ibsen, som ved samme folketælling er registreret på første
sal, kendes der heller ikke ret meget til. Imidlertid fremgår det af
et brev fra hende til professor Eckersberg, at hun igennem tre som
re har været privatelev af ham, hvilket i 1831 også attesteres af aka
demiprofessoren.20 Muligvis er hun identisk med lærerinden C. G.
Ibsen, der i vejviseren 1836 boede på Nørrevold nr. 167 og året efter
findes nævnt som institutbestyrerinde på St. Annæ Plads 58.
Man må vel også gå ud fra, at der i Købkes logi på Toldbodvejen
har været tilstrækkelig med plads for to unge mennesker at kunne
klare sig i, når det kan konstanteres, at Westphal har haft medbe113
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Fig. 8. Slesvigmaleren Frie
drich Bernhard Westphal
døde juleaftensdag 1844 i
sin bolig på 3. sal, hvor
han havde boet sammen
med genremaleren August
Plum, og hvor tidligere
også Købke og Sødring
havde boet. Ved Westphals
død mistede også Jørgen
Sonne i etagen nedenun
der en ven fra akademiti
den i 1820'rne. De hørte
begge til vennekredsen
omkring den ligeledes i
Slesvig fødte billedhugger
H.W. Bissen. Litografi efter
Westphals selvportræt fra
ca. 1830. Foto forfatteren.

boere i alle de år, han boede der: Friedrich Wilh. Becker fra ca. 1838
til 1841, Sødring, efter at være kommet hjem fra sin flereårige
udenlandsrejse, 1842-1843 og August Plum 1844-1845, for derefter
at deltage i korvetten »Galatheas« jordomsejling som ekspeditio
nens maler. Desuden nævner Philip Weilbach, at maleren Moritz
Unna (1811-1871) altid boede hos Westphal på Toldbodvejen, når
han opholdt sig i København.21 Fra 1848 og 34 år fremefter finder
man kun en enkelt ungkarl logerende hos familien Weel: genrema
leren Johan Peter Raadsig (1806-1882), der kom til at bo der til sin
død i 1882.
Efter i 1842 igen at have taget bopæl i sit tidligere logi hos West
phal på Toldbodvej 284, flyttede Sødring i 1843 til »Rottbølls
Gaard« i nabohuset, hvor Professor Høyen var fraflyttet samme år.
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Fig. 9 Efter sin Italiensrejse flyttede maleren Jørgen Sonne i 1843 ind hos sin moder og sine
to søstre på 2. sal. Han blev der i over 40 år. Først som 83-årig flyttede han i 1883 til en med
lemsbolig på Charlottenborg. Foto ca. 1883 Vilhelm Tilge. Det kgl. Bibliotek.
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Sødring havde nu behov for mere plads, for han var blevet gift
med Henriette de Bang (1809-1855) den 9. august 1843 i Toksværd
kirke.22 Også hans unge hustru yndede og dyrkede malerkun
sten 23 Hun var datter af godsejeren på Sparresholm i Sydsjælland,
hvor Sødring i juni samme år havde lært hende at kende. Til trods
for at det unge ægtepar i 1844 havde købt ejendommen »Lille
Mariendal« i Gentofte, finder vi dem ved folketællingen i februar
1845 i den anden ende af Toldbod vejen, i nr. 48, hjørnehuset til
Amaliegade (dengang matr. nr. 134), hvor der tilmed er opgivet to
tjenestepiger i den sødringske husholdning.
Maleren Jørgen Sonne (1801-1890), der er kendt for sine national
romantiske billeder og scener fra Treårskrigen, men især huskes
som skaberen af den udvendige frise på Thorvaldsens Museum,
findes i 1843 første gang registreret i huset, hvorimod hans moder
sammen med sine to ugifte døtre, den 35-årige Ida og den fire år
yngre Marie, allerede i 1841 er opført i vejviseren på anden sal. Her
kom kunstneren til at bo i 41 år, indtil han i 1884, som 83-årig
olding, flyttede til en medlemsbolig på kunstakademiet Charlottenborg. Forinden havde han i nogen tid taget ophold i Material
gården ved Frederiksholms Kanal hos søsteren Marie (1809-1892),
der i 1868 var blevet enke efter Sonnes nære ven billedhuggeren H.
W. Bissen (1798-1868).24 Et besøg i Sonnes atelier på Toldbod vejen
skildres i billedhugger Rudolph Tegners (1873-1950) erindringer:
»Vi besøgte ham i hans Atelier over for den gamle Husar-kaserne
i Grønningen, hvor Gulvet skraanede af Ælde som en Rutscheba
ne, og hvor der lugtede saa dejligt af Farver«.25 (fig. 9)
Sonnes efterfølgere på anden sal blev i 1885 blomstermalerinden
Emmy Marie Caroline Thornam (1852-1935), der sammen med mode
ren og søsteren, figurm alerinden Ludovica Anine Wilhelmine
Augusta »LAWA« Thornam (1853-1896), kom til at bo i Sonnes tidli
gere lejlighed indtil de i 1890 flyttede til Øster Søgade 102.
Ifølge folketællingslisterne og vejviserne blev husets tagetage
første gang beboet i 1844. Dengang residerede den 25-årige land
skabsmaler Georg Emil Liebert (1820-1908) på kvisten. Imidlertid
tog han året efter på sin udlandsrejse, under hvilken han tog
ophold i München i flere år. Fyrretyve år senere, fra 1884 til 1889,
indlogerede den 64-årige Liebert sig igen på fjerde sal. Det kan
tænkes, at det lille sidevindue i kvisten, der kan ses på fotografier-
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Fig. 10. Komponisten og Tivoli-dirigenten Hans Christian Lumbye (1810-1874) boede fra
1858 og til sin død på daværende Toldbod vejen. Da det minderige hus således blev oprin
delsessted for mange kendte Lumbye-kompositioner, kaldte forfatteren Knud Bokkenheuser det i 1916 for »Tonernes Hus paa Toldbodvej«. Litografi.
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ne (fig.l og fig.2), er blevet indsat for at skaffe bedre lysforhold for
landskabsmaleren.
Udover de ved folketællingerne registrerede kunstmalere har der
muligvis boet yderligere kunstnere i huset, for var man ikke flyttet
ind inden tællingsdagen i februar måned, gik der i reglen hele fem
år til næste folketælling. Tilmed fandt kun de mere kendte kunst
nere optagelse i de årlige vejvisere, fordi de unge kunstnere i star
ten af deres løbebane ikke synes at have været værdige nok til at
blive optaget i dem. Således nævnes Købke først i 1835 på Bleg
damsvejen 85 og Sødring først efter sin Tysklandsrejse i 1842 på
Toldbod vej 284. Heller ingen af de tre ved folketællingen i 1840 i
huset registrerede kunstmalere, Charlotte Georgine Ibsen, Friedri
ch Wilhelm Becker eller Fritz Westphal, er medtaget i samme års
vejviser. Året efter optoges dog den 38-årige Westphal.26
I øvrigt fremgår det af flere fortegnelser over de årlige Charlottenborg-udstillinger, at »Toldbodvejen 4« gennem flere år har
været den oftest angivne private kunstneradresse i København. I
1878 deltog således tre beboere fra huset Toldbodvej 4 med i alt
otte malerier i årets akademiudstilling. De tre Charlottenborgudstillere var: Jørgen Sonne, Peter Raadsig og Herman Siegumfeldt.27
Komponisten og Tivoli-dirigenten H. C. Lumbye (1810-1874)
boede fra 1858 til sin død på husets første sal, og hans sønner Carl
og Georg, der begge fulgte i faderens fodspor på musikkens vej, til
bragte dér deres ungdomsår, (fig.10) Husets daværende ejer var
Lumbyes musikalske svigersøn, brænderiejer Peter Høeberg, der
selv boede i stueetagen, i hvilken der i alle årene ingen kunstnere
er fundet registreret. Ved at nedskrive de musikalske temaer, som
Lumbye ofte om aftenen som i en leg spillede på klaveret men tit
havde glemt næste morgen, reddede Høeberg flere kompositioner
for efterverdenen - således også »Amelie-Valsen«. Også hans søn
ner, Ernst, Georg og Albert Høeberg blev kendte musikere som
henholdsvis cellist, dirigent og operasanger.
«Tonernes Hus paa Toldbodvejen«,28 i hvilket der skabtes et væld
af melodier, som nu er blevet folkeeje, viser sig også at have været
et »Malernes Hus«, og hvilket enormt antal billeder, der er blevet
malet bag dets beskedne ydre facade, kan der kun gisnes om.
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Tab. 1

Malere* der ved Folketællingerne fra 1 8 3 4 - 1 8 5 0
» E s p l a n a d e n 4«
Toldbodvej
Matr. 284
E ta g e :

1840

1834

blev registreret i huset

1845

1850

G. E. L i e h e r t

IV

C.S. K ø b k e
K. H. S ø d r i n g

III

KB. W e s tp h a l
Kr.WUh. B e c k e r

II

Charlotte
Georgine I b s e n

I
43 personer

37 personer

Hind 7 - S. 327 -328

Bind 21 -S. 303 -304

beboere ialt
Folketællingsrcgistcret

August P lu m

J. P. R a a d s i g

Jørgen S o n n e

Jørgen S o n n e

J. G. E. B a ru é l

J. G. E. B a ru é l

33 personer
Bind 22 - S. 295 - 296

39 personer
Bind 22 - S. 177-178

Tab. 2

Kunstnere*der har boet i huset » E s p l a n a d e n 4«
iflg. Københavns Vejvisere ( W )
N avn

*

t

K ø b k e , Christen Schiellerup

1810-1848

S 0d ring

1809-1862

, Frederik Hansen

I b s e n , Charlotte Georgine
W e s t p h a l , Friedrich Iternhard

0.17921803 - 1844

og ved Folketællingerne (FT)

E ta g e

Bopæl på »Toldbodvej matr.284 /nr. 4«

m
m

1832- 1834

FT

1832- 1 8 3 4 ,1 8 4 2 - 1843

F T /W

I

1840

FT

m

1840- 1844

F T /W

in

1840

FT

i

1842- 1857

F T /W

1801 - 1890

n

1843 - 1884

F T /W

1815-1876

in

1844- 1845

F T /W

L i e b e r t , Georg Emil

1820- 1908

IV

1845- 1 8 4 6 ,1 8 8 4 - 1889

F T /W

R a a d s i g , Johan Peter

1806-1882

ui

1848- 1882

F T /W

H. C. L u m b y e

1810- 1874

i

1858- 1874

F T /W

T h O r n a m , Emmy Marie Caroline

1852- 1935

ii

1885 - 1890

F T /W

Th Or n a

1853 - 1896

ii

1885 - 1890

F T /W

1833 - 1912

ii

1878- 1884

F T /W

B e c k e r , Friedrich Wilhelm

0.1814-

H a m e l , Jean Guillaume Euchaire

1809- 1862

S o n n e , Jorgen Valentin
P l u m , Poul August

m , Ludovica Anine

S i e g u m f e l d l , Hermann Carl
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Tab. 3
Tidligere ejere af ejendommen »Esplanaden 4«
St. Annæ Øster Kvarter
fa r

-

1750 1755180618 5 9 19 5 9

7 5 0 : Matrikel
Nr. 115
1 7 5 5 : Matrikel
Nr. 211 C
1 8 0 6 : Matrikel
Nr. 2 1 2 (Geddes Matrikel)
1 8 5 9 : Toldbodvej Nr. 284 (Rawerts Matrikel)
1 9 5 9 : Toldbodvej Nr. 4
: Esplanaden Nr. 4
1

1750

12/1

Oluf B a n g

Klokker

1779

2 1 /1 2

Chr. L i h m e
Jens S a n d e r s S c h o u

Kammerraad
Guldsmed

1783

1 4 /7

Johan C a s p e r s e n

Smed

1785

2 7 /5

Hans C a s p e r s e n

Ankersmed

1789

21 /9

Jens Jørgen F æ s t e r

Brændevinsbrænder

1792

2 0 /8

Hans C a s p e r s e n
Johan S i m o n s e n S c h i ø tz

Ankersmed
Fæstmøller i Korsør

1 796

1 /2

Johan M æ se r

Værtshusholder

1797

1 0 /4

Claus P e d e r s e n A l l e s o e

Bryggersvend

1809

1 5 /2

Jens N i e l s e n Hu s u m

Brændevinsbrænder

18 10

2 5 /6

Peder R o h d e

Møller

18 12

21 / 12

Ole O ls e n

Bramdevinsbrænder

Peter R o h d e
Andreas Gudmund R o h d e
Søren J ø r e n s

Kgl. Bogholder

182 1
183 0

Peter R o h d e

Kgl. Bogholder

1850

Andreas H ö e b e r g

Brændevinsbrænder

1874

Peter H ö e b e r g

Brænderiejer

19 16

2 6 /6

Ih. S c h ü b e 11

Resraurantør

1920

1 7/5

L. L a r s e n

Restaurantør

Landsarkivet - Husregistret - St. Annæ Øster Kvarter - Film Nr. 3015
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ROSENVÆNGET - et gammelt villakvarter og
nogle af de første beboere
A f Ida Dybdal

Rosenvænget ude på Østerbro ligger nu om stunder som noget
særligt, det er et gammelt villakvarter, der overrasker én omme bag
ved høje boligkarréer.
Og i 1850’erne og 60'erne, hvor man ganske vist kendte villaerne
på Frederiksberg, har det sikkert været mindst lige så overrasken
de overhovedet at se et villakvarter rejse sig hér. På det såkaldte
demarkationsterræn mellem voldene og Jagtvejen var der kun
spredt bebyggelse, enkelte huse og landsteder. For dér havde der
ikke måttet bygges huse, der ikke i krigstilfælde hurtigt kunne fjer
nes. Fjenden måtte ikke have noget at forskanse sig bag.
Fra begyndelsen af 1850'erne havde det imidlertid ændret sig
helt. Demarkationslinien blev i 1852 flyttet ind, så den fulgte Søer
nes indre bred, og nu kunne der frit bygges på en meget stor del af
Østerbro. Det var bl.a. det, der fik Mozart Waagepetersen til at
erhverve sig en meget stor ejendom ude på Østerbro, en der var
særdeles velegnet til udstykning.
Mozart Waagepetersen kan man finde på Wilhelm Marstrands
kendte maleri fra 1834 af et musikalsk aftenselskab i Store Strand
stræde hos faderen, hofvinhandler Christian Waagepetersen. I midten
sidder nemlig den unge 21-årige søn Mozart med sin violin. Flere af
den musikelskende Christian Waagepetersens sønner fik ved siden
af mere almindelige fornavne også komponistnavne. De to yngste
kom til at hedde henholdsvis Waldemar Haydn og August Guillau
me Beethoven. Vores Waagepetersen, den langt ældre søn, havde ef
ter skik og brug fået fornavnene Lorentz og Ludvig efter de to bedstefædre, vinhandler Lorentz Petersen og ostindisk købmand Albert
Ludvig Schmidt, og så til sidst Mozart. I modsætning til brødrene
valgte han, der var meget musikalsk, at bruge komponistnavnet.
Det var i 1857 Mozart Waagepetersen, nu kaptajn i Livjægerkorpset
og hofvinhandler efter sin far, købte den store ejendom Rosendal på
Østerbro af grosserer Friederich Tuteins arvinger. Det smukke land-
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sted over for Søerne, som Tutein havde ejet fra 1802 til sin død i
1853, kender vi fra Christen Købkes berømte maleri fra 1836 »Parti
af Østerbro i Morgenbelysning«. Her spiller Rosendal en central
rolle i sceneriet med de agende og gående folk og køerne, der van
drer frit omkring midt på vejen. Man kan kun ane, at der bag pop
lerne ved siden af huset må gemme sig en stor have, men det gjor
de der faktisk, endda en meget stor have eller park.
Oppe fra Østerbro, senere Østerbrogade, strakte ejendommen sig
helt ned til Strandpromenaden nogenlunde dér, hvor Strandboule
varden nu ligger. Parken havde et strålende flor af blomster, lange
alléer, udstrakte græsplæner, store strækninger med frugttræer,
marker med køer og lam, hele skovpartier og små søer.
Mozart Waagepetersen beholdt selve landstedet og udstykkede
den nordøstlige del af ejendommen, Rosenengen, mellem de
nuværende gader Holsteinsgade og Nordre Frihavnsgade og ned til
Strandpromenaden. Parcellerne blev solgt for 3 a 4 mark ( 1 kr. a
1,33 kr.) pr. kvadratalen. I Rosenvænget skulle de fremtidige villa
beboere kunne få et fredeligt, hyggeligt og frit beliggende opholds
sted med udsigt til Sundet. De villaer, der kom til at ligge helt nede
ved Strandpromenaden, fik kun en bred grøft med broer over, den
smalle promenade og en grøn strandmark mellem sig og Sundet.
Og kysten lå, før Frihavnen i 1890'erne blev anlagt, meget længere
inde end nu.
Rosenvænget, der som Rosendal og Rosenengen havde sit navn
efter en tidligere ejer von Rosenheim, var et privat område. Det lå
dengang mellem marker, enge og handelsgartnerier og ikke som nu
omgivet af højt og nærgående byggeri. Den eneste offentlige og fæl
les indkørsel til Rosenvænget var fra Østerbro ad den senere Rosen
vængets Allé. Alléen kom til gengæld aldrig, som Hovedvejen, til
at gå ned til Strandpromenaden. Efterhånden som villakvarteret
blev udbygget, blev Alléen i stedet forsynet med et knæk for at dan
ne en tværvej.
Området var i øvrigt indhegnet med stakitter, og bl.a. den store
rødmalede låge for enden af Rosenvængets Hovedvej nede ved
Strandpromenaden var låst. Beboerne havde nøgle, og særligt privi
legerede som H. C. Andersen kunne få udleveret én af fru Waage
petersen, så de nemmere kunne smutte ind i villaidyllen.
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Landstedet Rosendal, nedrevet ca. 1890, hvorefter den nuværende beboelsesejendom
Østerbrogade 60 blev opført. Arealet bag Rosendal blev udstykket af Mozart Waagepetersen 1857-1872 til villakvarteret Rosenvænget. Billede på porcelænsvase skænket til Mozart
Waagepetersens sølvbryllup i 1867. Københavns Bymuseum.

I en stadig gældende deklaration fra 1862 blev det bl.a. bestemt
»At Afløb fra Latrinen, Kostalde eller deslige ikke maa ledes ud til
Vejen, Rendestenene eller Afløbsgrøfter. At der med Hensyn til
Anlæg af offentlige Forlystelser ikke maa anlægges andre saadanne
end Restaurationer og Caféer, hvorimod Karussel og Keglebaner,
Dansesalons og andre støjende Forlystelser ej tillades inden for dis
se Grundstykkers Grænse«.
Mig bekendt har der nu aldrig været restauranter eller kaféer i
selve Rosenvænget. De unægtelig fremmede, men yderst velme
nende og nyttige elementer, der med tiden sneg sig ind blandt vil
laerne, var Finseninstitutet i det nordøstlige hjørne og professor
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Thorkild Rovsings privatklinik henne i Rosenvængets Allé. Her i
Alléen ligger nu Institut Francais. Finsen og Rovsing flyttede hertil
omkring århundredskiftet. Især dette første skridt til Finseninstitutets placering i villaparadiset gik ikke for sig uden beboernes vold
somme protester. Specielt de der boede i nabovillaerne prøvede,
bl.a. i avisartikler, ihærdigt at forpurre planerne. De ville forskånes
for det deprimerende syn af de stakkels vansirede lupuspatienter
her på deres fredelige og smukke plet og var også bange for smit
tefaren. De fik som bekendt ikke noget ud af protesterne, og Finseninstitutet fik med tiden hele nordøstkarréen.
Det blev fra begyndelsen mondænt at bygge i Rosenvænget. Det
var i vidt omfang kunstnere, især malere, og det var højere embedsmænd, der købte grund her for at komme ud i idylliske og landlige
omgivelser. Men også flere velhavende forretningsmænd fandt her
ud. De efterhånden henved 50 store villaer kom til at ligge landligt
og idyllisk smukt med udsigt til strand og sund, med store haver og
med en luft, der var herlig frisk. Det kunne man ikke sige om luf
ten inde i byen. Men sommetider må idyllen nu have været til at
overse. Ved aften- og nattetide lå vejene hen i mørke, og i regnvejr
eller snevejr var de landlige veje meget landlige og kunne vist nær
mest betragtes som et morads.
På Georg Emil Liberts tegning fra 1863 er det fra en bid af en af de
store villahaver, man kan skue ud over det øvrige Rosenvænge ned
ad vejen, der senere blev kaldt Rosenvængets Hovedvej, med Sun
det i baggrunden. Hvis man ser meget godt efter på tegningen, kan
man skimte rendestenen, der løber midt ned gennem vejen med ren
destensbrætter over, og måske også den store låge nede for enden af
vejen. Haven på Liberts tegning lå dengang på vestsiden af det, der
blev til Rosenvængets Sideallé. Nu finder man hverken villaer eller
haver på denne side af Sidealléen. Der er høj bebyggelse, og hvor vi
står ved havelågen, er Odensegade, der i 1880'erne blev anlagt oppe
fra Trianglen, ført ind i Sidealléen over for Hovedvejen. Men det
skete først så sent som i 1914, selv om villaen, der lå i vejen, var ble
vet eksproprieret allerede i 1887. Beboerne i Rosen vænget var ikke
meget for at få endnu en offentlig adgang til deres private villa
kvarter. I en årrække anbragte vejkomitéen et højt plankeværk med
en aflåst låge mellem sig og den truende nye indkørsel.
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Udsnit af S. Sterms kort fra 1841 over Østerbro. Rosenvænget strakte sig fra arealet nord for
Rosendal til og med Rosenengen. Københavns Stadsarkiv.

Rådmand Ferdinand Theodor Ree boede her i 1863, og det er det
yderste af hans have, man kan se på tegningen. Nogle år senere fik
kommandør A. E. Christiansen sin villa her for enden af Hovedve
jen. Sønnen, forfatteren og direktør for Det kongelige Teater Einar
Christiansen, der bl.a. har skrevet teksten til Carl Nielsen-operaen

127

Ida Dybdal

Skitse over Rosenvænget. Stjernerne angiver endnu eksisterende villaer fra den første
bebyggelse. Tegning forfatteren.
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Rosenvængets Hovedvej set mod Øresund. Træsnit af G.E. Libert i Illustreret Tidende
1861/62. Det kgl. Bibliotek.

»Saul og David«, giver os i sine erindringer et indtryk af, hvor dej
ligt der var i 1870'erne i hans barndoms Rosenvænge. Han mindes
den længst forsvundne skønne have med de højstammede roser,
med jordbærbedene og valnøddetræet, med druerne på sydmuren,
der aldrig blev modne, og moderens skovbund med planter, som
hun tit fornyede henne hos sin gamle ven konferensråd Drewsen
lidt nede ad Hovedvejen. Han var, som vi skal se, en stor natur- og
blomsterelsker og en habil amatørgartner.
Ligesom man oprindelig talte om Østerbro, Citadelsvejen, og
Østerbro, Strandpromenaden, kom hele det nye villakvarter i
begyndelsen til at hedde Østerbro, Rosenvænget. Derefter blot
Rosenvænget med fortløbende numre langs alle villakvarterets
veje. Først fra 1870 fik vejene navne, Rosenvængets Hovedvej,
Rosenvængets Allé, Rosenvængets Sideallé osv. med egne gade
numre, sådan som det er angivet på skitsen over kvarterets veje,
grunde og huse. De endnu eksisterende villaer i Alléen er for de fle
stes vedkommende kommet til lidt senere end dem på Hovedvejen.
Med et par undtagelser er de ikke taget med på skitsen og er heller
ikke omtalt i artiklen.
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På Liberts tegning er venstre side af Hovedvejen helt anderledes
bebygget end den højre. Her ligger fru Heibergs villa i ensom maje
stæt helt nede ved Strandpromenaden, og den må vente lidt, mens
vi koncentrerer os om rækken af villaer på venstre side. Vi begyn
der ved villaen forrest på den fremtidige Hovedvej. På den parcel,
der havde fået gadenr. 19 i Rosenvænget. De ulige numre i kvarte
ret begyndte ved de villaparceller, der oppe fra Østerbrogade lå
langs den nu højt bebyggede nordside af Rosenvængets Allé og
rundt om hjørnet langs Sidealléen for at fortsætte på Hovedvejens
nordside. Da vejene fik særskilte navne, og en række af de oprin
delige numre i Rosenvænget derfor blev ændret, opretholdt man
numrene langs nordsiden af Hovedvejen, der altså stadig lidt for
virrende begynder med nr. 19.
Nr. 19 var færdigbygget allerede i 1858 af løjtnant Lars Larsen. Der
er muligvis, ja sandsynligvis, tale om løjtnant i Borgervæbningen,
sadelmager, senere møbelfabrikant Lars Larsen. Han havde 5 år før
taget borgerskab som sadelmager og havde samme år giftet sig
med en datter af hofstolemager C. B. Hansen. Lars Larsen, der lede
de sadelmagerværkstedet hos sin svigerfar, blev senere medinde
haver af det kendte »Hofmøbelfabrikant C. B. Hansens Etablisse
ment«. Det der på et tidspunkt fik sit domicil og møbeludstilling så
prægtigt et sted som i Erichsens Palæ ved Kongens Nytorv. Huset i
Rosenvænget blev senere overtaget af maleren Christen Købkes
yngre bror søofficeren Waldemar Købke, som Christen ca. 1838 har
malet et smukt portræt af. Han boede her, indtil han i 1867 blev
overlods for Jylland og Fyn.
Blandt pionererne i Rosen vænget allerede i 1858 var også vennerne
øjenlægen, professor Heinrich Lehmann, en bror til Orla Lehmann,
og maleren Wilhelm Marstrand. Lehmann fik i 1859, Marstrand i
1860 færdigopført de to næste villaer nr. 21 og 23, som arkitekt Fer
dinand Meldahl i hvert fald skal have haft en finger med i. Villaer
ne var oprindelig kun beregnet til sommerbeboelse. Dengang kun
ne man jo ligge på landet så nær ved byen. Nær siger vi nu, men
dengang har man nok slet ikke syntes, at det var særlig nær.
Lehmann havde både hjem og praksis inde i begyndelsen af Gothersgade og Marstrand jo sin professorbolig på Charlottenborg.
Siden fik Lehmann sit hus udvidet, så han og hans store familie
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Rosenvængets Hovedvej set mod syd. Forrest P.C. Skovgaards villa, bagest Wilhelm
Marstrands. Maleri 1862 af Janus la Cour. Københavns Bymuseum.

hele året kunne nyde landlivet. Det yngste barn i børneflokken på i
alt otte, sønnen Edvard, blev født her i 1862. Det lehmannske hus er
det på Liberts tegning med karnappen og den snoede skorsten og
med noget man, hvis det var nu til dags, kunne forledes til at tro var
en fjernsynsantenne. Lehmanns hjem var præget af malerkunst, der
hang malerier af vennen Marstrand naturligvis, af P. C. Skovgaard,
af Jørgen Roed og Fr. Vermehren, og hjemmet var ikke mindst
præget af musik. Heinrich Lehmann var en dygtig og flittig violin
spiller, og han søgte som medlem af byens bedste strygekvartet
både her og inde i byen hvile og fred fra sin meget omfattende
lægegerning i musikken. Heinrich Lehmann døde i 1890, men hans
enke Signe Lehmann ejede villaen til 1903.
Som vi vil se senere, overtog A. F. Krieger allerede i 1863 Mar
strands store villa. Både Krieger og senere ejere har bygget villaen
meget om, og den er vanskelig at genkende.
1 1856 flyttede landskabsmaleren P. C. Skovgaard fra Christianshavn
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Opmåling 1897 af facaden til P.C. Skovgaards villa på Rosenvængets Hovedvej 27 A. Huset
blev bygget 1861 efter tegning af J.D. Herholdt. Københavns Stadsarkiv.

til Østerbro og i 1861 ud til en villa, som arkitekten J. D. Herholdt
havde tegnet til ham i Rosenvænget. Den smukke, nu fredede villa
på Hovedvejen nr. 27 med to store atelierer eller malerstuer mod
nord kom til at ligge fint placeret lige over for den knækkede
Rosenvængets Allé. Da Skovgaards flyttede herud, var sønnerne
Joakim og Niels henholdsvis 4 og 2 år gamle, og datteren Suzette
blev født her i 1863. Allerede 5 år efter døde Skovgaards kone,
Georgia Skovgaard, f. Schouw, kun 40 år gammel, og Skovgaard
var nu enkemand med de tre ret små børn. De to drenge blev alle
rede fra de var børn vejledt i tegne- og malekunsten af deres far.
Skovgaard var også vejleder for en række andre unge malere, hvor
af nogle kom til at bo hos ham. Det gjaldt bl.a. landskabsmaleren
Christian Zacho, der boede her i årene 1866-69. Men ikke mindst
landskabsmaleren Janus la Cour, som det ene atelier var beregnet til
og som boede i villaen fra 1861 til 1884.
La Cour blev ved Skovgaards død i 1875 kunstnerisk formynder
for de to unge sønner, der var henholdsvis 18 og 16 år gamle og
begge optaget på Kunstakademiet. De to, Joakim og Niels Skovgaard
overtog nu villaen, mens den kun 12-årige Suzette flyttede over til
familiens gode ven og genbo, landskabsmaleren Thorald Læssøe.
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Skovgaard-villaen var i en lang årrække beboet af generationer af
familien.
Nævner man Skovgaard-familien, må man også nævne det
nærliggende landsted Aggersborg. Det ejede P. C. Skovgaards næ
sten jævnaldrende morbror, den velhavende vekselmægler H. C. Ag
gersborg, der i byen boede i Holmens Kanal 4 ved siden af Erich
sens Palæ. Her hos sin mors aggersborgske familie havde P. C.
Skovgaard boet, mens han blev uddannet på Kunstakademiet.
Landstedet var et yndet tilholdssted for de skovgaardske børn,
der trivedes ovre hos det barnløse ægtepar onkel Christian og tan
te Lise og diverse hyggelige ugifte tanter, bl.a. Skovgaards søster
Vilhelmine. Aggersborg lå mellem andre store villaer nede langs
Strandpromenaden i Classens Have lige syd for Rosenvænget.
Aggersborg havde en særlig charme. Hovedbygningen, en idyllisk,
træklædt villa med stråtag, lå på en lille ø midt i en sø, hvor man
kunne sejle og om vinteren løbe på skøjter.

Rosenvængets Hovedvej 37. Grosserer Alfred Peter Hansens villa opført 1865. Foto 1984
forfatteren.
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Længere nede ad Hovedvejen skråt over for fru Heibergs grund
gjorde den første grosserer, grosserer Alfred Peter Hansen, i 1862 sin
entre og opførte nr. 37. Mens de andre pionerer i Rosenvænget
typisk var i 40'erne eller 50'erne, kunne Alfred Hansen kun 32 år
gammel erhverve sin grund i kvarteret, og det den allerstørste, lagt
sammen af to parceller. Men det var nok ikke så mærkeligt. Han var
den ældste af storkøbmanden A. N. Hansens otte sønner og chef i
familiefirmaet, en af de såkaldte adelige Hansen'er. Faderen selv, A.
N. Hansen, boede som bekendt i sit palæ på hjørnet af Fredericiagade og Bredgade, nu nabo til den langt senere opførte russiske kir
ke. Og om sommeren på landstedet Øregaard ude i Hellerup. Både
palæ og landsted findes i dag. Efter faderens død i 1873 overtog
Alfred Hansen Øregaard, og i 1875 flyttede han væk fra Rosen
vænget og rykkede som ejer ind i det hansenske Palæ i Fredericiagade. Villaen i Rosenvænget vender vi tilbage til senere.
I 1863 fik Adolph Drewsen, der var justitiarius i Kriminal- og Politi
retten, sin villa nr. 25 opført mellem Marstrands og Skovgaards.
Adolph Drewsen var halvbror til papirfabrikant J. C. Drewsen og
var altså ud af den kendte familie på Strandmøllen. I dette tilfælde
var det nu ikke alene den landlige idyl i Rosenvænget, der fristede,
men nok mest tanken om at få sin egen helt uforstyrrede have.
Det hang sådan sammen. Adolph Drewsen var i 1826 blevet gift
med Jonas Collins datter Ingeborg. Og de kom, som det var skik,
ikke mindst i den familieglade collinske slægt, til at bo i hus med
hendes forældre. Fra 1838 var det i Collins gård i Amaliegade 9,
som nogle år senere fik Casino som genbo. Det er den gård, der ene
af alle husene i Amaliegade aldrig har fået sig et forhus, men ligger
tilbagetrukket bag et gitter og en dyb forgård. De gamle Collins
boede, naturligvis, på 1. sal, beletagen, den ugifte søn teaterlægen
Theodor i stuen og Adolph og Ingeborg på 2. sal med datteren Jon
na og deres fire sønner.
Nu skulle man have troet, at Drewsens boede godt her. Og at den
passionerede blomsterelsker Adolph Drewsen i den idylliske col
linske have omme bag ved gården fik rig mulighed for at fremelske
og hæge om sine dejlige blomster. Især var han berømt for sine
stedmoderblomster og georginer. Men nej! Både svigerfaderen, den
gamle Collin, og svoger Theodor havde desværre nogle store og
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grafisk gengivelse i Det
kgl. Bibliotek.

meget lidt velopdragne hunde, der uden protest fra deres herrer
insisterede på at lægge sig midt i Drewsens smukke blomsterbede.
Det syntes hverken blomsterne eller deres dyrker ret godt om.
Det endte med, at Drewsen-familien traf den sikkert radikale
beslutning at flytte fra det collinske familiedomicil inde i Amaliegade. Men de nåede nu først ud på Østerbro, efter at det gamle
hjem var lukket efter Jonas Collins død i 1861. Adolph og Ingeborg
var da begge lige ved de 60 og blev nogle af de ældre beboere i
Rosenvænget. Og de to ældste af deres børn, Jonna og Valdemar,
havde forlængst giftet sig og var flyttet hjemmefra.
I Rosenvænget byggede deres yngste søn, arkitekten Harald
Drewsen, villaen til familien. Den stod færdig i 1863, og her kunne
nu Adolph Drewsen i fred dyrke sin have, forsyne sine medbeboe
re, bl. a. fru Heiberg, med planter og tale blomster med H. C.
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Andersen. Selv om Andersen en gang imellem kunne være lidt ja
loux på Drewsen. »Hvorfor sagde Viggo til sin Far og ikke til mig,
at han skulde hilse Blomsterne i Jylland? Digtere og Blomster have
dog mere at gjøre med hinanden end Politiassessorer og Blomster«.
Både sin kærlighed til blomster og sit venskab med H. C. Andersen
blev Drewsen tro. Som valgsprog på sit storkorsvåbenskjold i Fre
deriksborg Slotskirke valgte han »Hvad der saaes i Kærlighed, det
voxer i Herlighed«, inspireret af Andersens eventyr »Gartneren og
Herskabet«. Det var i 1879, så det oplevede digteren desværre ikke.
Naturligvis var vennen H. C. Andersen en jævnlig gæst i Adolph
og Ingeborg Drewsens hjem i Rosenvænget. Hos Drewsens indtog
Andersen bl. a. sine tirsdagsmiddage, og han har noteret, at en tirs
dagsmiddag her, i marts 1864, var den første middag, han spiste
med sine kunstige tænder. Hvad har Rosenvænget dog ikke været
vidne til! Collinerne og også Stamperne var også hyppige gæster.
Husets datter Jonna var jo gift med Henrik Stampe fra Nysø.
Også fru Heiberg, der flyttede ud i Rosenvænget samtidig med
Drewsens, var gæst hos dem. På forhånd havde hun ganske vist
ikke været særlig begejstret ved tanken om naboskabet herude. Jo,
den humørfyldte Ingeborg Drewsen kunne gå an, men familiens
mænd! 1 1862 skrev hun til A. F. Krieger: »Fru Drewsen har besøgt
mig, hun glæder sig til Samlivet i Rosenvænget; at see og tale imel
lem med den venlige godmodige Kone har jeg intet imod, men hun
har 4 Sønner hos sig, den Ene mukkenere end den Anden, og en
Mand, hvis knusende Kjedsommelighed man skal lede om Magen
efter«. Hun nærmest gøs ved tanken om sønnerne.
Den beskedne, stilfærdige, ædle og smukke Adolph Drewsen
blev nok, i hvert fald i den collinske familie, betragtet som en lidt
kedelig jurist. Men fru Heiberg fik nu siden øjnene op for hans
mange fine egenskaber og fandt ham endda værdig til, sammen
med en af de »mukne« sønner, at ledsage hende og hendes døtre på
en tur i Tivoli. Noget andet er, at Drewsen vist egentlig ikke var
videre begejstret for, endsige særlig beæret over at skulle ledsage
den berømte dame. Men han har ikke kunnet undslå sig.
Den marstrandske og drewsenske villa ligger nu på hver sit hjør
ne af den korte sidevej, oprindelig opkaldt efter Marstrand siden
hen, fra midt i 1920'erne, efter Drewsen. Vejen kom først til i 1875,
da et stykke af den drewsenske grund blev udstykket til sønnen
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Foto ca. 1870 ved firmaet
Hansen, Schou & Weller.
Det kgl. Bibliotek.

Viggo, ham som H. C. Andersen skrev »Lille Viggo, vil Du ride
Ranke« til.
Drewsens villa, der senere fik adressen Marstrandsvej 2, blev i
familiens eje helt til 1910. Efter Adolph Drewsens død i 1885 blev
villaen overtaget af Viggo Drewsen og senere af hans enke. Sin egen
villa Marstrandsvej 4 solgte Viggo Drewsen til den senere direktør
for Kunstindustrimuseet Pietro Krohn.
Alle disse villaer på venstre side af Rosenvængets Hovedvej lig
ger der endnu, også Søren Poulsens nr. 29 og Simon Nicolai Beut137
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ners nr. 31 nede på hjørnet af Hovedvejen og det, der engang hed
Rosen vængets 1. Tværvej, nu A. F. Kriegers Vej. I den smukke grå
villa, som kgl. lakaj Søren Poulsen kunne flytte ind i med sin familie
i 1863, voksede bl.a. sønnen Viggo Albert Poulsen op. Den senere
docent i botanik, fra 1902 titulær professor, overtog efter forældre
nes død villaen omkring 1900, og den forblev i familien Poulsens
eje til 1921.
Kaptajn og oliemøller Simon Beutner var gift ind i den drewsenske
familie. Han havde fået en militæruddannelse, men tog allerede
som 30-årig sin afsked fra hæren med kaptajns titel i 1825. Året efter
giftede han sig nemlig med J. C. Drewsens datter Nanna og fik af
svigerfaderen skøde på landstedet Springforbi for her at anlægge
en oliemølle. Oliemøllen drev Beutner til op i 1830'erne. Senere
drev han en sæbefabrik og et lysestøberi, var sognerådsformand fra
1841 til 1845 og landstingsmand fra 1851 til 1855.1 1855 solgte Beut
ner Springforbi og flyttede ind til byen, til Skt. Annæ Plads. Og i
1863 kunne han så, som Adolph Drewsen, flytte ud i egen villa i
Rosenvænget. Som arkitekt havde han ikke unaturligt Harald
Drewsen. Foruden for familiens villaer stod Drewsen for en række
andre af villaerne i Rosenvænget, bl.a. Hovedvejen nr. 4 og 6, som
ikke nærmere omtales her.
De to beslægtede familier, der bosatte sig så nær ved hinanden i
Rosenvænget, var i 1854 blevet knyttet yderligere til hinanden, da
Beutners ene datter, Pauline, blev gift med Adolph og Ingeborg
Drewsens ældste søn Valdemar.
I juli 1861 fik Rosen vængets nok mest berømte beboer Johanne Lu
ise Heiberg lagt grundstenen til sin villa ude i Rosenvænget på høj
re side af Hovedvejen og helt nede ved Strandpromenaden. Fru
Heiberg havde som bekendt boet på Christianshavn i sit elskede
Søkvæsthus med den dejlige have og den berømte havetrappe. Der
havde hun boet sammen med sin ægtefælle Johan Ludvig Heiberg
og svigermoderen fru Gyllembourg. Og her boede hun også efter
Heibergs død i 1860, nu sammen med de tre små piger fra Vestin
dien, hun havde adopteret. Men det kunne hun ikke længere få lov
til. Husets ejer, Marineministeriet, havde selv brug for at råde over
hele huset og sagde bl.a. hende op.
Det var familien Heibergs nære ven juristen og politikeren A. F.
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Rosenvængets Hovedvej set mod syd over grøften og lågen ved Strandpromenaden. Til
venstre skuespillerinden Johanne Luise Heibergs villa, til højre grosserer Alfred Peter Han
sens. Maleri af Ferdinand Richardt i privateje. Foto Ole Woldbye. Københavns Bymuseum.

Krieger, der foreslog hende at bygge hus ude i Rosenvænget. Der
var det som nævnt ved at blive fashionabelt at bo, og her kunne
hun igen få en have og komme til at bo nær ved vandet. Fru Hei
berg lyttede til det gode råd, og grundstenen blev som sagt allere
de lagt i sommeren 1861. Når Krieger kunne råde hende til at købe
grund og bygge hus, var det fordi han vidste, at det havde hun råd
til. Nemlig takket være sine indtægter ved udgivelsen af Heibergs
poetiske og prosaiske skrifter i 22 bind.
Arkitekten J. D. Herholdt tegnede villaen, og den især som kunst
samler kendte murermester J. W. Frohne byggede den. Og i foråret
1863 kunne den nu 50-årige fru Heiberg flytte ind her i nr. 20 med
de tre småpiger Sarah, Lelia og Anna, tjeneren Hans Bøge, en jom
fru, en stuepige og børnenes guvernante Margrethe Hirsch. For den
lille by, som København var i 1860’erne, havde det været en hel
begivenhed, at den berømte skuespillerinde byggede hus. Det blev
en veritabel folkeforlystelse at vandre ned ad Rosenvængets veje
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for at følge byggeriet. Og sidenhen kunne man købe fotografi af
den færdige villa.
Villaen var et stort og smukt indrettet hjem med dagligstue mod
vest, to kabinetter, ét mod vest og et mod øst, og altanstue mod
nord. Med en stor stue, der vendte ud til haven og Sundet, og som
kun blev brugt ved festlige lejligheder, og spisestue ved siden af.
Men det mest imponerende var nok den store forhal, som man kom
ind i fra vest, og som strakte sig helt gennem huset med et stort vin
due mod øst ud til den pergoladækkede terrasse og videre ud til
haven. Her i forhallen med bekvemme siddepladser stod H. V. Bis
sens marmorstatue af værtinden omgivet af grønne planter. Det var
den originale statue, som fru Heiberg skænkede til Den Kongelige
Malerisamling, da hun i 1875 flyttede fra Rosenvænget til sit hjem i
Gothersgade, og som gik til under Christiansborgs brand i 1884.
Heldigvis kan man beundre Vilhelm Bissens kopi i Det Kongelige
Teaters tilskuerfoyer.
Villaen ligger der endnu og ligner stort set sig selv udefra. I villa
ens indre er der lavet meget om, efter at Finseninstitutet i 1920'erne
overtog villaen. Men man kan genkende lidt af stuerne og prøve at

Opmåling fra 1915 af stueetagen til A.F. Kriegers Vej 3, som departementschef Peter Vedel
opførte 1865. Byggesagsarkivet. Københavns Kommune.
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forestille sig, at i en af dem har man over nips og planter kunnet
nikke op til Jens Juels smukke portrætter af svigerforældrene P. A.
Heiberg og Thomasine Heiberg, den senere fru Gyllembourg. Det
meget lille kvistværelse - oppe ved siden af fru Heibergs sove
værelse - som hun kaldte Lygten, findes stadig. »Der var i dette Hus
et forunderlig skjønt Kvistværelse med Vinduer til tre Sider eet til
Sundet og de to andre ind til Rosenvænget i Vest og Nord«. Her i
Lygten skrev fru Heiberg sine mange breve bl.a. til Krieger og en
del af sine erindringer, og her fik særlig privilegerede som Krieger,
professor Madvig og matematikeren og politikeren Andræ lov til at
komme. Fru Heiberg lokkede to betydningsfulde embedsmænd til
ligefrem at flytte ud i Rosen vænget. Den ene var netop Krieger, der
blev hendes store støtte efter Heibergs død og livet ud, den anden
Udenrigsministeriets direktør Peter Vedel.
Det var inde i Nørregade den ugifte A. F. Krieger havde boet sam
men med sin søster, sin mor og den ene af sine to ugifte norske
mostre, Margrethe Finne. Søsteren døde i 1862, moderen i 1863, og
fru Heiberg fik ham nu til sammen med mosteren at slå sig ned i
hendes nærhed.
Dog ikke så nær, som fru Heiberg vist gerne havde set det, nem
lig på den ledige nabogrund mod vest. Heller ikke så nær, som en
hårdnakket tradition vil det. Krieger kom ikke til at bo i den store
røde villa på hjørnet af sin vej A. F. Kriegers Vej. Her holdt ægte
parret Beutner til, sålænge de levede dvs. til begyndelsen af
1880'erne. Nej, Krieger købte i 1863 Marstrands villa, som han byg
gede temmelig meget om. Selv havde Marstrand i de næste år fuldt
op at gøre med sine store historiemalerier i Christian IV's kapel i
Roskilde Domkirke og måtte have sig en bolig i Roskilde. Kriegers
moster Margrethe Finne døde i 1869, men den yngre moster Bene
dicte Finne var allerede i 1867 flyttet fra Norge ned til sin nevø i
Rosenvænget. Krieger boede her til sin død i 1893.
Som man kan tænke sig fulgte fru Heiberg nøje med i indretnin
gen af Kriegers hjem og kunne skildre den i breve til ham, der ofte
var ude at rejse. Efter Heibergs død i 1860 havde de allerede i flere
år udvekslet breve. Det fortsatte de med i Rosenvænget, når Krie
ger var udenlands som i 1864, hvor han forhandlede fredsbetingel
ser i London, men også når de begge var hjemme. I øvrigt besøgte
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Departementchef Peter Vedels børn, blandt beboerne i Rosenvænget kaldt »de svenske
djævle«. Fra venstre Henrik (1867-1932), Peter (1862-1922), Annette (1863-1943) og Valde
mar (1865-1942). Foto ca. 1875. Det kgl. Bibliotek.

han hende ofte i hendes hjem. Han kom f.x. så ofte, han kunne, på
et lille aftenbesøg, når hun havde optrådt på teatret, ellers lå der en
lille billet fra ham og ventede på hende. Hun stod sidste gang på
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Det Kongelige Teaters scene i 1864, som Elisabeth i »Elverhøj«, men
blev senere sceneinstruktrice på teatret.
Krieger havde i 1861 introduceret Peter Vedel og hans kone hos fru
Heiberg. Nu besøgte ægteparret hende, efter at hun var flyttet ind i
sin villa, og blev inspireret til også at bygge i Rosenvænget. Vedels
villa lidt nede ad den nuværende A. F. Kriegers Vej stod færdig i
1865. Villaen nr. 3, som blev opført af murermester J. W. Frohne, ser
meget imponerende ud, men var vist efter datidens normer ikke
særlig stor, da slet ikke for en så højtstående embedsmand som
Udenrigsministeriets direktør. Men det lå ikke for Vedel at føre stort
hus, selv om han naturligvis har måttet holde officielle middage.
Familien Vedel brød sig ikke om at leve i luksus, men førte et stille
familieliv og et liv med deres venner bl.a. Krieger, Andræ, natio
nalbankdirektør Marcus Rubin, biskop Monrad, Georg Brandes og
fru Heiberg og siden med deres børns unge venner.
Villaen havde den dejligste udsigt til Sundet, sådan som den var
placeret strategisk lige over for den nyanlagte Rosen vængets Paral
lelvej, hovedruten sidenhen gennem Finseninstitutet. Vedel havde
nemlig i sit skøde fået indført en klausul om, at den frie udsigt til
stranden ikke måtte hindres gennem byggeri eller beplantning. Nu
er der ikke længere meget godt at sige om udsigten, først til en lidt
trist transformatorstation og så via vejen til den høje bebyggelse på
den anden side af Strandboulevarden. Huset ligger i en stor have. I
sine mindeord efter Peter Vedels død i 1911 har Marcus Rubin
beskrevet, hvordan gehejmelegationsråden gik i sin have i en gart
nerdragt, der lidet mindede om bunken af storkors - der lå hvor? oppe på loftet. Faktisk fik Peter Vedel, foruden syv andre store ord
ner, ti storkors.
På ægte kvindevis stak fruerne Heiberg og Drewsen hovederne
sammen i deres fælles forargelse over, at Vedel søndag morgen som
en anden barnepige gik tur i Rosenvænget med sine børn. De fire
vedelske børn, datteren Annette og sønnerne Peter, Valdemar og
Henrik kom, som man kan se af oversigten efter artiklen, alle til at
indtage store stillinger. Men som børn må de have været nogle vil
de krabater. Den senere litteraturhistoriker Valdemar Vedel fortæl
ler, at han og hans søskende i Rosenvænget gik under navnet de
svenske djævle.
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Den svenskfødte fru Vedel, hun var født Hebbe, og fru Heiberg
kom sammen, men de stod måske ikke særlig godt til hinanden.
Fanny Vedel, enke efter Vedels gode ven forfatteren Hans Egede
Schack, var en særpræget, intelligent og fascinerende personlighed,
og fru Heiberg var jo heller ikke hvem som helst. Fru Vedel har
næppe rigtig kunnet goutere skuespillerinden og salondamen, og
fru Heiberg kritiserede bl.a., at fru Vedel pylrede om sine børn.
Lidt længere nordpå på A. F. Kriegers Vej byggede landskabsmale
ren C. F. Aagaard i 1867 sit første hus med atelier i Rosenvænget, og
her i nr. 5 lejede den unge Holger Drachmann sig ind i en periode,
hvor han kombinerede skriveriet med at blive undervist i maler
kunsten af den nær ved boende marinemaler C. F. Sørensen. En
overgang logerede også billedhuggeren Louis Hasselriis hos Aa
gaard. Hasselriis udførte nogle fine historiske portrætstatuetter,

Rosenvængets Hovedvej 39. Fabrikant Theobald Webers villa opført 1861. Foto 1991 forfat
teren.
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Tegning 1861 til stald- og
retiradebygning ved fabri
kant Theobald Webers vil
la på Rosenvængets
Hovedvej 39. Byggesagsar
kivet, Københavns Kom
mune.

men er også mester for det forkætrede Danmarksmonument i en
afkrog af Østre Anlæg. Senere, i 1875, fik Aagaard opført sit nu fre
dede hus med stort atelier henne i Rosenvængets Allé. Det tegnede
arkitekten Vilhelm Dahlerup for ham. Indgangen til det prægtige,
maleriske hus er flankeret af en række borner med kæder imellem,
der har stået foran det gamle Kgl. Teater, men som blev til overs, da
det i 1874 blev afløst af Dahlerups nuværende teaterbygning. Aagaards villa på A. F. Kriegers Vej er sidenhen revet ned og fra grun
den udgår nu en lav moderne bebyggelse.
Som genbo nede ved Strandpromenaden fik fru Heiberg midt i
1860'erne grosserer og spejlfabrikant Theobald Weber, der fik opført
den meget store villa Rosenvængets Hovedvej 39, hvor han flytte-
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de ind med kone og fem børn i alderen fra 10 til 5 år. 1 1859 havde
Weber og hans bror (Th. Weber og Co.) ved GI. Kalkbrænderi star
tet den kemiske fabrik »Øresund«, hvor man af den grønlandske
kryolit udvandt soda bl. a. til brug i spejlfabrikationen. Men fabrik
ken kom efterhånden i økonomiske vanskeligheder, ikke mindst på
grund af de faldende sodapriser ude omkring, og blev i slutningen
af 1869 overtaget af ingeniørerne G. A. Hagemann og Vilh. Jør
gensen med støtte af Jørgensens svoger C. F. Tietgen. De to ingen
iører og industriledere kom begge til at bo i store villaer i Rosen
vænget, og det var dem, der i første række støttede Niels Finsen.
I den lille eksklusive verden som Rosenvænget var, fandt nære
venner og nære familier sammen. Det har vi set med familierne
Drewsen og Beutner. Og her kommer også familien Weber ind. For
Valdemar og Pauline Drewsens datter Fanny giftede sig til sin tid
med forfatteren Gustav Esmann, hvis mor Adelheid Esmann, f.
Weber, var en yngre søster til Theobald Weber. 1 1900 boede Fanny
og Gustav Esmann i øvrigt i villaen Rosen vængets Hovedvej nr. 14.
Theobald Weber støder man på et andet sted på Østerbro. Det er
ham, der som ejer af gården Rørholm har lagt navn til en af gader
ne i »Kartoffelrækkerne«. Ikke den mest charmerende. For det er
den vestligste og frygtelig larmende gade, den der tager sig af hele
trafiksuset fra Sølvtorvet og ud til Fredens Bro.
Familien Weber var i 1868 rejst til Svendborg, hvor Theobald
Weber helligede sig en helt anden slags virksomhed. Sin store villa
i Rosenvænget afhændede han til Vilh. Jørgensen, der ikke så læn
ge efter solgte den videre til stiftsdame i Vallø Julie Bielke. Men i
sommeren 1869 blev villaen lejet ud til den fra Amerika hjemvend
te generalmajor og diplomat Waldemar Raasløff, på det tidspunkt
krigsminister. Det passede ikke rigtig genboen fru Heiberg, der
betragtede generalen som en noget tvetydig person. Men det er
typisk, at hun på den ene side ikke kunne dy sig for fra sin have at
følge generalens mandagsgæster, når de i sommervejret flokkedes i
haven overfor og spillede ring på de store plæner. Og på den anden
side holdt sig fornemt tilbage, når generalens frue og datter kom på
visit for indtrængende at indbyde hende til mandagsselskaberne,
hvor der var åbent hus. Før generalen selv havde beæret hende
med et besøg, var der slet ikke tale om, at hun ville komme derover.
Og da han endelig aflagde visit, og hun så ikke længere kunne und-
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Fabrikant Theobald Weber
(1823-1886) Foto 1855. Det
kgl. Bibliotek.

slå sig for at møde op, trak hun sig meget tidligt tilbage. »Om det
te er blevet taget mig ilde op, veed jeg ikke«, fortalte hun, »men jeg
syntes virkelig jeg fik ganske ondt«. Hun brugte ligefrem udtrykket
»hvilket Kaos af Menneskedyr«.
Som vi skal se, erhvervede Finseninstitutet i 1899 nabovillaen nr.
37. Samme år blev Webers villa via et aktieselskab sikret for Finsen
institutet, der overtog villaen i 1919. Begge villaer ligger der stadig
og bruges nu af Danmarks Designskole.
I løbet af 1860'erne blev der også bygget villaer langs med Rosen
vængets Parallelvej omme bag ved Alfred Hansens og Webers. Den
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meget store villa nr. 3 byggede officeren, den senere diplomat Fritz
Frederiksen Kiær. Da ritmester Kiær i 1872 blev gesandt i Rom, køb
te ingeniør William Wain fra Burmeister & Wain villaen. I nr. 5 boe
de marinemaleren C. F. Sørensen, som man kunne møde på vejene
iført slåbrok og rød fez og med en lang tobakspibe. Selv den noget
værdige Krieger kunne man i øvrigt møde i en stumprumpet
slåbroksjakke på vej hen til postkassen. På grunden helt oppe ved
Strandpromenaden havde officeren og ingeniøren Heinrich Wenck,
far til skaberen af bl.a. Hovedbanegården, sin villa nr. 7.
Alle disse tre villaer på Parallelvejens nordside blev efterhånden
lejet ud til og senere købt af Finseninstituttet og er siden revet ned
i takt med udbygningen af institutet. Den øverste villa på Parallel
vejen, op til A. F. Kriegers Vej, der først sent blev bygget, eksisterer
derimod endnu. Også denne villa, over for Peter Vedels, har en
overgang været anvendt af Finseninstituttet. Men den er inden for
de seneste år blevet rammen om fritidshjemmet »Lomholts Villa«,
opkaldt efter overlæge, dr. med. Svend Lomholt, der fra 1932 var chef
for Finseninstitutets hudafdeling, og som boede i villaen fra 1933 til
sin død i 1949.
Fru Heiberg blev naturligvis ikke ved med at have sydsiden af
Rosenvængets Hovedvej for sig selv.
På grunden ved siden af hendes, den hun gerne havde set sin ven
Krieger etableret på, byggede landskabsmaleren Thorald Læssøe i
1867 sin store og smukke villa nr. 18 tegnet af Tivolis og Casinos
arkitekt H. C. Stilling. Læssøe var blevet velhavende ved sit ægte
skab med komtesse Emmy Krag-Juel-Vind-Frijs fra Frijsenborg.
Som mange andre malere drog han bl.a. rundt i landet og malede
flere af herregårdene, og på Frijsenborg mødte han sin store kærlig
hed. Men dengang kunne en ung, ikke særlig kendt maler ikke
sådan uden videre ægte en datter af en lensgreve, så han blev sendt
til Rom, for at de kunne glemme hinanden. Det gjorde de ikke, men
først efter 7 lange års ventetid fik Læssøe i 1857 lov til at gifte sig
med sin næsten blinde Emmy, for så at miste hende i 1863 ved dat
terens fødsel. Han var nu flyttet ind i Rosenvænget med sønnen
Aksel og den lille datter, der efter moderen kom til at hedde Emmy.
Da P. C. Skovgaard døde i 1875, flyttede den 12-årige Suzette som
nævnt over til familien Læssøe. Her tog husbestyrerinden Augusta
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Bruun sig samtidig også kærligt af den 16-årige Edma, datter af en
anden af Læssøe's malervenner Lorenz Frølich. Både Suzette og
Edma kom til at dyrke malerkunsten.
En af den elskelige Læssøe's venner har givet os et smukt indtryk
af en Rosenvænge-villa ved at beskrive havestuen, husets egentlige
dagligstue, med det store vindue af et eneste stykke glas, som vend
te ud mod Strandpromenaden og Sundet. Et værelse, der var lige
fængslende, hvad enten man kom ind i det en sommerdag, når
dørene stod åbne, og blomsterduften strømmede ind, eller det var
en vinteraften, når de folderige røde gardiner var trukket for, og
lamperne var tændt.
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Fredag aften var huset med de mange malerier på væggene sam
lingssted for Læssøe's mange ungdomsvenner og kunstfæller,
malerne Skovgaard og Frølich, billedhuggeren Jens Adolf Jerichau
og hans kone malerinden Elisabeth Jerichau Baumann, medaljøren
Harald Conradsen og så selvfølgelig H. C. Andersen. Ham kunne
man møde hos de fleste i Rosenvænget, når han kom på besøg inde
fra byen eller fra Melchiorfamiliens landsted Rolighed i nærheden.
Thorald Læssøe døde allerede i 1878. Villaen gik over til Aksel og
Emmy Læssøe, og efter at Emmy i 1887 var blevet gift med politias
sistent Karl Emil Stephensen, gik hendes halvdel over til ham. 1 1913
blev villaen købt af G. A. Hagemann. Både villaen og den smukke
have forsvandt, da man i 1930'erne opførte en større boligkarré dér.
Allerede tidligere havde man revet nabovillaen ned, som grosse
rer Ferdinand Andersen havde bygget. Han var en af Brødrene
Andersen, Ferdinand og Carl Andersen, hvis forretning blev opret
tet i 1850 og siden 1916 har ligget på Strøget.
Hvordan havde disse de første familier her i det private og lukke
de Rosenvænge det nu med hinanden? I de store villaer med
mindst tre tjenestefolk, det havde man dengang, har der været holdt
fine middagsselskaber og baller for ungdommen. Men det var kun
i få tilfælde, fortæller øjenlæge Lehmanns yngste søn Edvard
Lehmann, at beboerne lærte hinanden så godt at kende, at de dyr
kede egentlig selskabelighed med hinanden. De kendte og respek
terede alle hinanden, de fulgtes ad på vejene og faldt i snak med
hinanden over havegærdene eller hækkene. Men som ved en stilti
ende overenskomst omgikkedes herskaberne som sagt ikke meget
selskabeligt. Hvert hjem førte sit eget liv bag hækkene. Til gengæld
har der været en nærmere kontakt mellem hjemmene via de mange
børn, som voksede op i Rosenvænget. Bl.a. i familierne Lehmann og
Skovgaard, hos Hansens, Vedels og Webers og hos fru Heiberg. Og
også kontakt gennem tjenestepigerne, karlene der udvekslede her
skabernes aviser og gennem villakvarterets gartner.
Fru Heibergs selskabelighed udstrakte sig for det meste alene til
de familier, hun havde kendt før sin Rosenvænge-tid. Blandt dem
hun kom til middagsselskaber hos, var hendes nære omgangsve
ninde enkefru Sophie Halkier, den kendte Emma Gads mor. Fru
Halkier boede i en stor, dejlig villa, villa »Søvang«, langs Strand-
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Thorald Læssøes hus og have. Tegning af forfatteren? Efter Forfatterbogen, 1898.

promenaden, ikke i selve Rosenvænget men lige ved siden af, med
udsigt til Sundet og med en mægtig have op til Aggersborg Sø.
Emma Gads søn Urban Gad fortæller, at når der var selskab hos
hans mormor, og fru Heiberg nede fra Strandpromenaden kom op
gennem haven, så virkede det langt stærkere på gæsterne, end om
det havde været dronningen selv. Fru Heiberg har sikkert skredet
op gennem haven.
Selv var fru Heiberg uhyre gæstfri. Hun holdt elegante aftensel
skaber og små velsammensatte herremiddage. Hun kunne jo nem
lig godt lide herreselskab og at lytte til og deltage i mandlige debat
ter. Selv om hun havde mange både venner og veninder, har rene
damemiddage nok næppe været hendes kop te. Hun var måske
også til daglig rigeligt omgivet af kvindeligt selskab. For sine døtre
holdt hun først børnefødselsdage, siden baller i den store stue ud
mod haven. H. C. Andersen var - som mange andre gæster - meget
imponeret over hendes selskaber og beskriver hendes smagfulde
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arrangementer bl.a. et med abrikoser lagt i papirstutter som åkan
der.
Andersen var straks mindre begejstret, når fruen nærmest indfor
skrev ham til at underholde ved et børneselskab. Engang vel hjem
me efter et aftenselskab i 1864 i anledning af den ældste datter Sa
rahs 11 års fødselsdag skrev han i sin dagbog: »Ejnar - det var en af
de hjemmeboende mukne Drewsen-sønner - Ejnar fulgte mig, i det
Mulm og Mørke, som ruger i Rosenvænget, over til Fru Heiberg,
det var den lille Saras Fødselsdag, en Mængde Smaabørn var der,
de modtog mig med Hurra. Et lille Theater var reist og Fru Heiberg
sagde, at nu skulde de give Ouverturen til min Oplæsning, en flad
Papirdukke, forestillende en Matros blev stillet op og den ene af
Fruens tre Børn sagde: «Vift stolt paa Kodans Bølge« og endte med
»af Ingemann, Hurra!« Og nu rungede Børnenes Hurra, nu kom en
anden Dukke og det andet Barn sagde »Det døende Barn« af
Andersen, Hurra, derpaa sagde Sara det ene Digt af Alferne »Og
Grenene gyngede op og ned« af Heiberg, Hurra! Jeg fandt det barn
agtigt og saa maatte jeg læse: Pigen som traadte paa Brødet, Sneemanden, Deilig og Den lykkelige Familie«. Man forstår egentlig godt, at det
selskab må have plaget den stakkels Andersen, og at han må have
draget et lettelsens suk, da fødselsdagsselskabet, der var begyndt
kl. 8, efter et par timer var omme. »Klokken 10 kom min Vogn og
jeg kjørte hjem«.
Sundet og haven og det nære naboskab til sin trofaste ven og
kavaler Krieger havde fru Heiberg nydt i sine år i Rosenvænget.
Men da hun var godt 60 år gammel, følte hun, at hun måtte bo et
mere overkommeligt sted. Rosenvænget lå for langt væk fra byen.
Og det blev både for besværligt og for kostbart for hende at holde
hus og have og at have en stor husholdning. 1 1874, da Det Konge
lige Teater fik sin nye bygning, og det gamle teater blev revet ned,
var fru Heiberg på en lang rejse i Syden sammen med sine døtre.
Hun brød sig nemlig ikke om at være hjemme, mens det teater, som
havde været hendes, forsvandt. Mens hun var væk, solgte Krieger
villaen for hende til fabrikant Benny M. Goldschmidt, fra 1885 ejer af
Hørsholm Klædefabrik.
Sammen med deres første beboere skulle vi egentlig nu forlade de
villaer i Rosenvænget, som det her har været tanken at koncentrere
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Friederike og Charles Hinné. Efter fotografi fra ca.
1870 i privateje. Her efter
Anders Enevig: Cirkus
Hinné - det sejlende cir
kus, Odense 1992.

os om. Men en af villaerne, Rosenvængets Hovedvej 37, vil det nu
være lidt synd at forlade allerede sammen med den første ejer gros
serer Alfred Hansen. For hver på deres måde var de to næste ejere
eller brugere af den store grund og villa specielle, og derfor også
interessante, ikke mindst set med de øvrige Rosenvængebeboeres
øjne.
Grosserer Alfred Hansen solgte i 1875 nr. 37 til fhv. cirkusdirektör
Charles Hinné, der havde en helt anden baggrund end de andre
beboere i Rosenvænget. Charles Hinné havde fra barnsben, han var
født i 1819, som artist til hest været med i faderens vidt berejste
tyske cirkus. Siden var Hinné, der selv var en elegant kunstberider
og skolerytter, leder af et meget stort omrejsende cirkus med et tal
rigt personale af kunstberidere og artister og med utallige ædle
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heste. Han rejste mest rundt med sit cirkus i Sydtyskland, men det
optrådte også i England og i Skandinavien. Bl.a. i København, som
cirkus besøgte i 1850'erne. Det skulle 20 år senere bringe Charles
Hinné til Rosenvænget.
1 1860'erne fik Hinné opført permanente cirkus både i Moskva og
i Skt. Petersborg. Men da de faste cirkus ikke rigtig var noget for
ham, trådte han tilbage som cirkusdirektör, forlod Skt. Petersborg
og drog i 1874, af alle steder, til København. Selv om han jo ikke var
dansk, skulle det være København. For i København var hans mor
død i 1855, da cirkus gæstede byen, og hun var begravet på Assi
stens Kirkegård i den katolske afdeling, hvor både hendes gravsted
og Charles Hinnés store murede familiegravsted er bevaret.
I 1875 flyttede den trofaste søn og særdeles velhavende fhv. cir
kusdirektör ind i grosserer Hansens store villa, nu som rentier eller
som det hed dengang particulier. Og det sammen med sin kone, der
havde været kunstberiderske, otte af deres ni børn i alderen fra 15
ned til 1 år, tjener, kokkepige, stuepige og guvernante. Det køben
havnsk prægede Rosenvænge med sine malere, sine embedsmænd
og sine forretningsmænd fik på denne måde et helt nyt og sikkert
også forfriskende indslag, en fra Rusland indvandret artistfamilie,
der var tyske statsborgere, tysktalende og for Hinnés og for børne
nes vedkommende katolikker. Fru Hinné hørte til den tyske Skt.
Petri menighed. Familien Hinné var som katolikker stærkt knyttet
til Skt. Ansgar Kirke i Bredgade. Tre af de store glasmosaikruder i
kirken fra 1880'erne og 90’erne er skænket af familien. Den ene er til
minde om Charles Hinné og bærer hans navn, de andre bærer nav
nene på to af døtrene.
Vel havde Charles Hinné lagt cirkuslivet bag sig. Men nogle år
efter indflytningen byggede han nu henne i hjørnet af den store
grund over for Peter Vedels villa et ridehus med stald til tre heste.
Her kunne han som kender undervise i det højere skoleridt. Og så
omkring århundredskiftet fik Alfred Hansens store ejendom en helt
ny tilværelse. G. A. Hagemann og Vilh. Jørgensen tilbød Finsens
medicinske Lysinstitut at købe ejendommen til instituttet af arvinger
ne efter fru Hinné og at lægge købesummen ud. Ejendommen blev
dermed begyndelsen til hele det store Finseninstitut-kompleks med
blandingen af gamle rigmandsvillaer og store hospitalsbygninger.
Som vi har set, protesterede de nærmest berørte beboere voldsomt,
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men forgæves mod dette indgreb i det idylliske villakvarter. Det
var Benny M. Goldschmidt og seks andre nære naboer bl.a. Peter
Vedel, Karl Emil Stephensen og Ferdinand Andersen. I Folkets Avis
i december 1898 blev »De sex rige Mænd« med navns nævnelse
hængt ud.
I villaen fik Niels Finsen laboratorium og bolig, og Hinnés ridehus
blev indrettet til lysbehandling af lupuspatienter, sådan som man
kan se det på P. S. Krøyers pastel fra 1903 på Frederiksborg-museet.
Både selve villaen, i udbygget skikkelse, og ridehuset ligger der end
nu. Villaen huser nu Danmarks Designskoles grundskole, og ride
huset, i smukt restaureret stand, bruger Designskolen som kantine
og festsal.
Landstedet Rosendal, som det hele udsprang fra, blev revet ned i
slutningen af 1880'erne som et led i bebyggelsen af Østerbrogade
med de nuværende høje bygninger.
Men Rosenvænget er stadig et besøg værd. Hen ved 30 af de gamle
villaer ligger der faktisk endnu, bl.a. alle villaerne på Hovedvejen på
Liberts tegning fra 1863 og også flere af haverne. Villakvarteret er
stadig noget specielt, det er privat og omend ikke ligefrem aflåst, så
delvis lukket for trafik. Kun fra Rosenvængets Allé, Sidealléen og
Odensegade kan man køre ind i området. Ellers er der sat spærre
bomme eller hegn op. Tager man fantasien med, kan man forestille
sig den fordums idyl med de store blomstrende haver og tænke til
bage på de første beboere. Så ser man lidt væk fra, at nærheden til
den noget barske storby har fået nogle af beboerne til at gemme sig
bag vel høje hegn, kan man stadig fornemme noget af villakvarterets
specielle charme.

BEBOERE OG ARKITEKTER I ROSENVÆNGET, DER ER OMTALT I ARTIKLEN
Aggersborg, H. C. 1812-95, vekselmægler
(Strandpromenaden)
Aggersborg, Elisabeth, f. Bræmer, d.1879
Andersen, Ferdinand d.1899, grossere
Beutner, Nanna, f. Drewsen 1807-81
Beutner, Simon Nicolai 1794-1880, kaptajn,
oliemøller
Bielke, Julie f. 1819, stiftsdame

Bruun, Augusta, husbestyrerinde
Bøge, Hans 1834-95, tjener hos fru Heiberg
Christiansen, A. E. 1831-84, søofficer
Christiansen, Einar 1861-1939, forfatter, tea
terdirektør
Dahlerup, Vilhelm 1836-1907, arkitekt
Drachmann, Holger 1846-1908, digter
Drewsen, Adolph 1803-85, justitiarius
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Drewsen, Einar 1833-73, cand. polit.
Drewsen, Harald 1836-78, arkitekt
Drewsen, Ingeborg, f. Collin 1804-77
Drewsen, Viggo 1830-88, kontorchef
Esmann, Fanny, f. Drewsen 1868-1943
Esmann, Gustav 1860-1904, forfatter
Finne, Benedicte 1800-92
Finne, Margrethe 1792-1869
Finsen, Niels 1860-1904, læge
Frohne, J. W. 1832-1909, murermester
Frølich (Stage), Edma 1859-1958, malerinde
Goldschmidt, Benny M. d. 1901, fabrikant
Hagemann, G. A. 1842-1916, ingeniør,
industrileder
Halkier, Sophie, f. Munch 1818-82 (Strand
promenaden)
Hansen, Alfred Peter 1829-93, grosserer
Hasselriis, Louis 1844-1912, billedhugger
Heiberg, Anna 1857-1907
Heiberg, Johanne Luise 1812-90, skuespil
lerinde
Heiberg, Lelia 1855-1917
Heiberg, Sarah 1853-1941
Herholdt, J. D. 1818-1902, arkitekt
Hinné, Charles M. 1819-90, fhv. cirkusdi
rektör, particulier
Hinné, Friederike, f. Nolte 1835-94
Hirsch, Margrethe, guvernante hos fru Heiberg
Jørgensen, Vilh. 1844-1925, ingeniør, indu
strileder
Kiær, Fritz Frederiksen 1825-93, ritmester,
diplomat
Krieger, A. F. 1817-93, jurist, politiker
Krohn, Pietro 1840-1905, museumsdirektør
Købke, Waldemar 1813-93, søofficer
La Cour, Janus 1837-1909, landskabsmaler
Larsen, Lars 1821-1902, kaptajn, møbelfa
brikant
Lehmann, Edvard 1862-1930, religionshi
storiker
Lehmann, Heinrich 1815-90, øjenlæge
Lehmann, Signe, f. Mackeprang 1819-1911
Lomholt, Svend 1888-1949, læge

Læssøe, Aksel, cand. phil.
Læssøe, Emmy Frijs 1863-1947
Læssøe, Thorald 1816-78, landskabsmaler
Marstrand, Wilhelm 1810-73, maler
Meldahl, Ferdinand 1827-1908, arkitekt
Poulsen, Søren 1812-94, kgl. lakaj
Poulsen, V. A. 1855-1919, botaniker
Ree, Ferdinand Theodor 1820-79, rådmand
Rovsing, Thorkild 1862-1927, kirurg
Raasløff, Waldemar 1815-83, officer, diplo
mat
Skovgaard, Georgia, f. Schouw 1828-68
Skovgaard, Joakim 1856-1933, maler
Skovgaard, Niels 1858-1938, maler, billedhugger
Skovgaard, P. C. 1817-75, landskabsmaler
Skovgaard (Holten), Suzette 1863-1937,
malerinde
Skovgaard, Vilhelmine
Stephensen, Karl Emil 1861-1934, dommer
Stilling, H. C. 1815-91, arkitekt
Sørensen, C. F. 1818-79, marinemaler
Wain, William 1819-82, ingeniør, maskinfa
brikant
Weber, Theobald 1823-86, grosserer, spejlfa
brikant
Vedel, Annette 1863-1943, fabrikinspektør
Vedel, Fanny, f. Hebbe 1833-1912
Vedel, Henrik 1867-1932, departementschef
Vedel, Peter 1823-1911, direktør i Udenrigs
ministeriet
Vedel, Peter 1862-1922, havneingeniør
Vedel, Valdemar 1865-1942, litteraturhisto
riker
Wenck, Heinrich 1810-85, officer, vej- og
jernbaneingeniør
Waagepetersen, Mathilde, f. Schram 181498
Waagepetersen, Mozart 1813-85, hofvin
handler
Zacho, Christian 1843-1913, landskabsma
ler
Aagaard, C. F. 1833-95, landskabsmaler
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BYEN FØR BRANDEN - i anledning af disputat
sen SIRENERNES STAD KØBENHAVN1
A f John Erichsen

Forskning i og formidling af historiske emner er naturligvis ikke
forbeholdt faghistorikere - og bør heller ikke være det. Vi oplever i
disse år en række specialdiscipliner, som efterhånden har trængt
sig ind på historieforskningens traditionelle territorium. Dette kan
af nogle opleves som en trussel, af andre som en berigelse.
Når det gælder bygningskulturen, har fremragende historikere
og kunsthistorikere gennem generationer ydet en betydelig indsats
både med detailstudier og værker af mere oversigtspræget karak
ter. Generelt set må vore slotte og herregårde, kirker, bøndergårde
og borgerhuse, møller og andre produktionsbygninger - navnlig
for de ældre perioders vedkommende - derfor siges at udgøre et
relativt veludforsket felt.
Ind imellem er også arkitekter trådt frem på scenen. Med stor
indsigt og indlevelse har nogle givet åndrige tolkninger af emner
inden for dansk bygningshistorie, mens andre har leveret bane
brydende bidrag til udforskningen af vores bygningskulturelle arv.
Mange af disse skrivende arkitekters videnskabelige indsats er
udsprunget af restaureringsvirksomhed eller arbejdet med flyt
ning og genopførelse af historiske bygninger. En række arkitekter
har på denne måde suppleret den forskning, historikerne og kuns
thistorikerne havde patent på. - Med fare for at forenkle kan man
tale om to væsentlige arkitekt-forskningsmiljøer: nemlig Kunsta
kademiets Arkitektskole og Nationalmuseet - førstnævnte især
koncentreret om herregårde og borgerhuse, sidstnævnte ikke
mindst om kirker og landlig byggeskik.2 I begge tilfælde er arbej
det præget af både teori og praksis, hvilket har vist sig særdeles
frugtbart, hvad enten forskningsresultaterne har været formidlet
på sædvanlig vis via publicering eller ved restaurering og genop
førelse.
Arkitekter har særlige forudsætninger for at dyrke bygningshi
storien, ikke mindst hvad angår de konstruktive, funktionelle og
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æstetiske aspekter. - Når arkitekterne ikke kun griber blyanten for
at tegne, men tillige for at skrive, må de naturligvis - lige som vi
andre - affinde sig med at se deres forskningsresultater målt med
den gængse videnskabelige alenstok. Det gælder både valg af pro
blemstilling og anvendelse af kilder m.m.
Kirsten Lindberg har sin uddannelsesmæssige baggrund i det fro
dige miljø på Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra så megen
værdifuld forskning er udgået. Hun blev tidligt indfanget af arkiv
studiernes muligheder og fascination, og hun har stillet sig et
videnskabeligt mål, som man indtil nu ikke troede det muligt for
et enkelt menneske at nå: nemlig at give en total skildring af
Københavns bebyggelse før den katastrofale bybrand 1728, pri
mært ud fra arkivernes bygningsbeskrivelser.
Kirsten Lindberg definerer selv opgaven flere steder i afhandlin
gen, og man fornemmer en ikke uvæsentlig perspektivforskyd
ning undervejs med det overvældende stof. I Indledningen hedder
det »Baggrunden for undersøgelsen af Københavns by- og byg
ningshistorie var et længe næret ønske om at få klarhed over,
hvordan de huse, der brændte i 1728, faktisk så ud«.3 De hidtidige
undersøgelser af arkivalsk og bygningsarkæologisk art forekom
for længst at have givet et ret klart billede af bygningernes beskaf
fenhed. Men forfatteren savnede en helt eksakt påvisning af f.eks.
fordeling mellem huse af grundmur og bindingsværk, deres højde
eller tilstand og kvartersmæssige fordeling. »Man kunne ønske sig
et mere konkret billede af byen, i højere grad byggende på eksakte
og statistiske udsagn - og det kunne kun ske ved at foretage en
total gennemgang af de to store hovedgrupper af bygningsbeskri
velser«. Først prioritetsvurderingerne og så skifterne. Materialet
viste sig at være så stort og så kronologisk dækkende, at mulighe
den af at skitsere en udvikling øjnedes. Ja, billedet blev efterhån
den så fascinerende, at »det syntes nødvendigt også at kigge nær
mere på de gader, husene var placeret langs med - og derfra var
der ikke langt til at udvide bygningsundersøgelsen til at være en
by- og bygningsundersøgelse, hvor ikke kun de private huse blev
medtaget, omend de stadig skulle være det vigtigste«.
Men ikke nok med det, efterhånden »meldte sig et naturligt
ønske om at kende mere til baggrunden for, at enevældens by så
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ud som den gjorde, hvorfor tidsrammen for undersøgelsen blev
udvidet bagud til byens spædeste opkomst«.
Med hensyn til geografien fandt Kirsten Lindberg det »naturligt
at begrænse sig til den del af byen, som eksisterede som sådan ind
til Christian IV's overtagelse af landets styrelse i 1596 - det vil sige
den oprindelige by med tilkomne udvidelser, primært ud i stran
den - det område, som ofte kaldes for Gammelkøbenhavn«.4
Andetsteds hedder det »det overordnede mål er at give en detail
leret skildring af København, som byen og dens huse så ud og fun
gerede i tiden omkring 1700 med forsøg på at forstå og redegøre for
de faktorer, der har haft indflydelse på udviklingen«.
Medens man på den ene side må beundre det høje og veldefine
rede mål, må det på den anden side også erkendes, at opgaven fore
kommer meget konkret.
Resultatet af den årelange beskæftigelse med dette emne er de tre
bind i kvart med titlen »Sirenernes stad København, By- og byg
ningshistorie før 1728«. Et stateligt format i smukt smudsomslag,
en farvereproduktion af det bekendte Hoffmannske kort fra Bymu
seet, nydeligt lærredsbind, et behageligt tonet papir og læsevenlig,
stor typografi. Detaljeret, men overskuelig indholdsfortegnelse,
som oven i købet kursiverer stednavnet, hvis en ejendom optræder
som illustration. På ikke færre end 1.513 sider plus diverse kortbi
lag giver Kirsten Lindberg sin skildring af byen før branden 1728.
Del I omhandler perioden fra »byens spædeste start« frem til ene
vældens indførelse i 1660. Da dette er hovedtemaet i en artikel
andetsteds,5 vil det følgende koncentrere sig om de på mange
måder mere samhørige og selvstændige bind II og III.
Forfatteren kalder selv Del II »den vigtigste part«,6 og i værkets
konklusion siges det direkte, »de nye forskningsresulater er for
trinsvis knyttet til Del II«.7
Hele bind II, der dækker perioden 1660 til 1728, er i hovedsagen
baseret på en systematisk gennemgang af arkivernes bygningsbe
skrivelser, først og fremmest prioritetsvurderinger. Den ældste
stammer fra 1681; det er i virkeligheden her, Kirsten Lindberg lader
»historien« begynde - og ikke så meget i den omstændighed, at ene
vælden blev indført en snes år tidligere. Fra perioden 1681-1728 er
bevaret beskrivelser fra ikke færre end godt 800 ejendomme, sva-
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rende til en trediedel af den del af byen, forfatteren har valgt at
undersøge. Kildematerialets kronologiske tyngde ligger imidlertid
efter 1712 - (der er bevaret 92 beskrivelser før dette år og 724 efter),
hvoraf følger, at hovedvægten ligger i de sidste ca. 15 år før bybran
den 1728.
Dette er selvsagt et stort og vægtigt kildemateriale, som anvendt
med behørig statistisk metodisk forsigtighed - og kombineret med
andre relevante kilder - turde være brugbart til formålet: at tegne et
totalbillede af København før branden. Beskrivelserne suppleres
med skifter, skøder og målebreve. Man kan ikke påstå, at disse kil
degrupper er ukendte for forskningen, men disse mange beskrivel
ser er ikke hidtil blevet systematisk gennemgået, kombineret og
bearbejdet og søgt samlet til helhedsbilleder af bebyggelsens karak
ter og det fysiske miljø i videste forstand.
Forfatteren gør sig sine omhyggelige overvejelser vedrørende
bygningsbeskrivelsernes kildeværdi og påpeger, at de er foretaget
af en række forskellige vurderingsmænd, og at de bevarede arkiva
lier er administrative renskrifter af de notater, der blev nedfældet
på stedet. Desuden bemærkes det ganske rigtigt, at vurderingsmændene har en tendens til at hæfte sig ved det særegne, medens
det givne eller normale ofte forbigås. Forfatteren er således ikke i
tvivl om, at bygningsbeskrivelserne må behandles kildekritisk både
med hensyn til det, de indeholder og det, de udelader. - Kirsten
Lindberg er fortrolig med arkivjunglen og har stort talent for ikke
alene at udnytte de forskellige arkivfonde, men tillige for at kombi
nere og tolke de enkelte kilder, således at hun får et maximum ud
af sit enorme arkivarbejde.
Da kapitlerne om byens bygninger - og navnlig de private - må
betragtes som de væsentlige, vil disse som det ene af afhandlingens
to hovedspor her blive forfulgt nærmere, medens de mindre selv
stændige byhistoriske kapitler stort set skal lades uomtalte.
Forfatteren giver en god og naturlig optakt til byens bygninger
ved at gøre rede for de administrative forhold omkring byggeriet.
Vi hører om det nye stadsbygmesterembede fra 1670 og om Køben
havns første »byggelov« fra 1683 - begge eksempler på den unge
enevældes væsentlige nyskabelser. Staten ønsker at begrænse
brandfaren ved at foreskrive grundmur - et ønske det dog tog man
ge år at realisere. Karakteristisk sigter styret også mod at gøre
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hovedgaderne så repræsentative som muligt, medens man tydeligt
fornemmer større ligegyldighed, når det gælder de mere ydmyge
kvarterer og gader.
Således rustet med et rids af de administrative regler for byggeri
et, slipper forfatteren os løs på det egentlige: kapitlerne om bygge
måden, bygningstyper og boligindretning. Man får et godt indtryk
af de mange forskellige bygningstyper: småhuse, længehuse, dob
belthuse, rækkehuse og gavlhuse, alle er de klart og pædagogisk
beskrevet. Vi får også fyldige oplysninger om de foretrukne materi
aler, tagforme, kviste, etageantal, forekomsten og karakteren af kæl
dre, døre, vinduer, svaler og trapper.
Endnu mere interessant bliver det, når vi inviteres indenfor hos
borgerne. Systematisk beskrives boligindretningen, så vi ser rum
mene for os med de forskellige typer af gulvbelægning (brædder,
fliser osv.) og vægbeklædning (bindingsværk, bræddebeklædning,
kalkning, maling, strå- eller spånmåtter, panelværk eller vævede
tapeter). Også lofterne gennemgås omhyggeligt lige fra simple, rå
bræddelofter til raffinerede, rigt dekorerede stuklofter - i nogle
tilfælde yderligere forsynet med et loftsmaleri. En meget vigtig side
af boligstandarden fremlægges ved en minutiøs gennemgang af
varmekilderne med angivelse af antal og placering af kakkelovne i
henholdsvis for- og baghuse samt på etagerne. Endelig omtales det
ganske hyppigt forekommende nagelfaste inventar i form af bæn
ke, skabe og lignende. - Det er ikke mindst her i interiørbeskrivel
serne, Kirsten Lindberg fejrer triumfer. Et stort nyt materiale er lagt
frem, og disse afsnit udgør væsentlige bidrag til forståelsen af dati
dens boligkultur.
Alle disse elementer behandles ikke blot med eksempler i teksten,
men forfatteren har desuden udarbejdet et statistisk materiale, som
i velfungerende illustrationer med søjlediagrammer viser fore
komsten af de forskellige fænomener. Diagrammerne specificeres
endvidere på de enkelte af den gamle bys kvarterer, således at læs
eren efterhånden kan danne sig et billede af hvert kvarters status i
bygningsmæssig, boligkulturel og dermed social henseende.
Billedet af byens huse kompletteres med udmærkede kapitler
om friarealerne, dvs. gårdrum og haver, ligesom byens og dermed
borgernes vandforsyning får sit eget vellykkede afsnit. Lidt mere
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Malerne Johannes Rach og H.H. Eegberg leverede 1748-50 godt 150 prospekter til kongen.
Omkring halvdelen er bevaret og findes nu på Nationalmuseet. På trods af den åbenbare
kunstneriske ubehjælpsomhed udgør denne serie en uvurderlig dokumentation af hoved
staden ved 1700-tallets midte. Her gengives Studiegården på Frue Plads med det endnu
eksisterende konsistoriehus og den lille tilbygning til højre. Den store auditoriebygning til
højre herfor og professorresidensen yderst til venstre blev først opført efter branden 1728.
Men bortset herfra giver maleriet et godt indtryk af Universitetets gård i den periode, Sire
nernes Stad København omhandler. Nationalmuseet.

diffuse er kapitlerne om byudvidelser - hvor man ikke mindst sav
ner den unge enevældes totale modernisering og udbygning af
befæstningen og opførelse af nye byporte. I betragtning af befæst
ningens økonomiske og byplanmæssige betydning må det undre,
at denne del af byens fysiske ændringer ofres så liden opmærk
somhed.
Først herefter kommer turen til de offentlige bygninger, hen
holdsvis kongens, stadens, kirkens, lærdommens og forsorgens
huse. Disse kapitler bygger stort set på eksisterende litteratur, men
det er karakteristisk for Kirsten Lindberg, at hun ikke alene beskri
ver fyldigt, men tillige forfølger mange spor og klarlægger utallige
detaljer. Som excurs følger endelig et omfattende kapitel om Skip-

163

John Erichsen

perboderne, den af Christian IV etablerede marineby fra 1620'erne
tæt ved Gammelholm. Det er interessant at følge kvartersudviklin
gen gennem de første årtier, hvor området skifter status og karak
ter. Hele dette store afsnit har forfatteren allerede publiceret i den
ne årbog.8
I afhandlingens indledning hedder det: »I de følgende kapitler
redegøres for byens fysiske udformning inden for voldene, som de
var placeret i Christian IV's tid, topografi og bygningshistorie sup
pleret med de for forståelsen nødvendige historiske bidrag«. De
stofmættede og fyldige kapitler om bebyggelsen og det øvrige fysi
ske miljø er meget vellykkede, medens afsnittene om mere almene
byhistoriske emner svulmer op til at udgøre hen ved en trediedel af
bind II. Hovedundersøgelsen gælder naturligvis husene, og de
øvrige afsnits kvalitet, selvstændighed eller relevans sætter
spørgsmål ved deres berettigelse. Tynger de i virkeligheden ikke
afhandlingen, så dispositionen bliver uklar, og overskueligheden
mindskes?
Undervejs drages en række delkonklusioner baseret på de man
ge statistiker. Der tegnes et billede af enkelte aspekter af byens
udseende og karakter, som den tog sig ud før branden.
I årene op mod branden var langt størstedelen af bygningerne
stadig af bindingsværk, godt to trediedele af husene var i to stok
værk. Næsten alle forhuse var tækket med tegl, kun 10% havde de
gammeldags svaler, medens den store gavlkvist - oftest midt på
facaden - var i »eksplosiv« vækst. Hidtil har denne frontispice
været anset for stort set at opstå med de såkaldte ildebrandshuse,
der opførtes efter 1728. Men forfatteren påviser, at formen var gan
ske udbredt allerede i slutningen af 1600-årene. - Pumpevand i
gården havde kun en fjerdedel af grundejerne, medens henved
halvdelen af rummene var forsynet med en ovn - eller, om man vil,
halvdelen kunne ikke opvarmes.
Generelt møder vi den højeste standard i Strand og Snarens og til
en vis grad i Frimands Kvarter, medens mellemgruppen udgøres
af Øster, Klædebo, Købmager og til dels Vester. Den ringeste stan
dard trives på så godt som alle områder i Rosenborg og Nørre.
Eksempelvis udmærkede Strand Kvarter sig ved at have mere end
50% grundmurede forhuse, medens Rosenborg og Nørre Kvarter
skilte sig ud ved ikke at have nogen vandrende. Forretningskvar-
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tererne var dengang som nu centreret omkring Amagertorv, hvor
de fleste finere kramboder fandtes. Den by, der brændte 1728, var
relativt ung. Kun en mindre del af husene var mere end 100 år
gamle, og op mod en fjerdedel var opført inden for de sidste 40-50
år. Bygningernes tilstand var som helhed ganske god - især gjaldt
dette forhusene. Det oplyses, at arkivaliernes prædikat »mådelig«
skal opfattes som en mellemgruppe, der ikke nødvendigvis var så
ringe endda.
Vi har nu - med Kirsten Lindberg som hjemmevant cicerone bevæget os rundt i den indre by i årene op mod den store bybrand.
Det er hende, der har fastlagt grænserne for vor vandring. Måske
er det fordringsfuldt at bede om en længere tur, for her har været
nok at se på og meget at høre om. Men alligevel! Forfatteren siger
- som allerede citeret - at det er byen i dens udstrækning på Chri
stian IV's tid, der er emnet. Den store byggekonge udmærkede sig
jo bl.a. ved at fordoble Københavns areal ved anlæggelsen af Chri
stianshavn i 1617 og Nykøbenhavn i 1630'erne. Ville det ikke have
været naturligt at lade disse bydele indgå i undersøgelsen, hvis
målet var at beskrive København i 1728? Selv om det måske fore
kommer ubeskedent, må det dog erkendes, at det synes ulogisk i
næsten dobbelt forstand, at undersøgelsen også omfatter Frederiksholm - den sydlige del af Vester Kvarter. Denne bydel blev som
bekendt anlagt i 1660'erne - altså efter Christian IV, og den må som
byudvidelse siges at høre hverken mere eller mindre med end
Christianshavn og Nykøbenhavn. Forfatteren siger selv, at de to
sidstnævnte var kendetegnet af en »bystruktur med planlagt gade
net, der gav andre forudsætninger for bebyggelsens udformning
og udvikling« - jamen, gjaldt det ikke også Frederiksholm?
Hvis man vil gøre byens bygninger op i runde tal, ser det ud som
følger. Bygningsbeskrivelserne fra den gamle del af København
omfatter ca. 800 ejendomme. Ved branden 1728 blev hele 1.450
huse luernes bytte, medens ilden skånede ca. 1.250 huse - altsam
men i den del af byen, som undersøgelsen omfatter. I de tre øvrige
kvarterer, henholdsvis Christianshavns og Sankt Annæ Øster og
Vester i Nykøbenhavn, var der ca. 1.800 ejendomme. Det samlede
tal for hele København var således ca. 4.500 ejendomme. Kirsten
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Lindberg har beskrivelser af ca. 800 ejendomme i den gamle del af
byen plus Frederiksholm. Dette tal udgør således ikke en trediedel
af byens ejendomme, men et sted mellem en femte- og en sjettedel.
Når det gælder bygningsbeskrivelsernes udsagnskraft - hvad
enten vi taler om hele byen eller blot Gammelkøbenhavn plus Fre
deriksholm - er det naturligvis et spørgsmål, hvor repræsentative
de er for bebyggelsen som helhed. Hvis vi går ind på afhandlin
gens præmisser og fastholder, at ca. en trediedel af ejendommene i
dennes område er beskrevet, vil man ud fra en almindelig stati
stisk sandsynlighed sige, at man kan slutte videre herfra. Spørgs
målet er blot, om materialet er repræsentativt. Det er desværre
ikke forfatteren, der har haft mulighed for at vælge - hvis dette
havde været tilfældet, så er jeg ikke i tvivl om, at det ville have
været statistisk repræsentativt. Men er de ejendomme, der af den
ene eller anden grund blev vurderet, nu også repræsentative? Jeg
ved det ikke, men det ville have været interessant og naturligt, om
en sådan diskussion havde været ført i afhandlingen.
Nu til det tredie, sidste og største bind. Medens Del I som nævnt
er kronologisk disponeret, og Del II tematisk, udgør teksten i det
afsluttende bind en omfattende eksempelsamling, der tæller ikke
færre end 77 enkelthistorier, fordelende sig på i alt 179 ejendomme.
Her er sproget mere frigjort, de enkelte afsnit har næsten karakter
af små livfulde noveller med titler som »Gammelt stenhus i nyere
kastanielund«, »Afløseren for frillens hus på Amagertorv«,
»Betydningsfulde mænd i stort hus« og »Masser af brændevin i
bysvendenes hus«. Disse og andre emner fordeler sig ligeligt over
de ni kvarterer, undersøgelsen omfatter. Husene repræsenterer
stor typologisk og social spredning. Her er gamle og nye, store og
små, pragthuse og rønner.
Der gøres nøje rede for hver matrikels historie, som følges op af
en skildring af den bebyggelse, der i tidens løb - indtil 1728 - har
præget det enkelte grundstykke. Dette anskueliggøres yderligere i
en række illustrative tegninger, dels situationsplan med grundpla
ner af de enkelte bygninger for henholdsvis kælder og hver etage
i øvrigt, dels en opstalt eller facadetegning. Forfatteren kalder
beskedent disse møjsommeligt udarbejdede tegninger, der baserer
sig på et mylder af arkivalske oplysninger, for rekonstruktionsfor-
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søg. Tegningerne er gengivet i forholdet 1:500, og vi bedes opfatte
dem som signaturer eller typer med nødvendig standardisering.
Derfor er der hverken tale om f.eks. bindingsværksdetaljer eller
facadeudsmykning. Kirsten Lindberg lover dog at fortælle om
noget sådant i teksten, hvis der foreligger arkivoplysninger. Teg
ningerne er imidlertid så detaljerede, at der er plads til at afsætte
signaturer for ovne, ildsteder og vandpumper.
De enkelte grundstykker identificeres ud fra deres respektive
matrikelnr. Forfatteren har valgt at anvende ikke det nugældende
fra 1807, men det først etablerede nr-system fra 1689 - det kan have
sine forståelige årsager, da grundstykkerne jo ikke nødvendigvis
er konstante i udstrækning. Det ville nu have været praktisk, om
vi enten fik nuværende matrikelnummer eller allerhelst nuværen
de gadenummer. Som det er, må man ty til andre hjælpemidler for
at sikre sig identifikation af en grund.
Kirsten Lindberg har det bedst, når hun er på 100% sikker grund
- her er ingen gætterier. Hvis arkivalierne ikke siger noget om
f.eks. en portfløj, ja så kommer den heller ikke med på tegningen.
Vi må nøjes med det store, tomme porthul!
Når det gælder en bygning som Lützows imponerende gård i
Stormgade, så tegnes den rent stiliseret uden facadeudsmykning af
nogen art. Af teksten fremgår, at der på et tidspunkt har været
både pilastre (og ikke søjler, som der står) i stor orden og relief
udsmykning i trekantsfrontonen. Men forfatteren føler sig ikke
100% sikker på, hvornår og hvordan. Her kan man have lov at ty
til en arkitektonisk tolkning - hvad var normalt på den tid osv.
Man kan måske tillade sig at henvise til den store afhandling
»Købmand Michelbeckers palæ og den københavnske palladianisme«, der ejendommeligt nok ikke figurerer i den fyldige litteratur
fortegnelse.9 - Sådan som Kirsten Lindberg gengiver Lützows
gård, reduceres den fra et fornemt palæ til et stort borgerhus. I det
hele taget må det fastslås, at afhandlingen ikke kan benyttes til at
give et overblik over københavnsk arkitektur i tiden lige før bran
den - dertil er facadetegningerne for skematiske. Et velkendt stort
renæssancehus som Matthias Hansens endnu eksisterende gård på
Amagertorv (nr. 6) gengives med sine to kviste uden nogen form
for udsmykning, skønt vi jo ved, at huset har - og havde - svung
ne gavle. Arkitektforskningens nestor, H.H. Engqvist, har ellers
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A m ager T o r v
Amagertorv 6, borgmester Matthias Hansens statelige gård fra 1616 på byens fornemste
plads. Facadeopstalt af Kirsten Lindberg fra Sirenernes Stad København, Del III, s. 206, i
målestok 1:500. Forfatteren skriver, at denne - og værkets øvrige facadetegninger - udtryk
keligt skal opfattes som rekonstruktionsforsøg. Der er tale om en signaturtegning.

vist, at man godt kan lave rekonstruktionstegninger i lille målestok
(1:300 og 1:600) med svungne gavle og anden dekoration.10
Som slutbemærkning til de mange rekonstruktionstegninger, der trods de nævnte kommentarer - må opfattes som et af afhandlin
gens hovedresultater, skal blot citeres fra s. 286, hvor det ærligt nok
siges om en fin husrække i Springgaden: »Muligvis har facaderne
aldrig set således ud på samme tid på grund af fornyelser«. Et så
væsentligt udsagn kunne godt berettige til yderligere refleksion. Dette bringer een tilbage til det store kort over København 1728, der
findes som bilag til bind II. Her angives med fire signaturer hen
holdsvis bindingsværk, grundmur, bræddeskur og have. Alt er ind
tegnet ud fra beskrivelser m.m. inden for perioden 1681-1728.
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Amagertorv 6, rekonstruk
tionsforsøg af H.H.
Engqvist, gengivet efter
Historiske Meddelelser om
København 1978, s. 77.
Målestok som foregående
1:500. Facadeopstalten
rummer en lang række
detaljer, f.eks. kvaderfuget
sokkelparti, skulpturelt
udformet portal, udsmyk
ning omkring vinduerne,
profilerede gesimsbånd og
rigt ornamenterede,
svungne gavle samt
murankre.

Spørgsmålet er, i hvor høj grad vi kan regne med samtidighed inden
for disse små 50 år? Også her kan der være sket fornyelser, hvor
f.eks. bindingsværk blev afløst af grundmur. Billedteksten forkla
rer, at ubebyggede grunde ikke nødvendigvis skal opfattes som
sådanne. Det er blot udtryk for, at forfatteren ikke med sikkerhed,
dvs. ud fra arkivalierne, kender bebyggelsens omfang og karakter.
Således er eksempelvis Universitetet vist som en stor tom grund,
skønt vi udmærket kender de bygninger, som lå her lige før 1728.
Det samme gælder Nationalmuseets nuværende grund på hjørnet
af Frederiksholms Kanal og Ny Vestergade.
Efter bind Ills hoveddel, de mange eksempler, følger afhandlingens
omfattende udenværker. Først en forbilledlig og veldisponeret
oversigt over de benyttede kildegrupper - lige velegnet som illu
stration af den valgte metode som til hjælp for andre, der måtte føle
sig fristet til at gå forfatteren i bedene. Dernæst kommer en fyldig
litteraturoversigt og endelig fire registre. Først stedregistret med
»delvis normaliseret stavemåde«. - Det er nu noget af en tilsnigelse,
idet Kirsten Lindberg konsekvent anvender samtidens stavemåde:

169

John Erichsen

Prospekt af Amagertorv 1755, gouache af Johan Jacob Bruun. Sammenlignet med de to
rekonstruktionsforsøg vil man bemærke, at porten i højre yderfag mangler - er det en und
ladelsessynd hos prospektmaleren? Til gengæld fremgår det klart af Bruuns gengivelse, at
stueetagens vinduer er forsynet med (åbentstående) skodder. Mon ikke Engqvists rekon
struktionstegning på dette felt er udtryk for en fejlfortolkning, når han viser nogle - ejen
dommelige - vinduesindramninger? Originalens opholdssted ukendt, her gengivet efter
foto i Københavns Bymuseum.

København hedder således Kiøbenhavn, Kannikestræde staves
med C som begyndelsesbogstav og ch, hvor jeg ville skrive k. Delphinstræde er naturligvis med ph. - En glimrende ting er det, at for
fatteren har ulejliget sig med at sætte de mange ejendomme med
navne som f.eks. værtshuse ind i registret. De er jo ellers svære at
lokalisere, men her får vi god hjælp. Vel at mærke hvis vi ved nøjag
tig, hvad vi søger, og kalder det korrekt. Et eksempel: stadens
berømteste gæstgiveri med det velklingende navn »Store Lækker
bidsken«. Det findes ikke under Store, ej heller under Lækkerbid
sken, men endelig kan man efter udvist tålmodighed hitte det
under Lecherbischen. Systemet er så, at man henvises til matrikel
registret under Øster Kvarter nr. 30-31, der angiver de steder i tek
sten, Store Lækkerbidsken omtales.
Synd og skam er det, at de mange huse eller adresser, der omta
les i de interessante eksempler i Del III ikke omfattes af stedregi-
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stret. Eksempelvis vil man der ikke finde Pilestræde, skønt det
optræder med hele tre eksempler i Del III. Dette svækker anvende
ligheden og overlader en del af arbejdet til brugerne.
Det fyldige matrikelregister er til gengæld særdeles velfungeren
de. Her får man - stadig ud fra matriklen af 1689 - ikke alene num
meret, men også et eventuelt navn på ejendommen (f.eks. Lecherbischen), ligesom det oplyses, om der er en bygningsbeskrivelse, og
hvornår den er fra. Bedre kan det ikke gøres.
Så følger navneregistret. Selv om man er historiker og holder
meget af 1700-tallet, er der vist ikke grund til at anvende datidens
princip for personregister, hvor alfabetiseringen er udarbejdet ud
fra /ornavnet. Lidt upraktisk, hvis man kun kender efternavnet.
Prøv f.eks. en bygmester Pelli - vi ved ikke, om han hed Abel eller
Zacharias, men må faktisk registret igennem forfra til vi finder ham
- heldigvis allerede under M = Marcantonio. Hvordan nu med en
mand som hofmaleren Karel van Mander. Hvis man leder under K,
som hans fornavn normalt starter med, hvad det også gør i teksten,
så bliver man skuffet og tror måske, at han ikke figurerer i afhand
lingen, skønt han ejede en stor gård på Østergade. Men det gør han
- blot under C. - 1 øvrigt er det ærgerligt, at registret kun »omfatter
bygmestre, arkitekter og håndværkere, som har haft tilknytning til
udførelsen af bygninger eller bydele«. Der ligger jo et kolossalt personalhistorisk stof gemt i denne store afhandling, hvor man gerne
ville kunne finde i øvrigt omtalte grundejere og beboere.
Sidst følger det fyldige sagregister, som naturligt nok især medta
ger emner med berøring til byggeriet og bydannelsen.
Endelig sluttes udenværkerne af med en 15 sider lang ordliste
over begreber, der optræder i beskrivelserne, men som trænger til
en forklaring. Det kan være sig af byggeteknisk art eller et stykke
indbo. Dette er et overordentlig nyttigt redskab, som ikke kun er til
vejebragt ud fra de gængse oversigtsværker, men som tillige har
kunnet etableres takket være forfatterens intense arbejde med arki
valierne. Afslutningsvis aftrykkes matrikelkortene kvartersvis i
1:2000 med tonede felter for de ejendomme, der er omtalt i Del III.
Det er indlysende rigtigt, når bygningsbeskrivelserne fremhæves
som hovedkilden. Vi ser også, at der suppleres med andre relevan
te skriftlige kilder: skifter, skøder og målebreve. Men herudover er
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der jo andre, og man kan kun give forfatteren ret, når hun siger:
»Den primære kilde til forståelse af en bygning er den selv, men så
i mangel af bedre, da...«11 Ja, så tyr vi til arkiverne. Udover disse
helt centrale kilder er der de overlevende huse, som, selv om de er
præget af talrige ombygninger, nok kan bringes til at tale. Vi ser
ingen billeder af dem i afhandlingen og hører kun lejlighedsvis om
de - ganske vist få - bygninger fra tiden før branden, som stadig fin
des.
En anden kilde er gengivelser - samtidige eller senere - af byens
huse og gader. Afhandlingen bringer kun to eksempler, nemlig
titelvignetten, der ikke er medtaget som kilde, og så det smukke
smudsomslag med et udsnit af Hoffmanns kort og den omgivende
billedfrise af enkelte offentlige københavnske bygninger. Man fri
stes til at sige, at forfatteren har et noget knibsk forhold til billedkilder. En note fortæller lakonisk, »Der findes adskillige gamle stik
og billeder, som viser dele af byen. De er ikke anvendt som kilde
materiale i denne sammenhæng, dels fordi det fortrinsvis er de offi
cielle bygninger, dels fordi der er for stor usikkerhed om deres påli
delighed i al almindelighed.«12
For det første har disse prospekter jo en høj formidlingskvalitet,
og for det andet ville det have været af største interesse, om netop
Kirsten Lindberg - vor fornemste kender af København før 1728 ved sammenligninger havde bidraget til en nøjere kritisk gennem
gang af prospektet som kilde.13
Forfatteren konstaterer selv, at arkivalierne sjældent siger noget
konkret om f.eks. bygningskonstruktioner og bindingsværkets
karakter. Var der stokværksfremspring, hvordan forholdt det sig
med fyldtømmer (løsholdter og dokker)? En enkelt gang går det så
vidt, at et prospekt inddrages, som om nogle huse på Amagertorv
klart demonstrerer, at de var af bindingsværk, men foregav at være
grundmur.14
Hvad med farver? I afhandlingens konklusion gemmer der sig en
kort, men vigtig sætning, som lyder: »De fleste huse kalkedes«.15 Så
blev vi så meget klogere - men der siges ikke noget om farven eller
farverne. Var København en munter, broget by, var der forskel på
kvartererne, var de gamle huse præget af een farveholdning og de
nyere af en anden. Var bindingsværket overkalket eller opstolpet?16
Her kan farvearkæologiske undersøgelser af de få overlevende
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Amagertorv 6 fotograferet ca. 1990. Trods restaurering og ombygning i 1852 og 1898 frem
træder bygningen stadig som en stor renæssance købmandsgård. Et ældre billedmateriale
i form af prospekter, fotografier og opmålinger kan også inddrages. Københavns Bymuse
um.

bygninger hjælpe. Det samme kan malede prospekter, som natur
ligvis må behandles kritisk som alle andre kilder. Og endelig har
man mulighed for at gå til bygninger i andre dele af byen eller
måske endog så vidt som til andre byer (Helsingør og Køge f.eks.).
Takket være sin grundighed og energi har Kirsten Lindberg i bind
II + III leveret en selvstændig, stofmættet, gennemarbejdet og
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meget personlig skildring af København før 1728. Man kan næppe
hævde, at der ligger en tese til grund for afhandlingen, ej heller at
den tynges af teorier. Den har en ren deskriptiv indfaldsvinkel, men
tegner trods de nævnte forbehold angående tid, rum, repræsentati
vitet, kilder, rekonstruktioner og registre det hidtil mest dækkende
billede af byen før branden eller den del af byen, undersøgelsen
omfatter. Det er et billede, men vi får ikke at vide, hvordan dette bil
lede blev til - hvilke faktorer var bestemmende - og med hvilken
vægt - i de forskellige kapitler af byens historie? Var det kongen,
militæret, økonomien? Det er fristende at citere følgende fra ind
ledningen til bind II: »Var hovedstaden primært ramme om ene
vældskongens hof, den »zirlige stad«, den ønskedes gjort til? Var
den som stabelstad handelsstandens vigtigste post? Var den snare
re borgernes by efter den heltemodige indsats under den svenske
belejring og opnåelse af betydningsfulde privilegier? Eller var den
blot en beskidt ramme om usle vilkår for en hob arme stakler i en
rå og uoplyst tid?« Gode spørgsmål, men svarene blæser i vinden.
Som beskrivelse af København før bybranden er afhandlingen en
sand skattekiste, ikke alene et opslagsværk, men tillige en inspira
tor for videre studier. Sammenfattende må det konstateres, at vi bør
være glade for, at Kirsten Lindberg har påtaget sig denne opgave,
og at hun - med de nævnte forbehold - har fremlagt et stort og vær
difuldt materiale. Når hun ydermere har fuldført det påbegyndte
arbejde med byens øvrige kvarterer, Christianshavn og Nykøbenhavn, må man meget håbe, at hun vil sammenfatte sine studier til
et virkeligt helhedsbillede af København, gerne sammenholdt med
andre byer. Når dette måtte foreligge, vil vi have en bybeskrivelse
af en kvalitet og et omfang, mange, mange andre, vil misunde os.
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Bymuseet på Vesterbrogade har gennem de senere år skiftet ansigt
og det er ikke kun den gamle bygnings facade, der er blevet pudset
op. I det indre er hovedparten af en fornyelse nu gennemført, som
gør det muligt at følge byens historie fra nutid til fortid og fra for
tid til nutid. I helt nye basisudstillinger tager vi nemlig udgangs
punkt i nutiden for at understrege, at det, der interesserer os, er os
selv og den by der omgiver os i dag. Byen og dens liv er resultat af
og del i en lang historisk proces, som det er museet formål at udfor
ske og fortælle om.
Udstillingerne starter med en topografisk præsentation af byen,
der som årringe på et træ er vokset ud omkring en kerne. Vi starter
med en vandring ude fra nutidens forstad og har lagt en rute ind
langs Roskildevej og Vesterbrogade og samtidig tilbage i tid til mid
delalderens »Havn«. »Ind til byen - fra Høje Taastrup 1995 til Gammel
Strand 1167«, har vi kaldt dette første udstillingsafsnit. Historien
fortælles med en lang række bymodeller, der skildrer karakteristi
ske bydele på det tidspunkt, hvor endnu en årring lagdes til byen
og land forvandledes til by. Det gælder f.eks. nutidens stationsom
råde i Høje Taastrup, Valby o. 1890 og Trommesalen i 1860'erne.
Gennem en kopi i 1:3 af den gamle Vesterport kommer man ind i og
tilbage til guldaldertidens snævre gader og overbefolkede by, læn
gere tilbage til enevældens by i 1700-tallet med det prægtige Chri
stiansborg og de store pakhuse ved havnen, forbi en stor model af
byen i sin fulde udstrækning o. 1660 og tilbage til middelalderens
brogede gadebillede for at ende ved havnen i 1100-tallet med et blik
ud over det hav, der altid har haft så stor betydning for København.
Hvert tidsafsnit anskueliggøres med billeder og genstande fra byg
ninger og gadeliv og med et karakteristisk lydindtryk fra de pågæl
dende perioder.
Efter denne rejse fra nutid til fortid kan publikum vælge at besøge
museets nye biograf »Pictorama«, hvor et stort dias-show, »Køben
havn«, fortæller historien fra fortid til nutid. Denne introduktion til
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»Ind til byen«. Den store model af København i 1660.

byens historie fra middelalder til vor tid er samtidig ment som en
introduktion til resten af museets basisudstillinger og tager ligesom
disse udgangspunkt i at fortælle, hvordan landets hovedstad har
udviklet sig under skiftende tiders bygherrer, der har sat deres
præg på byens og borgernes liv.
I de følgende basisudstillinger har vi opdelt byens historie i 4 epo
ker bestemt netop ud fra hvem, der har siddet på magten i byen.
Det første afsnit »Bispeby og Kongestad (-1600)« gør rede for byens
opståen i 1000-tallet og fortæller om dens udvikling fra en lille
sæsonhandelsplads til en middelalderlig købstad med kirker og
klostre. Det er illustreret med en lang række nye arkæologiske fund
og en stor model af Frue Kirke under opførelse i 1320'erne. Videre
fortælles om København som europæisk renæssancestad under
Christian IV i 1600-tallet. Historien slutter med et afsnit om sven-
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skekrigene og Københavns belejring i 1659, der leder frem til det
næste udstillingsafsnit: »Enevældens København (1660-1840)«. Dette
udstillingsafsnit er endnu ikke opbygget, men vil komme til at for
tælle om byen fra enevældens indførelse i 1660 til det første valg til
en borgerrepræsentation i 1840. Her skal vises, hvordan den ene
vældige konge iscenesatte hele byen, så den kunne være ham vær
dig. Magt og administration blev koncentreret i København, og det-

»Bispeby og Kongestad«. Interiør fra udstillingen med model af Frue Kirke o. 1320.
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te prægede levevilkårene for byens befolkning. Museets kendte
Søren Kierkegaard samling vil blive indarbejdet i den del af udstil
lingen, der omfatter guldaldertiden i første halvdel af 1800-tallet.
Efter dette udstillingsafsnit kommer man ud i husets store trappe
rum, der leder op til den imponerende Festsal. På dette punkt i
udstillingsgennemgangen kommer Bymuseets bygning til at indgå
i historien, sådan som huset er en del af Københavns historie. Byg
ningen er nemlig Det kgl. Skydeselskabs palæ fra 1787.1 dette hus
har Skydebrodrene, som alle rekrutteredes blandt de fremtrædende
mandlige borgere i byen, mødtes, og ud over fugleskydninger og
gode middage også diskuteret byens anliggender. Huset blev fuld
stændig ombygget i 1896 og de bevarede interiører stammer fra
denne ombygning. Gennem Skydebrodrenes Festsal kommer man
frem til udstillingen om borgerskabets København med titlen: »Fri
hed, lighed og borgerskab (1840-1908)«. Den skildrer perioden fra det
første valg til en borgerrepræsentation, hvor kun mænd af en vis
indkomst kunne deltage, til 1908, hvor kvinder og tyende for første
gang kunne deltage i den demokratiske proces i København.
Udstillingen viser, hvordan Københavns århundredgamle rammer
sprænges og en ny hovedstad tager form. Det nye industriborger
skab fik efter Grundlovens indførelse stor indflydelse på byens
voldsomme vækst uden for de gamle volde med industri- og arbej
derkvarterer. Borgerskabets forrretningsliv og forlystelsesliv blev
synligt i gadebilledet. Men det blev også de undertrykte grupper,
arbejderne og kvinderne, der begyndte at gøre oprør mod den gæl
dende samfundsorden. Det nye borgerskabs fremskridtstro og ind
flydelse på byens liv og økonomi symboliseres i udstillingen med
et særskilt afsnit om den store Industri-, Landbrugs-, og Kunstud
stilling i 1888. Den oprindelige træmodel af udstillingsbygningens
store kuppel var bevaret på museet og er blevet restaureret. De nye
udstillinger slutter på 2. sal »Under demokratiets vinger (1908-2000)«,
hvor hundredvis af genstande og billeder fører historien helt op til
Ørestad og Øresundsbro. Udstillingen beskæftiger sig med storby
en i 1900-tallet, hvor navnlig det demokratisk valgte folketing og
bystyre stod for udviklingen af et velfærdssamfund, der fulgte den
enkelte borger fra vugge til grav. Genstandene er grupperet i tre
afsnit fra 1920-30'erne, der fortæller om henholdsvis det kommu
nale aktivitetsfelt, produktion og næringsliv og den private sfære
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»Under demokratiets vinger«. Hverdagsliv 1920-30'rne.
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med familie og fritidsliv. De samme tre temaer gentages for 196070’erne. Det gør sammenligning mulig og viser bl.a., hvordan det
offentlige kommer til at fylde mere og mere i byens liv Gennem
hele udstillingen løber en 30 meter lang frise, der for hvert enkelt år
i vort århundrede viser eksempler på byggerier, begivenheder og
genstande, der har haft betydning for københavnernes liv
Det nye Bymuseum rummer og kommer til at rumme meget
andet end de kronologiske basisudstillinger. På udstillingssiden
gælder det først og fremmest udstillingen i kælderen, »København
under jorden«, der åbnede i 1992-93. Den fortæller om alt det, der
findes under jorden i en storby; vandledninger, kloakker og kabler
- o g i overført betydning prostitution, kriminalitet og social nød. Et
særskilt rum fortæller om arkæologernes arbejde under jorden
med eksempler fra en udgravning i Lille Kirkestræde. I de kom
mende år vil museet genoptage sin særudstillingsaktivitet i nye
lokaler ud mod Vesterbrogade. De historiske interiører i huset
kommer ikke længere til at rumme udstillinger. Kongesalen til
venstre for hovedindgangen skal rumme en udvidet museumsbu
tik, der i sin arkitektoniske udformning vil blive tilpasset det
smukke nyrestaurerede rum. Festsalen på 1. sal skal fortsat bruges
til koncerter, foredrag og allehånde andre arrangementer, medens
Havesalen i stueetagen tænkes indrettet til en museumscafé, der
givetvis vil blive populær i de smukke omgivelser.
Københavns Bymuseum er en gammel kommunal institution,
grundlagt i 1901. Oprindelig havde den til huse på Rådhuset, men
blev i 1956 flyttet til Skydebanen på Vesterbro. Den omtalte
moderniseringsproces er den første gennemgribende fornyelse af
udstillingerne, der har fundet sted siden udflytningen i 1956. Det
har trukket alle ressourcer de seneste år, og vil også gøre det de
næste par år. Alligevel bliver museet aldrig »færdigt«. Det kan kun
leve og opfylde sin rolle i byen, hvis det er under stadig udvikling
og forandring. Det kræver folk, der arbejder med og udforsker
byens historie. Sætter nutidige problemstillinger i kulturhistorisk
belysning og fortæller historien på nye måder. Fortæller historien
på Bymuseet og ude i byen. Københavns historie er ikke bare
interessant fortid, den er en del af nutiden, og Bymuseets nye
udstillinger og øvrige virke kan udover den umiddelbare oplevel
sesværdi forhåbentlig hjælpe byens borgere og gæster til at opleve
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byen på en helt anderledes intens og givende måde end hos den,
der ikke kender baggrunden for nutidens by.
Bymuseet er stadig en gratis fornøjelse og berigelse og kan
besøges daglig året rundt undtagen mandag. 1 /5 -3 0 /9 kl. 10-16 og
1 /1 0 -3 0 /4 kl. 13-16.
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Som et Kulturbyprojekt indsamlede Stadsarkivet erindringer om
København 1920-50. Indsamlingen gav et overvældende resultat.
Der kom næsten 1200 erindringer, eller i alt ca. 25.000 sider. Det var
dobbelt så mange som ventet. Alle erindringerne blev gennemlæst
2 gange, en gang af stadsarkivaren og en gang af arkivets persona
le. Et mindre antal udvalgtes derefter til bedømmelseskomiteen,
som bestod af borgmester Jens Johansen, borgmester Winnie Larsen-Jensen og fhv. museumsinspektør Poul Strømstad samt stads
arkivaren. 11 erindringer blev på grundlag af denne bedømmelse
præmieret, og uddrag af deres erindringer blev udgivet under tit
len Københavner-erindringer i Historiske Meddelelser om Køben
havn 1996. Alle forfattere til erindringer fik tilsendt 1 eksemplar af
bogen, og der holdtes en afsluttende fest i rådhusets festsal med 300
deltagere. De indsamlede erindringer er blevet nummereret, der er
udarbejdet et alfabetisk kartotek med navne og adresser på forfat
terne samt oplysning om omfang og tilgængelighed. Ca. 150 af for
fatterne har givet tilladelse til, at deres erindringer må læses med
det samme, og de kan ses på Stadsarkivets læsesal. Resten af erin
dringerne er først tilgængelige om 25 år.
I slutningen af 1995 bestemtes, at Stadsarkivet skulle flytte til en
bygning på Artillerivej, som var købt til formålet. Fordelen ved
bygningen var, at den havde solide gulve, som kunne bære arkiv
magasiner, og at der var plads til alle Stadsarkivets arkivalier, der
for tiden er spredt i adskillige fjernmagasiner. Efterhånden svandt
Stadsarkivets arealer ind til fordel for andre institutioner i plads
nød, og i skrivende stund synes der kun at ville blive indrettet end
nu et fjernmagasin i bygningen.
Oprettelsen af bydelsrådene har givet anledning til overvejelser
om, hvordan de af kommunens arkivalier, som bydelsrådene ville
få brug for, kunne overføres til bydelsrådene. Der er forholdsvis
faste traditioner for, hvordan det kan gøres, og de er da også blevet
fulgt. Hovedprincippet er, at arkivalier skal opbevares dér, hvor de
er opstået, men at de midlertidigt kan udlånes til orientering for
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den nye administration. Stadsarkivet er arkivinstitution også for
bydelsrådene.
Stadsarkivet har været meget tilbageholdende med at modtage
afleveringer, fordi lokalesituationen var så usikker. Der er derfor
kommet betydeligt færre afleveringer end tidligere år. Foruden de
sædvanlige større afleveringer af udgåede byggesager og af hospi
talernes patientjournaler er der bl.a. modtaget arkiver fra Nyboder
og Gasværksvejens skoler, nyere vurderingsfortegnelser og ejen
domsskattekort fra Skatteforvaltningen og en større aflevering fra
Socialdirektoratet, som er ved at afvikle Socialforvaltningens histo
riske arkiv.
Af afleveringer fra private kan nævnes arkiver fra Indre Bys
Lokalråd, Københavns Købmandsforening, Håndværkerstiftelsen,
Fiolteatret, Ford Amager, China- og Japanhuset, Musikkoret Be
thesda, Ungdomsforeningen af 1917 og Sygeforeningen af 1882.
Professor Carol Gold, Alaska, der har studeret københavnske pige
skoler i begyndelsen af forrige århundrede, har afleveret en data
base over københavnske skoleholdere 1790-1820. Kulturby 96’s
sekretariat er blevet opfordret til at aflevere deres arkivalier, når
projektkontoret lukker. Stadsarkivet modtager også gerne arkivali
er fra de enkelte projekter. Der er erfaring for, at større begivenhe
der af den karakter har interesse både for dem, der ønsker at drage
erfaringer fra dem til lignende projekter, og for historikerne. Fore
løbig har kun Projekt 96 Tidskapsler afleveret deres arkiv.
Stadsarkivet har købt mikrofiches af de københavnske kirkebøger
før 1891. De er ved at blive ordnet og opstillet på læsesalen til selv
betjening.
Registreringen af Magistratens 1. Afdelings arkiv 1858-1938 er
afsluttet, arkivalierne er blevet nummereret, og der er opstillet en

Magistratens 1. Afdeling skulle fra 1858 foruden nogle større opgaver tage sig af det, andre
magistratsafdelinger ikke tog sig af. Man kan derfor finde sære ting i journalsagerne. Her
er et brev fra 1914 til Københavns Magistrat fra borgmesteren i Moskva, som takker for
modtagelsen af russiske flygtninge i København. Brevet indledes ifølge den danske over
sættelse: »I de tunge dage, vi nu oplever, da det menneskelige samfunds dybeste grund
vold trues af ødelæggelse og undergang...«. Brevet er belagt med farver og guld (jr.nr.
856/1914).
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dende .Lovgivning angiver Undertegnede,

Indkomslska

boende

27-

I detle Beløb ev indbefattet Indkomsten for min Hustru og mine nedennævnte Bovn, jfr. § 7
i Lov af 8. Juni 1912, nemlig:
Iler anføre« Navnene paa
ile Personer, hvis Indkomster
era msdregnad«.

Ovenstaaendc samlede Indkomst fremkommer saaledes:
Land-, Skov- og Havebrug, Bortfæstning, Bortforpagtning og Udleje af
faste Ejendomme o. desl............................................................................................
Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri samt lignende
Erhverv eller Virksombed.........................................................................................
Embede og Bestilling, saasom fast Lønning, Sportler, Embedsbolig, Natu
ralydelser, Emolumenter o. desl..............................................................................
Pension, Ventepenge, Klosterliævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt,
Fribolig o. desl.............................................................................................................
Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af enhver Art, (laver, Lotterispil og
andet Spil og Væddeniaal........................................................................................
Tiender og andre bestandige Afgifter, Renter og Udbytte af alle Slags Ob
ligationer, Aktier og andre inden- og udenlandske Pengeeflekter samt af
Kapitaler, udlaante her i Landet eller i Udlandet............................. ..............
I a lt ...........
Heri fradrages: Beløb, der i det sidst forløbne Aar ere udredede
i personlig paalignede Skatter til Stat, Kommune og K irke:.............................

c, Sv-Pv
^

=

5

hvorefter udkommer det for den samlede Indkomst ovenfor anførte Beløb . . . Kr.
Forsaavldt den skattepligtige har Bolig 1 egen Ejendom, fri Bolig eller frit Ophold, eller han forbruger egne Produkter eller'
Varer, udtagne af egen Varehaholdulng, kan han angive Værdien af dlsia Goder for det forlsbna Aar 1 de feigende Rubriker. Beløbene
maa selvfølgelig være la d b e fa tte d e 1 de ovenilaaeude Indkomstanglvalsar.
Lejeværdi af Bolig I egen Ejendom ............................................................................................................ .......................... ....................................... .....Kr
Værdien af Fribolig eller frit Opln
Værdien af Forbrug af egne Produkter eller Varer, udtagne nf egen Varebeholdning___ __ ___________ __ _____

Indkomsten er beregnet for Aaret fra— .................................. 191....„til...............
i Overensstemmelse med det af mig i min Næringsvej sædvanlig benyttede Driflsaar.
4 Det bemærke«, at Jeg har__________B o rn , der den 1. Januar d. A. var a n d e r 1B A a r, og som
ikke have Uldler til at bekoste deres eget Underhald, somt at min H u e t r n 1 det forløbne Aar har hall
In d tæ g t v e d S e lv e r h v e r v , hvilken er In d b e fa tte t 1 den ovenfor angivne Indkomst m ed ..................

(De herfor lovhjemlede Fradrag maa kun foretages a f Lignings
myndighederne, derimod ikke a f den skattepligtige selv).

Min og de ovennævnte til min Husstand hørende Per
soners Form ue efter Fradrag af Gæld anslaar jeg til ialt. .

Ar.

Dette Beløb fremkommer saaledes:
Nettoformue i fast Ejendom med alt Tilbehør, Kreaturer, Redskaber ogMaskiner m. v.
Anden Nettoformue......... ............................................................................................. ........
Vil den skattepligtige angive, al han og hans Husstand Ingen Formue I
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Aggersborgs Rode, 32. Ligndistr.,

Københavns Stadsarkiv i 1995 og 1996

foreløbig folioregistratur på læsesalen. Magistratens 1. Afdeling,
der også kaldes skole- og kulturforvaltningen, havde et meget bro
get arbejdsområde. Administrationen af skoler og kultur var nor
malt henlagt til underinstitutioner, som ikke er medtaget i denne
registratur, for så vidt det ikke drejer sig om principielle sager, der
forelagdes borgmesteren. Afdelingen administrerede direkte
»øvrighedsforretningerne« og »andre sager af speciel natur, som
ikke er henlagt til andre afdelinger«. De største grupper i arkivet er
sager vedr. næringsvæsnet og borgerlige vielser, hvoraf de væsent
ligste serier er opstillet på læsesalen. Men også f.eks. tilsynet med
kirker og en del godgørende stiftelser samt organisering af valg var
henlagt til afdelingen.
Flg. privatarkiver er blevet registreret: Arkitekt Hummeluhrs
arkiv, ingeniør Vilh. Mallings udklipssamling om byplanlægning,
Iliums arkiv og C.P. Getreuers Stiftelses arkiv.
Stadsarkivet har haft åbent kl. 18-24 på kulturnætterne den 10.
marts 1995 i anledning af FNs sociale topmøde i København, hvor
der kom 650 besøgende, den 13. oktober 1995 med 1250 besøgende
og den 11. oktober 1996 med 1640 besøgende. Der blev arrangeret
udstillinger på læsesalen, dels med middelalderdokumenter og
andre mere maleriske arkivalier, dels med »almindelige« oplysnin
ger om berømte personer, f.eks. om vielse, begravelse, selvangivel
se og skolegang. I montrerne i rådhushallen har der bl.a. været
fremlagt udstillinger om socialvæsen, 5. maj, stadskælderen,
rådhuspladskonkurrencen 1942 og Den store udstilling i Køben
havn 1888.
Foruden årbøgerne 1995 og 1996 har Stadsarkivet i samarbejde
med Selskabet for Københavns Historie udgivet 9. og foreløbig sid
ste bind af H.U. Ramsing: Københavns ejendomme 1377-1728.
Oversigt over skøder og adkomster. Rosenborg kvarter. Alle bind
vedr. kvartererne inden for de gamle volde er nu udgivet og kan
købes enkeltvis eller samlet på Stadsarkivet.

Kulturnatten på Stadsarkivet var i 1996 viet almindelige arkivalier om berømte personer.
Her ses Georg Brandes' selvangivelse 1913, skrevet i Paris. Fra 1903 kom selvangivelserne
til at se ud omtrent som dem, vi kendte for et par år siden. Den højeste skatteprocent, som
svaredes af en indtægt på over 200.000 kr., var 11%. Formueskatten var omkring 1 promilile. De fleste selvangivelser er i dag kasseret.

187

Københavns Stadsarkiv i 1995 og 1996

STATISTIK:
1994

1995

1996

Publikumsbetjening:
Læsesalsbesøg
Udlån
Skriftlige forespørgsler

3488
15
84

3446
59
98

3790
152
89

Betjening af forvaltningerne:
Afleveringer i hyldemeter
Udlån
Rettelser i ægteskabsprotokoller
Civilretslige forespørgsler

633
8051
358
-

515
7591
300
-

145
6434
330
252
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I 1995 holdtes generalforsamlingen 28. marts i Vartov med Brita
Olsson som dirigent. Helle Linde genvalgtes som formand, og
Anne-Lise Walsted, Bi Skaarup, Hans Kofoed og Peter Thorning
Christensen genvalgtes til bestyrelsen. Henrik Gautier og Jørgen
Selmer valgtes som suppleanter, Stig Borch og Kirsten Skals gen
valgtes som revisorer og Jens Simonsen valgtes til revisorsuppleant.
1 1996 holdtes generalforsamlingen 21. marts igen med Brita Ols
son som ordstyrer. Allan Tønnesen, Birgitte Bøggild Johannsen og
Bjørn Westerbeek Dahl genvalgtes til bestyrelsen. Helge Gamrath
havde ikke ønsket genvalg, og i hans sted valgtes Henrik Gautier til
bestyrelsen. Jørgen Selmer og Caspar Jørgensen valgtes som sup
pleanter. Til revisorer valgtes Kirsten Skals og Jens Simonsen med
Erik Housted som revisorsuppleant. Begge år konstituerede besty
relsen sig med Bi Skaarup som næstformand, Hans Kofoed som
kasserer og Bjørn Dahl som sekretær.
Efter generalforsamlingen i 1995 fortalte Ditlev L. Mahler og Mette
Svart Christensen om de omfattende arkæologiske udgravninger i
Tårnby, som er muliggjort af Øresundsforbindelsen. Landsbybe
byggelsen i Tårnby kan føres tilbage til 900-tallet, og det åbner nye
perspektiver for hele Københavnsegnens historie. Rådhusbibliote
kar Bjørn Westerbeek Dahl holdt 15. maj foredrag om søbadean
stalterne i København. Et meget specielt emne, der, som man så tit
oplever det, kastede lys over den generelle samfundsudvikling. I
september var medlemmerne på en malerisk spadseretur på volden
med militærhistorikeren Erik Wigelsen Bruun, der denne gang viste
rundt på 2. redan på Christianshavns vold og på Margretheholmen.
26. oktober holdt formanden for Dansk Jernbaneklub, Bent Jacob
sen, foredrag i Vartov om københavnske banegårde og de spor,
man endnu kan finde i byen af de tidligste baneanlæg. Forenings
året sluttede i november med mag.art. Karin Krygers foredrag om
Soldenfeldts stiftelse, der havde 100 års jubilæum i 1994.
I januar 1996 skulle medlemmerne have set Odd Fellow-palæet.
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Omvisningen var aldeles uopfordret blevet annonceret i Køben
havns radio, så der kom 250 deltagere. Arkitekt Jens Christian Varming, der skulle stå for omvisningen, reddede situationen ved at
holde et udmærket foredrag i koncertsalen, men mange deltagere
var skuffet over at få set så lidt af bygningen. Efter generalforsam
lingen 1996 holdt museumsinspektør Birgit Andreasen foredrag om
skolehjemmet Prøven, som var en foregangsinstitution for behand
lingen af unge, der var kommet ud i kriminalitet - et aktuelt emne.
Lederen af Nikolaj Udstillingsbygning holdt 16. april foredrag i
Bymuseet om udstillingerne i udstillingsbygningens første år
omkring 1960, hvor den senere legendariske Fluxus-kunst blev
præsenteret. Dettte møde var dårligt besøgt, og man må nok kon
statere, at nyere kunst ikke har medlemmernes store interesse. Til
gengæld var der mange, der gerne ville se Mosaisk kirkegård i Møl
legade i maj under ledelse af Karin Krüger og Birgitte Bøggild
Johannsen. Arrangementet måtte gentages i august, også fordi
datoen for det første besøg blev ændret i sidste øjeblik. Omvisnin
gen var blevet placeret på en lørdag, som det ortodokse jødiske
samfund ikke helt kunne acceptere. 17. august var der udflugt til
Frederiksborg slot til udstillingen om maleren Jens Juels portrætter.
Besøget indledtes med et foredrag af udstillingens tilrettelægger,
kunsthistorikeren Charlotte Christensen, hvorefter deltagerne kun
ne se udstillingerne på egen hånd. Der var for mange deltagere til
en egentlig omvisning. 21. september kunne medlemmerne se Chri
stiansborg slotskirke. Restaureringsarbejdet var ikke afsluttet, så
man kunne næsten følge arbejdet under udførelsen. Deltagerne
måtte deles i 2 hold, som fik oplysninger om arbejdet af Trine Neble
og Birgitte Bøggild Johannsen. I oktober holdt cand.mag. Hannele
ne Toft Jensen foredrag om Københanvs bydels- og samleatlas. Det
foregik i Christiansborg slots ruiner, hvor der var arrangeret en
udstilling om det nu afsluttede projekt. 19. november holdt arkivar
Henrik Gautier foredrag om de mange planer for hovedstadsrefor
mer og satte dem ind i et nutidigt og aktuelt perspektiv. December
mødet handlede om det gamle villakvarter Rosenvænget. Ida Dybdahl skildrede morsomt bebyggelsen fra 1850erne og de mange
berømte beboere i forrige århundrede. I 1997 holdtes et møde 4.
februar, hvor prokurist Erik Housted fra Amagerbanken fortalte
inspirerende om L.P. Holmblad og hans mange aktiviteter. Erik

190

Selskabet for Københavns Historie 1995-97

Housted havde medbragt en plancheudstilling, som også vakte stor
interesse.
Der er udgivet 8 numre af Københavns Kronik i løbet af de 2 år. I
Kronikken har der været medlemstilbud på Kirsten Lindbergs dis
putats Sirenernes Stad, som Selskabet solgte i 26 eksemplarer, og på
John Poulsen og Dan Christensens Byens baner 150 år, der solgtes i
23 eksemplarer. Sidste bind af H.U. Ramsing: Københavns ejen
domme 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster, er endelig
udkommet. Det drejer sig om bind IX om Rosenborg kvarter.
Medlemstilbagegangen er standset, og der har været en lille frem
gang. Selskabet har nu 880 medlemmer. Til medlemsmøderne er
der med ganske få undtagelser altid stor tilslutning.
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H. II. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. IX Rosen
borg Kvarter ved Egil Skall. Udg. Selskabet for Københavns Historie og Københavns Stadsarkiv.
1996.
Med udgivelsen af nærværende bind er en milepæl rundet, idet rækken af kvarterbøger nu
er kommet til at omfatte hele den middelalderlige del af København - den såkaldte Bispe
stad - hvilket kan give anledning til et hurtigt tilbageblik over værkets tilblivelseshistorie.
Fremkomsten af Ramsings trebindsværk: Københavns Historie og Topografi i Middelal
deren i 1940 gjorde det klart, at det enorme materiale, som forfatteren over en periode af
henved et halvt århundrede gennem arkæologiske og arkivalske undersøgelser havde sam
let om ejendomsforholdene i København før den store brand i 1728, hermed langt fra var
fuldt udnyttet. Man så sig derfor om efter en mulighed for at få udgivet en skematisk præ
sentation af det samlede materiale, og takket være støtte fra kommunale og statslige insti
tutioner lykkedes det Selskabet for Københavns Historie i 1943 at sende de to første dele Øster (I) og Strand Kvarter (II) - på gaden. To år senere udkom Snarens (III) og Vester Kvar
ter (IV), og redigeringen af Nørre Kvarter var godt i gang, da døden imidlertid indhentede
Ramsing i 1946.
Arbejdet med tilrettelæggelsen af de uudgivne bind blev nu overdraget inspektør ved
Nationalmuseet Victor Hermansen, men først efter hans død lykkedes det i 1962 Albert
Fabritius at skaffe midler til udgivelse af bindet om Købmager Kvarter (VIII), et område
han var specielt fortrolig med. Fem år senere publicerede han Nørre Kvarter (V) på grund
lag af Ramsings og Hermansens arbejder.
Efter at også Fabritius var afgået ved døden, blev videreførelsen af det livsfarlige arbej
de betroet fuldmægtig ved Stadsarkivet Egil Skall og inspektør ved Nationalmuseet Poul
Strømstad. Indtil da var præsentationen af materialet foregået karré-vis, men de to nye
redaktører foretrak at fremlægge stoffet fortløbende efter matrikelnumrene, hvilket må
siges at være en gevinst hvad oversigtligheden angår, ikke mindst på grund af de udførli
ge krydsreferencer de enkelte matrikelnumre indbyrdes. Efter disse retningslinjer udsend
tes Klædebo Kvarter (VI) i 1970. Af økonomiske grunde måtte de to sidste dele - Frimands
(V II1994) og Rosenborg Kvarter (IX 1996) - trykkes som manuskript, men læseligheden har
derved ikke lidt overlast. Disse to bind, som Egil Skall står som eneansvarlig for, er ført helt
op til midten af 1700'tallet, hvorved de knytter direkte an til realregistrene.
I tidens løb er der fra forskelligt hold blevet rettet indvendinger mod enkelte af Ram
sings fortolkninger af de ældste kilder, men anderledes kan det vel næppe være, når man
betænker middelalderens karrigt dryppende kilder om ejendomsforholdene i byen. Hvad
angår foreliggende bind om Rosenborg Kvarter vil nok matrikel nr. 85A2 springe i øjnene
som en af de luftigere konstruktioner, men når sandheden skal siges, så er der ingen der har
kunnet påtage sig at opstille et sammenhængende, seriøst alternativ til Ramsings tolknin
ger, og hans værk står i dag for alle, der studerer byens tidligere topografi, som en fuld
kommen uundværlig katekismus.
Dog vil et værk af denne karakter ifølge sagens natur aldrig blive fuldendt. En kilde, som
hverken Ramsing eller hans redaktører har benyttet, er den samling skrifter, der opbevares
i Landsarkivet, hvorfra følgende retoucher er hentet:
Matr. nr. 19. Hans Christophersen Lieger, død 1711.
Matr. nr. 127. Bendix Pedersen g.m. Karen Olufsdatter Florentin Frantz Meyer, eftermand.
Matr. nr. 154. Herman v.d. Heide, død før 10.8.1681, g.m. Ingeborg Pedersdatter.
Matr. nr. 222. Anders Sihm d.æ., død 12.9.1718, g.m. Marie Larsdatter.

192

Anmeldelser
Matr. nr. 251. Niels Jørgensen, død før 1693, g.m. Gjertrud Povelsdatter.
Hans Christophersen urtegårdsmand, eftermand.
En gennemgang af Stadsarkivets prioritetsvurderinger, som heller ikke er benyttet, ville vel
også bringe enkelte uoplyste detaljer for dagen.
Men én fejl har dog haft held til at snige sig ind. Indførelserne om kammerjunker Friderich Christian Adeler til Dragsholm, Manuel Texera, Johan Bartram Ernst og Severin
Michael Kuur, der alle er opført under matr. nr. 85F, skal stå under matr. nr. 85E (079/1756),
hvorimod oplysningerne om Ole Pedersen og Severin Michael Kuur, der står at læse under
matr. nr. 85E, hører til under matr. nr. 85F, der åbenlyst må være lig med matr. nr. 78/1756.
Fejlen er opstået, fordi begge grunde en tid ejedes af Kuur.
I parentes skal iøvrigt bemærkes, at det var Anne Marie Poggenberg, der var ejer af matr.
nr. 76 1714-1717. Hun var enke efter dr. theol., rektor Hans Wandal (en af sin tids ledende
tidselgemytter), og søster til Frederik Poggenberg. At den første ejer af Rosenborggade
matr. nr. 93 var storkøbmand og borgmester Laurids Hammer, og at samme gade og Ny
Sankt Gjertruds Stræde var udstukne i 1650, skal heller ikke stikkes under stolen.
Men disse marginale kritikpunkter, der alle hører til i småtingsafdelingen, rokker ikke
det ringeste ved dette værks basale troværdighed, og der er derfor al mulig grund til at ret
te en dybtfølt tak til Stadsarkivet, Selskabet for Københavns Historie og - ikke mindst - til
Egil Skall for at det omsider er lykkedes at bringe udgivelsen af Ramsings hovedværk til
en lykkelig afslutning.
Rolf Dahl

Kongens og Folkets København gennem 800 år. Red. Karl-Erik Frandsen. Forlaget Skippershoved
1996, 275 s. ill. kr. 248,-.
Bogens 13 artikler er udsprunget af 13 såkaldte »Gå-hjem-forelæsninger« arrangeret af
Københavns Universitet, Institut for Historie i Kulturbyåret 1996. Foredragene og bogen
henvender sig til alle interesserede, der her på let tilgængelig måde får præsenteret væ
sentlige sider af byens historie af fagfolk, der er specialister på hver deres emne. Det kun
ne være blevet frygtelig tørt og uegalt, men det er det ikke. Samtlige artikler er velskrevne
med god sans for at fremhæve væsentlige pointer og sammenhænge i temaerne. Man føler,
man får en grundig syntese af hvert af emnerne, at emnerne supplerer hinanden godt i en
logisk rækkefølge og at de nødvendigvis kæmpe huller i byens historie, der ligger mellem
artiklernes emner, ikke virker som mangler, men blot ansporer til at gå videre med læsning
om Københavns historie. Hertil er bogen godt og rigt illustreret.
Udgangspunktet er København som fæstningsby. Lige fra middelalderen og helt op til
vor tid har København været præget af militæret, idet byen var landets stærkeste fæstning,
dets største garnisonsby og hjemsted for orlogsflåden. Tilstedeværelsen af tusindvis af sol
dater og officerer prægede byen på godt og ondt. Fra midten af 1800-tallet bliver Køben
havn gradvist omdannet til en moderne industri- og arbejderby, og bogens anden halvdel
beskæftiger sig med, hvordan det kom til at ændre københavnernes liv.
Bogen lægger ud med Bi Skaarups artikel om »Københavns befæstning i middelalde
ren«. Vi får præsenteret byens ældste befæstning i 1100-tallet, der måske lige så meget var
en markering af grænsen mellem by og land som et effektivt militært forsvar. Den bliver
sammenholdt med højmiddelalderens langt stærkere befæstning omkring en langt større
by, svarende til det vi i dag kalder »middelalderbyen«. To enkle og klare kort indtegnet på
baggrund af det nuværende gadenet anskueliggør emnet. Artiklen kobler de skriftlige kil
der og de arkæologiske fund sammen til en, om end ufuldstændig, tolkning af det ældste
Københavns udvikling. De kommende års arkæologiske udgravninger vil forhåbentlig
kunne tilføje mere ny viden til supplering af de sparsomme skriftlige kilder.
København blev grundlagt af biskop Absalon i 1100-tallet, har vi alle lært, og i den efter
følgende artikel af Helge Gamrath tages der naturligt nok fat på »Christian 4. - Byens anden
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grundlægger«. Vi hører om renæssancens brud med den middelalderlige byplanlægning.
Kanonernes udvikling kræve, at de gamle bymure blev erstattet af jordvolde med bastio
ner og grave foran. Krigsflåden blev monarkiets vigtigste våben til at opretholde magten
over det vidtstrakte rige, og Christian 4. indrettede en af Europas mest moderne kunstige
krigshavne, hvor i dag Det kgl. Biblioteks have ligger. Artiklen illustrerer bl.a. ved hjælp af
en mængde spændende gamle kort de realiserede og ikke-realiserede planer for byens
udvidelse i første halvdel af 1600-tallet. En periode hvor befolkningstallet fordobledes fra
ca. 15.000 til ca. 30.000 indb. Christian 4. efterlod sig en renæssancestad af europæisk for
mat, med nye fæstningsværker og plads til nye bydele. Det blev rammerne om byen de
næste 200 år, indtil voldene faldt i midten af 1800-tallet.
Byens forsvarsværker skulle hurtigt komme til at bestå deres vigtigste prøve. I Karl-Erik
Frandsens artikel:«København under svenskekrigene 1657-60« gennemgås kilderne til den
dramatiske historie omkring Københavns belejring. Det er på alle måder et væsentligt kapi
tel i byens historie. De gamle økonomiske og politiske skel i samfundet blev ændret og
skabte en standsbevidsthed i borgerskabet, der fik store konsekvenser i den nye statsform,
der kom til at herske med enevældens indførelse i 1660.
»Krigsmænd og borgere i København 1600-1855« er emnet for Gunnar Linds artikel om
en række af de befolkningsgrupper, der prægede garnisons- og fæstningsbyen. Soldaterne
var især i den ældre del af perioden indvandrere med eget sprog og kultur. De var ofte at
karakterisere som et proletariat i uniform indlogeret under beskedne forhold i byens pri
vate huse. I slutningen af perioden bliver der færre professionelle og udenlandske soldater,
og i stedet udskrives flere soldater på landet.
De mange krige i første halvdel af 1600-tallet førte til, at man under enevælden priorite
rede byens forsvar stærkt. John Erichsens artikel »Udbygningen af Københavns befæstning
under enevælden« handler om 1600-tallets store fæstningsingeniører, men også om ene
vældens udbygning af byen med stadig større koncentration af administration af det poli
tiske, økonomiske, militære og kulturelle liv i København. Her blev skabt det »Kongens
København«, der lagde grunden til det man senere har kaldt »Det skæve Danmark«.
I midten af 1800-tallet stod det klart for de fleste, at de gamle volde og den indelukkede
by havde udspillet deres rolle, og byen fik lov at vokse hastigt ud over det gamle demar
kationsterræn. Men det betød ikke, at det var forbi med fæstningsbyggeriet. Peter Thorn
ing Kristensen beskæftiger sig i artiklen »Europas Sø- og Landbefæstningshistorie efter
1858« med opbygningen af »Europas bedste storbyfæstning« i slutningen af 1800-tallet.
Den blev lagt i stor afstand omkring byen, at fjenden med datidens skyts ikke kunne bom
bardere det centrale København. Regering og administration kunne derfor fungere intakt,
indtil hjælp fra venligtsindede lande nåede frem. Fæstningen kom som bekendt aldrig til at
bevise sin styrke.
»Flåden, Holmen og københavnerne« er titlen på Frank Allan Rasmussens artikel, der
belyser, hvordan købmændenes havn og de mangeartede funktioner omkring bygning,
udrustning og vedligehold af orlogsflåden kom til at spille sammen på godt og ondt fra
1600-tallet og frem. Holmen og værftet var en by i byen, hvor de ansatte blev forsynet med
alle livsfornødenheder: arbejde, uddannelse, bolig, mad, brændsel og klæder.
Ole Hyldtofts artikel »København fra fæstning til moderne storby« beskriver, hvordan
København i perioden 1840 til 1914 blev en helt ny by. Befolkningstallet blev 5-doblet til o.
V 2 mill. Byen ændredes fra at være en fæstningsby med en sammenklumpning af funktio
ner og sociale grupper i centrum, til at blive en moderne industripræget storby med geo
grafisk opsplitning af erhvervsfunktioner og sociale kvarterer.
Den nye by blev fra 1880-erne og mange årtier frem præget af den nye arbejderkultur,
der kom til at forme byens liv. Københavns særlige pulsslag og omgangstone, byen som
offentligt rum for allehånde aktiviteter blev i mangt og meget skabt af arbejderne. Det er
emnet for Niels Finn Christiansens artikel: »København som arbejderby før 1914«. Her skil
dres indvandringen fra land til by. Det nye liv med adskillelse mellem hjem og arbejds
plads. Selv om adskillelsen dog ikke var større, end afstanden skulle kunne tilbagelægges
til fods. Det betones, at arbejderkareerne på broerne var langt bedre boliger end deres sene-
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re rygte tyder på. Kvaliteten var højere end indre bys slum og mangen et landarbejderhjem.
Alligevel var spekulationen i tæt byggeri og små lejligheder også i samtiden åbenlys og
dermed med til at styrke den begyndende arbejderbevægelse.
Men arbejderbevægelsen var ikke ene om at få tag i de nye befolkningsgrupper. Det klas
siske billede af arbejderkulturen nuanceres i Sidsel Eriksens artikel »Folkelige bevægelser
blandt arbejderne i København«. Her sættes spørgsmålstegn ved den almindelige fremstil
ling af den tilrejsende arbejderbefolkning, der gennem arbejderbevægelsen blev ansvarlig
for udviklingen af Socialdemokratiet og dermed det moderne samfund. Sidsel Eriksen
tager fat på afholdsbevægelsen 1880-1940, »Danmarks næststørste arbejderbevægelse«,
med dens fordring om, at den enkelte skulle droppe sine laster og disciplinere sit liv. Noget
der på det nærmeste blev betragtet som småborgerligt forræderi af socialdemokraterne.
Hun beskriver også Kirkefondets systematiske kirkeoprettelse, der skulle føre folket bort
fra forvildelsen i arbejderbevægelsen og afholdsbevægelsen og ind i den bedre og sundere
ramme, som kirken kunne tilbyde. Det lykkedes aldrig helt, for kirkernes sociale arbejde
blev altid udført for arbejderne og aldrig af eller med arbejderne. Modsætningerne i sam
fundet var åbenlyse.
Omkring århundredskiftet var der efterhånden vokset en tro frem på, at fælles barndom
for alle børn i leg og læring kunne forebygge sociale og politiske konflikter. Sammen med
demokratiseringen af samfundet førte det til erkendelsen af barndommen som et sam
fundsmæssigt anliggende. Det er emnet for Ning de Coninck-Smiths artikel: »Barndom i
hovedstaden omkring århundredeskiftet.« Her ses på en række af velmenende voksnes ini
tiativer for at ændre børns opvækstvilkår, først og fremmest skolernes kamp mod børnear
bejdet om børnenes tid. Her fortælles også om værgerådene, der fra 1905 fik ret til at fjerne
børn fra hjemmene, hvis der var fare for deres moralske eller fysiske helbred.
Men konflikterne blev langt fra løst. Annette Vasstrøms artikel »Samlede er vi en magt en historie om arbejderne i København fra 1918-1939«, beskriver konflikter og levevilkår i
årene mellem de to verdenskrige. København var kampplads for konflikter mellem de
besiddende og de sultne og indbyrdes i arbejderklassen mellem de faglærte og arbejdsmændene, mellem de reformsøgende og de revolutionære, mellem socialdemokratiet og
syndikalister. Artiklen bringer uddrag fra et righoldigt erindringsmateriale, der gør det
muligt at trænge ind i det enkelte menneskes opfattelse af livet i storbyen i den periode.
Trediverne stod som et tiår fuldt af drømme om at skabe et nyt samfund med lige mulig
heder for alle. Den udvikling blev brat afbrudt med Danmarks besættelse i 1940. Hans Kirchoffs artikel: »Folkestrejken 1944« sætter fokus på og spørgsmålstegn ved en af de mest
markante begivenheder under besættelsen. Folkestrejken »stråler som en af besættelsesti
dens og Danmarkshistoriens store myter«. Journalist på Politiken Vilhelm Bergstrøm skrev
dagbog under hele forløbet, og med den som udgangspunkt føres vi gennem en levende
beretning om hele strejkeforløbet. En beretning, der viser, at strejken ikke bare var et oprør
mod den tyske besættelse, men også mod magtens repræsentanter på Christiansborg, på
Rådhuset og i Rosenørns Allé.
Med Folkestrejkens afslutning slutter bogen. Man kunne godt have ønsket bare en arti
kel, der trak tråde op til nutiden, men det skal ikke skygge for, at det ved at dykke ned i få
udvalgte emner, i høj grad er lykkedes at komme meget bredt omkring i Kongens og Fol
kets København.
Jørgen Selmer
Henrik Gautier, Kjeld Meyer, Henrik A. Rasmussen, Jens Simonsen: En seng er ikke bare en seng.
Helligåndshospital - Vartov - Gammel Kloster 1296-1996. Chr.Ejlers' Forlag, 1996,146 s., ill., 200,- kr.
Med ordet Vartov forbinder de fleste vist i dag salmedigteren, præsten og politikeren N.F.S.
Grundtvig og først og fremmest det firkantede ejendomskompleks i hovedstadsrådhusets
skygge. Denne lille bog handler nu, trods undertitlens religiøse klang, om noget helt andet
end Grundtvig og hans moderne efterkommere.
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Dens anledning er et jubilæum. 1 1996 kunne hovedstadens ældste institution for ældre
markere sin eksistens gennem 700 år. Omsorg og forsorg for ældre som en socialt sårbar
gruppe har i tidens løb været en nøglefunktion for institutionen, der har haft til huse på fem
skiftende adresser og under vekslende navne, siden Roskilde-biskoppen Johannes Krag
som byens overherre i 1296 tog initiativet til dens stiftelse under navnet Helligåndshospi
tal. At Københavns Kommune i 1934 navngav sit store nybyggeri til modernisering af insti
tutionen i Lersø Park Allé »Gammel Kloster«, kan i dag ses som historisk nostalgi eller
reverens, snarere end som socialt-religiøst program.
Bogens fire forfattere beskriver, hvordan og hvorfor en institution, som i sit udgangs
punkt var religiøst motiveret og kirkeligt igangsat og styret, skridt for skridt blev sekulari
seret og inddraget under den offentlige forsorg, og samtidig udviklede og senere afviklede
en privatfinansieret side af sin virksomhed.
Henrik Gautier lægger ud i bogens første bidrag med at placere ældreinstitutionen som
et udtryk for middelalderens kristne barmhjertighedstankegang og en form for forsorg,
som hentede inspiration og institutionsmodel til efterligning hjem fra datidens Sydeuropa.
Den karitative tankegang hvilede på en kvalitativt anden mentalitet over for fattige og
nødlidende og et andet syn på årsagerne til og meningen med deres misere end senere.
Almisse og gavegivning blev betragtet som tegn på et kristeligt »korrekt« levned - en ger
ningsretfærdig modus vivendi. Med byudviklingen og Reformationens store konfessionel
le skift trængte mindre generøse normer igennem og en anden opfattelse af kirkens og den
verdslige magts respektive autoritetsområder. Mere diskriminerende og stigmatiserende
blikke blev anlagt på omsorgs- og forsorgstrængende; andre fromme eller profane motive
ringer for at yde velgørenhed end bestræbelsen på personlig frelse opstod.
Hvad bogens fire forfattere imidlertid understreger, er den frivillige gavegivnings fort
satte eksistens som en afgørende indtægtskilde gennem adskillige århundreder. De fire
skribenter har alle i første række valgt at skildre institutionens historie »ovenfra«. Hoved
vægten lægges på de institutions- og bygningshistoriske aspekter, de økonomiske inklusi
ve. Et fascinerende billede tegnes af, hvorledes henholdsvis kirke og konge, bystyre og stat
i tidens løb har påkaldt, afsat og tappet et bredt spektrum af økonomiske ressourcer til
ældreforsorg i stiftelsesregi og for at sikre institutionens drift og udbygning. Institutionens
lille, lange historie føjes ind som et underkapitel af både fattigforsorgens statsligt/kommu
nale og dens ofte fortrængte privatfilantropiske historie(r). Bogen giver empirisk belæg for,
hvad der netop i disse år er vigtige og aktuelle forskningstemaer: spørgsmålet om selekti
ve og universelle velfærdsregimers historiske forudsætninger, ressourcegrundlag og kapa
citet. Nutidens Gammel Kloster og dets institutionelle forløbere er tegn på en mere generel
kendsgerning: den frivillige forsorgs aktører og strategier som med- og modspillere i
udformningen af den statslige og kommunale velfærdspolitik og fremvæksten af den
moderne velfærdsstat. En kendsgerning som ikke mindst et bysamfund og en hovedstad
som København er et særdeles godt udgangspunkt for historisk at demonstrere.
Ikke mindst Kjeld Meyers afsnit om sengelegaterne, som i dette institutionsregi eksiste
rede fra 1563 til 1963, giver et indtryk af den intrikate tradition for sammenblanding af pri
vate donatorers godgørende »investeringer« og interesser og de offentlige ditto. Med afsæt
i en kildemæssig guldgrube, legatfundatser, skildrer Meyer, hvordan fortidens arbejdsgiverpatriarkalisme afsatte spor i individuelle donatorers bestræbelse på at øremærke legat
midler og sikre tidligere ansatte en sengeplads på stiftelsen, som i 1500-tallet gik over i
kommunal administration under royal protektion. Fundatser søgte ofte at sikre, at donato
rers slægtninge i flere generationer fik indstillingsret til en sengeplads eller til »evig tid« var
tiltænkt at bestemme, hvem der skulle nyde godt af en sådan.
Med sikkert blik for, at jura kan bøjes, og for bureaukratiske dilemmaer, skildrer Meyer
betydningen og den langsommelige afvikling af stiftelsens blanding af privat og offentlig
økonomi og beslutningsgang. At ældreinstitutionen i reformationens tidsalder blev lagt ind
under kongelig/statslig kontrol og overgik til bystyrets administration overflødiggjorde
langtfra den fortsatte frivillige velgørenhed, mens frivillig fattigforsorg til gengæld ikke var
tilstrækkelig til at løse eller mildne massive forsorgs- og omsorgsproblemer. Denne bog
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betoner klart velfærdspolitikkens og forsorgsstrategiers komplekse karakter og det, i dette
tilfælde, alt andet end skarpe historiske skel mellem offentlig og privat ældreforsorg. De
intrikate problemer med både at opretholde og nedbryde skillelinjerne mellem offentlige
og private revirer er oplysende læsning om politisk og juridisk tovtrækkeri og magtfor
skydninger, og med triste signaler om utilstrækkelige indkomster til institutionsdrift, som
et noget nær kronisk dilemma.
De materielle og administrative sider af institutionens historie giver et levende indtryk
af spændingsforholdet mellem velfærdspolitikkens aspirationer, kommunal pragmatisme
og de økonomiske realiteter, som helt ind i dette århundrede betingede denne institutions
særlige »blandøkonomi«. Det anlagte og dominerende »ovenfra«-perspektiv på institutio
nens historie indebærer derimod, at dens beboere til gengæld står i skyggen. Det er især de
økonomiske rammer om de gamle og plejetrængendes tilværelse, bogen fortæller, supple
ret af Jens Simonsens bygningshistoriske rids af Gammel Klosters tilblivelse i 1930'erne.
Fhv. forstander for Gammel Kloster Henrik A. Rasmussen leverer i sin memoireprægede
skildring af de seneste årtier træk af stedets psykologiske og sociale indeklima og daglig
dag. Som læser har jeg savnet et skarpere fokus på institutionens brugere, der altoverve
jende var kvinder. Netop denne institutions historie rummer, hvad de mange hylder med
stiftelsens arkivalier i Stadsarkivet på Rådhuset signalerer, en ekceptionelt righoldig kilde
fond om de »lemmer«, som tilbragte deres sidste tid på en af byens største og mest sejlive
de ældreinstitutioner.
Bogens velvalgte og smukke illustrationer i sort-hvid og koloreret gengivelse kompen
serer delvist for denne mangel. Mit kritiske suk skal ikke overdøve, at de fire skribenter har
begået en velskrevet forsorgshistorisk redegørelse, som har interesse og perspektiv, som
peger ud over dens aktuelle jubilæumsanledning. Sukket må dog godt opfattes som en
generel opfordring til, at der forskningsmæssigt gøres mere ud af netop den historiske
»nedefra«-side af ældresagen.
Tinne Vammen
Carol Gold: Educating Middle Class Daughters. Private Girls Schools in Copenhagen, 1790-1820.
Museum Tusculanum Press, 1997.
Som et af de første lande i den vestlige verden fik Danmark en national skolelovgivning i
1814. Men allerede i 1810 udsendtes et særligt regulativ vedr. forholdene i København. Her
efter skulle alle børn i alderen 7 til ca. 14 undervises i mindst de elementære skolefag samt
i religion. Konfirmationen blev der, hvor de indlærte kundskaber skulle stå deres prøve.
Forskningen har hidtil peget på, at skolegang hurtigere blev en del af virkeligheden for
nogle børn end for andre. Den amerikanske historiker Carol Gold vender blikket bagud og
påpeger, at for nogle børn var skolen allerede en realitet før skolelovene - og at hovedsta
dens offentlige skolevæsen i høj grad var i gæld til, og kom til at bygge videre på et allere
de eksisterende privat skolevæsen.
Mellem 1790 og 1817 var der således 261 skoleholdere i københavn, deraf var de 210
kvinder. 50% af byens børn gik i skole, deraf gik de 70% i privatskole. Fælles for de kvin
delige skoleholdere var, at de holdt skole mere af økonomiske end af pædagogiske grunde
- og fælles for dem har været, at eftertiden kun har haft hån til overs for dem.
Det har Carol Gold besluttet at rette op på med bogen Educating Middel Class Daugh
ters. Heri tegnes et billede af en broget skoleverden, hvor pogeskoler, der primært havde til
formål at passe på byens yngste børn, levede side om side med pigeskoler, hvoraf nogle
nærmest må betegnes som en slags tidlige gymnasier.
I bogen gås kraftigt i rette myterne. Tværtimod hvad historien lærer os, så viser Gold, at
disse kvinder både kunne læse, skrive og meget andet. Hovedparten var nok enlige eller
enker, men deres sociale baggrund var det lavere borgerskab. De var ikke tilfældige fattige
koner... Pigerne, som frekventerede de private skoler, fik en uddannelse, der på mange
måder stod mål med det samfund, de voksede ind i. De skulle først og fremmest være hen-
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givne hustruer, men de skulle også have en viden stor nok til at stå deres mænd bi i en travl
forretningsmands hverdag. Pigerne kom efter det spinkle kildemateriale at dømme fra
mange forskellige sociale lag, men i de »fine« og dyre pigeinstitutter var det borgerskabets
egne døtre. I pogeskolerne og i de helt små pigeskoler var klientellet sandsynligvis mere
broget.
Golds bog viser os en stribe forældre - især fædre - tilhørende det københavnske borger
skab, der i lyset af den franske revolution ønskede at såvel deres sønner som døtre skulle
uddannes til samfundsansvarlige borgere. Og derfor skulle de gå i skole. Det var forældre,
som var parate til at yde noget for sagen. De dannede selskaber og sad i skolebestyrelser,
ansatte lærerne og stod for regnskaberne. Men engagementet stoppede ikke her - de stod
også bag oprettelsen af filantropiske skoler for døtre af den bedre borgerstand, hvis foræl
dre uforvarende var kommet i nød.
Uden mange traditioner på området pigeuddannelse måtte disse første generationer af
skoleentusiaster forsøge sig frem især hvad angik undervisningens form og indhold. Med
baggrund i nærstudier af Døttreskolen af 1791 og Det søsterlige Velgjørenheds Selskabs
skole fra samme år viser Gold, at der gradvist skete en forskydning af undervisningens ind
hold, således at den mere og mere kom i harmoni med 19. århundredes nye borgerlige
kvindeideal - den kærlige og opofrende hustru og moder. Hermed gik forestillingen om
kvinden som manden medhjælpende hustru i glemmebogen.
Det er på mange måder en forrygende god - og tankevækkende bog, som Carol Gold har
skrevet. Indsamlingen af kildematerialet er i sig selv imponerende, og den skolevirkelig
hed, der træder frem, forbløffende og overraskende.
Sine steder får detaljerne såvel som forfatterens begejstring for de tidlige pigeskoler dog
overtaget i en sådan grad, at de perspektiver, der synes at ligge lige for bliver overset. Tan
kevækkende er det således, at det private skolehold fastholdes i en kvindehistorisk ramme
- og at de barndomshistoriske perspektiver, der ligger i skolehistorien, helt lades ude af
betragtning.
Ning de Coninck-Smith
Kamma Struwe: Kirkerevolution i 1890'erne. Biografisk-historisk kulturbillede. C.A. Reitzel 1995.
358 sider, illustreret. Pris 250 kr.
I den rigt illustrerede og velskrevne bog fremstiller Kamma Struwe de initiativer, der fra
privat side blev sat i værk i slutningen af forrige århundrede for at forsyne især arbejder
befolkningen i Københavns nye forstæder med kirker.
I løbet af 30 år - fra 1860 til 1890 voksede Københavns indbyggerantal fra 155.000 til
313.000 - og derved opstod det velkendte lejekaserne byggeri. Ingen tænkte dog på også at
bygge kirker til alle disse tilflyttere, hvert sogn kom til at omfatte i tusindvis af mennesker,
og det medførte, at de kirkelige handlinger, såsom barnedåb, bryllup og begravelse, blev
udført på samlebånd. Hertil kom den udemokratiske praksis i kirkerne, der tillod de vel
havende at leje kirkestole, mens fattigfolk måtte stå op under gudstjenesten. Da så også
socialisterne kom til byen og kunne argumentere for de uretfærdige uligheder mellem rige
og fattige, frygtede visse kirkefolk, at arbejderbefolkningen skulle blive fremmede for kir
ken.
De første opførelser af kirker havde deres udspring i Kirkelig Forening for indre Missi
on i København og hele den velgørenhed, der i øvrigt blev sat i værk. Sankt Johannes Kir
ken på Nørrebro blev opført i 1861 for private midler, dernæst blev Sankt Stefans kirke
opført ligeledes på Nørrebro i 1864, Sankt Jakobs på Østerbro i 1878 og Sankt Matthæus på
Vesterbro i 1880. Hermed ebbede det private kirkebyggeri ud, men under det første kirke
lige møde i København i 1886 blev der forhandlet om »Arbejdet for de vantro Masser i
København«, hvilket fik tre unge kvinder til at stifte Foreningen til Opførelse af smaa Kir
ker. Denne forening havde udelukkende unge og ugifte kvinder som medlemmer, og hen
sigten var at indsamle penge til opførelsen af små, tarvelige kirker i Københavns forstæder.
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Tre år senere, i 1889, dannede fem akademikere, både præster og lægmænd med tilknyt
ning til den københavnske indre mission, kredsen Kirkens Venner for at foretage en analy
se af kirkens rolle i samfundet. Disse fem mænd konkluderede, at kirken selv bar skylden
for arbejderbefolkningens frafald, og at kirkens svigten under byens vækst kunne medføre
en proletarisering og en afkristning af den fattige befolkning i København. For at afbøde
denne udvikling mente Kirkens Venner, at man måtte bygge mange små kirker og derved
formindske sognestørrelsen til 5.000 mennesker
Lægmændene fra Kirkens Venner stiftede året efter Udvalget til Kirkesagens Fremme i
København, og i fællesskab med de unge pigers forening fik de opført de første små kirker
i Københavns forstæder. 1 1896 fik Udvalget til Kirkesagens Fremme tilladelse af kultusmi
nisteriet til at foretage en kollekt i alle landets kirker under forudsætning af, at Sjællands
biskop blev ansvarlig for kollekten over for kirkestyrelsen. Betingelsen var blot, at der blev
dannet en ny organisation, Det københavnske Kirkefond, med biskoppen som formand og
under ledelse af en bestyrelse udpeget af biskoppen. De unge pigers Forening til Opførel
se af smaa Kirker ønskede ikke at blive opslugt af Kirkefondet men fortsatte sine indsam
linger selvstændigt, hvorpå de så overdrog de indsamlede beløb til fondet, som derpå sør
gede for opførelsen af kirken.
Det er disse foreningers stiftelse, som Kamma Struwe har undersøgt, og ved hjælp af et
stort kildemateriale tegner hun et levende billede af disse lægfolks overvejelser. Derudover
sætter hun deres virke ind i en international sammenhæng og gennemgår lignende initia
tiver i England og Tyskland.
Det københavnske Kirkefond fik indsamlet i tusindvis af kroner, og det er deres fortje
neste, at de hastigt voksende forstæder i København alle blev forsynet med kirker. Kirke
fondspræsterne var lønnede af fondet, og de indførte en demokratisering af kirkehandlin
gerne, som efterhånden smittede af på de gamle kirker i den indre by, hvorved massedåb
og bunkebryllupper og ståpladser til gudstjenester blev afskaffet.
Den københavnske kirkerevolution er således en vigtig del af den velgørenhed, private
satte i værk på andre områder, og da den er ganske lidt beskrevet i litteraturen, er Kamma
Struwes bog uomgængelig.
Karin Lützen
Nynne Helge: Familien Jensen og Vorherre. Religionens plads i københavnske arbejderfamiliers kul
tur og livsform 1870-1950 - med særlig vægt på perioden før 1920. Institut for Systematisk Teologi
på Københavns Universitet, 1996.187 s. Pris 100 kr. Ekspedition: Bethesdas Boghandel.
(Omarbejdet Ph.d. afhandling, der indgår i projektet Folk og kirke i Hovedstaden. En social- og kir
kehistorisk undersøgelse a f Københavns kirkeliv fra ca. 1850.
Var de københavnske arbejdere så ugudelige og kirkefjendske, som det har været hævdet
af de samtidige københavnske præster? Forestillingerne om de københavnske arbejderes
ugudelighed konfronteres i denne bog med udsagn i 100 københavnske industri- og hånd
værkerforeninger, der blev indsamlet til Nationalmuseet i 1950'erne. Hvordan opfattede og
brugte den københavnske arbejderbefolkning folkekirken og hvilken rolle spillede den i
deres daglige liv, er de hovedspørgsmål, der stilles til materialet.
Afhandlingens første del omhandler arbejderfamiliernes hverdagsliv i beretternes barn
dom mellem ca. 1870 og 1900 samt deres brug af kirken og deres holdninger til kirke og reli
gion. Det er en fyldig og detaljeret gennemgang af erindringernes udsagn om arbejdsliv og
om familie og hjem. Skikke om søndagen og ved årets og livets højtider beskrives udførligt
med eksempler fra forskellige miljøer - fattige som velkonsoliderede. Indlæringen af moral
ske og kristne værdier i hjem og skole gennemgås. Brug af de kirkelige tilbud i tiden - vel
gørenhed, søndagsskoler, ungdomsforeninger og idrætsforeninger beskrives
I de spørgelister, der i 1951 blev sendt ud til deltagerne i erindringsindsamlingen, blev
der ikke lagt særlig vægt på beretternes holdninger til religion og kirke. Når beretterne
omtaler kirkelige forhold, er det således, fordi de selv har fundet det værd at nævne. Til
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hvert afsnit har forfatteren støvsuget erindringerne for relevante bemærkninger, organise
ret stoffet med flittig brug af citater og konkluderet herpå, af og til med de nødvendige for
behold for repræsentativiteten.
I afhandlingens anden del refereres fire livshistorier som eksempler på den politiske
bevidste, den resourcesvage, den stræbsomme og den religiøse familie. Historierne bruges
til at vise, at fattigdom, lønarbejde, selvstændig virksomhed og holdninger til politik og
religion ikke nødvendigvis var givne.
Forfatteren har et godt blik for variationerne i det ganske store materiale. Erindringerne
giver glimt af mange slags barndomshjem afhængig af indtjening, børnetal og forsørgernes
helbred. Hun lægger også vægt på, at der ikke ses entydig sammenhæng mellem politisk
holdning og holdning til kirke og religion. Som fællesnævner for beretterne ser hun en sej
vilje til selv at kæmpe for en bedre tilværelse. Forældregenerationen, indvandrerne fra pro
vinsen, var søgt til København i håbet om økonomisk fremgang, med varierende held. De
fire livsforløb antyder, at næste generation, beretterne, tilrettelagde deres liv med forsigtig
hed. Der blev lagt vægt på gode lærepladser og godt arbejde, og de lod sig ikke køre i sænk
af store børneflokke.
Bogen har naturligt nok en udførlig gennemgang af udsagn om de københavnske arbej
deres vaner på søn- og helligdage. Søndagen var ofte også arbejdsdag, men de priviligere
de tilbragte den efter århundredeskiftet i »mormors kolonihavehus«. Haven i byens omegn
blev måske med årene til et helårshus, men inden da havde den leveret frugt og grønt til
forbrug og salg på torvet. Søndagssamvær med venner og slægt foregik ofte i det fri om
sommeren, i haven eller på udflugt til byens parker eller de små haver på Frederiksberg.
Pinseturen og deltagelse i demonstrationerne 1. maj og grundlovsdag var højtidsskikke,
der var specielle for de københavnske arbejdere, der var også udendørs samvær med slægt
og venner. Fejringen af de øvrige kirkelige højtider beskrives udførligt, især julen. Kun i de
få religiøse hjem var julen forbundet med et religiøst indhold.
Konfirmationen omtales udførligt, det var den vigtigste livsrite. Her overgik man fra
barndom til det voksne arbejdsliv, og det ville have været socialt stærkt belastende at spa
re den væk, selv for de fattigste. Brylluppet behøvede man ikke at gøre et stort nummer ud
af, man kunne klare sig med et bunkebryllup - dvs. en række par blev viet samtidig, der
ved sparede man på udgifterne til kirkebetjeningen. En særlig dorsk præst skal have kvit
teret ved at slå korsets tegn for en portion brudepar foran alteret ved en lang vandret streg
og derpå en række lodrette tværstreger!
Bogens materiale modificerer den gængse forestilling om kampen om sjælene i de køben
havnske arbejderkvarterer. Socialdemokraterne kunne have kirkelige vaner (og deres børn
blev i hvert fald døbt og konfirmeret), og de kirkekristiske behøvede ikke samtidig være
socialdemokrater. Holdningerne til kirken er i erindringerne især knyttet til oplevelser med
præster: Konfirmationspræsten, begravelsespræsten eller en kapellan som skolelærer. Mas
sebetjeningen ved bl.a. de store konfirmationer og især betalingen af offerpenge efter kon
firmationen afstedkom et kritisk forhold til præstestanden. Nogle gode undervisere huskes
for, bedre end skolens lærer at kunne fortælle og åbne en dør på klem til litteraturens ver
den. Søndagsskolerne blev brugt som et af de få tilbud til børn, også af kirkekritiske fami
lier. Så lavede ungerne ikke ballade så længe.
I sin konklusion anfægter forfatteren også formodningen om en tiltagende sekularisering
i industrisamfundet. Hun ser tværtimod en uændret holdning til kirke og religion i de to
generationer, erindringerne omfatter - barndomshjemmets forældre og beretterne selv. Kir
ken bruges ved livets højtider, kristendommen ses som garant for moral og den almindeli
ge sociale orden og er i øvrigt i nogen grad noget, der hører barndommen til.
Bogen er et solidt bidrag til arbejdernes kulturhistorie og et eksempel på, at materialet i
de store erindringsindsamlinger kan bruges til undersøgelser med specifikke problemstil
linger, som der ikke engang var tænkt på, da indsamlingen blev iværksat. Den er desuden
god københavnerhistorie, og, trods den parpirøkonomiske typografi i denne camouflerede
mursten, kan den anbefales til natbordet.
Lise Skjødt-Pedersen
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Bur. Kan, kan ikke. Vil, vil ikke. Kvindeliv i perspektiv. Redigeret af Karen Hjorth, Grethe Ilsøe og
Minna Kragelund. ARKI-varia, København 1996. 201 s., ill., 200 kr.
1 1991 udkom Søg - og I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver og samlinger. Den blev
skrevet og udgivet af en gruppe kvindelige historikere, som fandt sammen i fælles harme
over, at også den sidst udgivne Danmarkshistorie lod, som om kvinderne ikke eksisterede.
Som ventet viste det sig, at arkiverne rummede mængder af stof om kvinder, og artiklerne
viste, hvor varieret og interessant det var. Forskningen fortsatte, og i 1993 kom næste bind,
København, kvinder og kærlighed. Det blev udgivet i serien Historiske Meddelelser om
København. Allerede nu foreligger så tredie bind, udgivet af ARKI-varia. Som de andre
bind spænder det vidt i emner og vidt i tid, fra 1586 til 1994, dog med hovedvægten på peri
oden 1850-1950.
Længst tilbage kommer vi med Ingrid Markussens artikel En förnumstig Quinde. Den
gennemgår bogen Christelige og ærekiære Frøikeners, Jomfruers og tugtige Møers Lystha
ve og Urtegaard. Det er en opdragelsesbog for kvinder, skrevet i 1586 og tilegnet den Anna
Catharine af Brandenburg, som blev Christian 4.s dronning. Den kom på dansk i to udga
ver, 1601 og 1606. Ingrid Markussen gennemgår bogen og viser, hvordan den er udtryk for
den lutherske læres vurdering af kvindens underordnede stilling i forhold til husbond og
kirke - en lære, som holdt sig op gennem århundrederne.
Herfra springer vi 250 år frem, til Helle Lindes artikel om Umyndighed og værgemål i
København omkring 1850. »Piger, gifte koner, vanvittige, ødsle og de, der er dømt til offent
ligt arbejde...« er overskriften. Det er opregningen af dem, der var umyndige, indtil loven
blev ændret i 1858. Forf. påviser, hvilke komplikationer og til tider inkonsekvens loven
medførte, f.eks. var en enke myndig uanset alder, mens en ugift kvinde forblev umyndig
og måtte have værge i alle formuesager.
Tæt på i tidsfølgen kommer Grethe Ilsøe's artikel I tugt- og forbedringshus. Kvindelige
straffefanger 1871-1885. Her er kilderne arkivalier fra kvindefængslet på Christianshavn.
Artiklen gør rede for fangernes behandling efter det såkaldte progressive system, som ind
førtes 1873, og gennemgår derefter forløbet af seks fangers tid i fængslet.
Omsorg eller omklamring er titlen på Bente Rösenbecks artikel om ugifte mødre ca. 19001950. Efter århundredskiftet ændredes efterhånden synet på den ugifte mor. Før tog man
barnet fra moderen, nu dannedes foreninger, som oprettede mødrehjem, hvor ugifte mødre
kunne bo med deres spædbørn. Næste skridt var Foreningen Mødrehjælpen, som i 1939
blev til den offentlige Mødrehjælp. Forf. skriver medlevende om Mødrehjælpens dilemma
i disse første årtier - den søgtes af mange kvinder, som ønskede abort, men havde til opga
ve at forebygge aborter.
Et meget anderledes indblik i kvindeverdenen giver Adda Hilden i artiklen Fru Justitias
ældste døtre. Kvindelige jurister 1905-1924, en kollektiv biografi. Den første kvinde tog juri
disk eksamen for ustuderede allerede i 1887, men blev nægtet adgang til at give møde i ret
ten - fordi hun var kvinde. Måske derfor tog det en del år, før kvinder interesserede sig for
jurastudiet, den første kvindelige cand.jur. fik sin eksamen i 1905. Indtil 1924 tog 46 kvin
der juridisk embedseksamen. Hovedparten blev embedsmænd, en fjerdedel advokater, en
sjettedel hjemmearbejdende husmødre. Mest kendt blev Ingeborg Hansen, som sluttede sin
politiske karriere som formand for Landstinget.
Karen Hjorts artikel Ude eller hjemme. Kvindelige tolderes valg mellem profession,
ægteskab eller sygelighed dækker samme periode. Toldvæsenet var tidligt i gang med at
ansætte kvinder, fra 1900 til loven om lige adgang til offentlig tjeneste i 1921 var næsten en
trediedel af de ansatte elever kvinder. Men i det samme århundrede var der ingen kvinder,
der avancerede ud over assistentklassen!
Herfra bevæger vi os igen til kvinderne nederst på rangstigen, i Nete Balslev Wingenders
artikel »en Længsel efter Frihed«. Sprogøpiger i 1920'erne og 1930'erne. Det er en indfølen
de beskrivelse af livet blandt disse kvinder, som samfundet følte måtte totalisoleres, for at
de med deres lave intelligens og store kærlighedsbehov ikke skulle være til fare for sig selv
eller andre. Et sært kapitel i dansk forsorgshistorie.
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Andre kvinder blev 20 år senere totalisoleret, for deres egen og samfundets skyld. Det
beskriver Anette Warring i Bag pigtråd. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949.
Og endelig slutter vi helt oppe i nutiden med Minna Kragelunds beskrivelse af det moder
ne syn på den klassiske håndarbejdsundervisning, Ud af flinkeskolen. Akademisering af
håndarbejde som undervisningsfag. Grundlaget for artiklen er de 69 studerende, der var
aktive i Lærerhøjskolens Åben uddannelse i Tekstilfag 1992-94.
Disse meget forskellige dyk i kvindehistorien giver læseren lyst til mere, og mon ikke der
er håb. På allerførste side i den første artikel står der: Dette kildemateriale har ikke tidlige
re været benyttet til systematiske studier. - Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at
vore arkiver må rumme uanede mængder af materiale om kvindehistorie, om hvilket det
samme kan siges. Og man må af hjertet ønske forfatterne god jagt.
Brita Olsson
Leif Thorsen: H. P. Sørensen. Arbejdsmand. Chefredaktør. Overborgmester. SFAH's skriftserie bd.
34,1994,154 s, kr. 150.
H. P. Sørensen kendes nok ikke af mange i dag, men før krigen var han en til tider kontro
versiel redaktør af Social-Demokraten, og efter krigen sad han som socialdemokratisk over
borgmester (1946-1956) - elsket for den måde han forstod at tage hele byen til sig, rolig, bred
og ligetil (s. 135). Det er fuldt berettiget, at H.P. Sørensen får en biografi, og Leif Thorsens
bog kommer rundt om vigtige sider af hans liv, ikke mindst det offentlige.
Biografien falder, som titlen angiver, i tre dele centreret omkring H.P. Sørensens virke
som - socialist, journalist og kommunalpolitiker. Socialist var og forblev han livet igennem,
skrive gjorde han for det meste, mens kommunalpolitikken var en fase i H. P. Sørensens liv.
Hans udvikling som socialist spænder fra ung, radikalt indstillet socialdemokrat, der sym
patiserede med den russiske oktober revolution 1917 over journalisten, der lå til venstre for
partiledelsen frem til den kompromissøgende kommunalpolitiker og den satte socialde
mokratiske overborgmester. En snarere typisk end atypisk udvikling for en ledende social
demokrat. Bag den politisk-ideologiske forudsigelighed gemmer sig et liv, der var anderle
des - dramatisk og omskifteligt.
H. P. Sørensen var ikke den første arbejder, der gjorde springet ind i kommunalpolitik.
Hans forbillede og forgænger, den navnkundige maler Jensen, blev landets første socialde
mokratiske borgmester i 1903.
H. P. Sørensen var med i de formative år efter 1. verdenskrig (1914-1918), da Socialde
mokratiet udviklede sig fra klasse- til folkeparti under Borgbjergs og Staunings ledelse. Det
prægede ham - mere end han prægede udviklingen, og forfatteren fastslår, at han forblev
»socialist i den danske socialdemokratiske udgave« (s. 13) bevarende sin socialistiske frem
skridtstro gennem alle omskiftelser.
I en række glimt - barndom, ungdom, uddannelse, ægteskaber - tegnes kalejdoskopiske
billeder af den unge mand og arbejdsmand. Et sted hedder det, at han i sin ungdom var
modstander af fagbevægelsens centralisering, gennemført af hans senere forbillede Jens
Jensen omkring år 1900. Det kunne have været spændende med nogle uddybende forkla
ringer. Senere beskrives H. P. Sørensens modstand mod ministersocialismen - det at sætte
en socialdemokrat ind i en ikke-socialdemokratisk regering - som blev virkeliggjort med
Staunings indtræden som minister uden portefeuille 1916 i den radikale regering.
Andet hovedafsnit »Journalisten« følger H. P. Sørensens vej fra de første artikler i de teo
riorienterede tidsskrifter Fremad og Socialisten, til han bliver professionel pressemand.
Som redaktionssekretær var han med til at søsætte et nyt socialdemokratisk blad Klokken
5 i 1918. Det blev en overgang fra et kritisk ungdoms- og venstrefløjsmiljø til mere etable
rede kredse. Og i 1924 blev han rigsdagsmedarbejder på hovedorganet Social-Demokraten,
da redaktøren, Borgbjerg, blev minister i den første socialdemokratiske regering (1924-26).
Fire år senere i 1928 indtog H. P. Sørensen redaktørstolen og året efter chefredaktørstolen
på en af landets største aviser
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Som sådan kom han i skudlinien under de stadig voldsommere konfrontationer med
kommunister og nazister i 1930rne. Efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland 1933 måtte
Stauning lægge en dæmper på den iltre antinazistiske chefredaktør. H. P. Sørensen åbnede
sit hjem for tyske partifæller, der måtte flygte ud af det tredie rige som Philipp Scheide
mann, Weimarrepublikkens første ministerpræsident. Emigranterne forsynede Sørensen
med materiale om forholdene i Tyskland, om KZ-lejre og forfølgelsen af jøder, kommuni
ster og socialister - materiale han kunne bruge i avisen.
Besættelsen den 9. april 1940 førte til, at H. P. Sørensen måtte forlade sin post på SocialDemokraten i 1941. Han nægtede at optage medarbejderen Harald Bergstedts positive
beskrivelser af forholdene i Tyskland.
1 1943 indtrådte H. P. Sørensen i et ny afsnit af sit liv. Han blev borgmester for magistra
tens 5. afdeling. Han var ikke ukendt med københavnsk kommunalpolitik. 1 1923 kom han
i borgerrepræsentationen og sad fra 1936 som formand for den socialdemokratiske gruppe.
1 1938 var han en af de drivende kræfter i reformen af det kommunale styre - en reform, der
bl.a. indførte overborgmesterembedet.
Efter krigen deltog han i enhedsforhandlingerne med kommunisterne - forhandlinger,
som han ikke troede på, og som nærmest foregik på skrømt, fremtvunget af den populari
tet kommunisterne havde vundet i modstandsbevægelsen under besættelsen
Da Socialdemokratiet var kommet i smult vande, blev H. P. Sørensen overborgmester i
1946 i en alder af 59 år. Hans ti år som overborgmester betegner kulminationen og afslut
ningen på karrieren som socialdemokrat. Som overborgmester blev han chef for 33.000
ansatte - København var den største offentlige arbejdsgiver efter staten. Årene 1946-56 var
præget af en ny industriel omformning af samfundet. Den påvirkede også København.
Men overborgmesteren var ikke den store fornyer, til gengæld blev han folkekær.
Hans otium blev kort. H. P. Sørensen døde 29. maj 1962 på Kommunehospitalet.
Leif Thorsen har skrevet en veloplagt bog om en central person i en vigtig og omskifte
lig periode. Foruden personen får vi indblik i Socialdemokratiets historie og kommunens.
Bogen er forsynet med et udmærket personregister, men savner en bibliografi over H. P.
Sørensens forfatterskab og hans vigtigste bidrag som journalist.
Søren Federspiel

Rundt om søerne. Huse og mennesker ved Sortedamssøen, Peblingesøen og Sankt Jørgens Sø a f Kir
sten og Poul Strømstad. Med farvefotografier af Keld Helmer-Petersen. Christian Ejlers Forlag
1996. 215 s.
Kirsten og Poul Strømstad og mange med dem nærer en stor kærlighed til Søerne som
rekreativt område og som et område, der med sine omgivne bykvarterer afspejler flere hun
drede års københavnerhistorie.
I 1966 var debatten om motorvejen »Søringen« på sit højeste. I 1966 udgav Poul Strøm
stad sin første bog om Søerne, der fremlagde hele områdets spændende bebyggelseshisto
rie og kulturhistorie og dermed indgik som argument mod motorvej og højhusbyggeri
langs Søerne.
30 år senere er denne trussel ikke så overhængende, men stadig er der god grund til at væ
re påpasselig med, hvad vi gør med dette markante, men også sårbare element i bybilledet.
Kirsten og Poul Strømstads nye bog »Rundt om Søerne« tager hele historien med, helt
op til nutiden, hvor først og fremmest Keld Helmer-Petersens smukke farvefotografier,
optaget 1994-96, sætter deres præg på bogen. Med dette valg af nutidige farvebilleder, der
bevidst fremhæver de bedste æstetiske kvaliteter, er alene billederne et væsentlig led i at
fremhæve det formål med bogen, som forfatterne selv beskriver i sidste afsnit, nemlig at
påpege, at »Søerne er en uundværlig herlighed, ikke blot for beboerne omkring dem, men
for alle københavnere og for København som by og som landets hovedstad. Hele søområ
det må derfor værnes mod vor tids vækst- og oplevelseskulturs umådeholdne krav om en
intensiv udnyttelse af de kultur- og naturskabte værdier«.
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Det er et imponerende research-arbejde, der ligger bag denne bog; alle tidsperioder og
alle lokaliteter (næsten) rundt om Søerne behandles.
Først beskrives Søernes opståen og funktion som vandreservoir for byen og dernæst
deres betydning som del af demarkationsterrænet foran byens volde. Historien er illustre
ret med fremragende, delvis nytegnede kort, der mere end mange ord anskueliggør sam
spillet mellem de naturgivne vilkår og byens civile og militære udnyttelse af disse.
Hovedparten af bogen former sig som en rundtur fra GI. Kongevej i syd og langs vestsi
den af Søerne til Vesterbrogade og ned langs østsiden af Søerne til Gyldenløvesgade og det
gamle baneterræn ned mod GI. Kongevej. Bogen slutter med et lille kapitel om folkelivet
ved, i og på Søerne.
Bogen er ud over de nutidige farvefotos illustreret med et væld af ældre kort, tegninger,
akvareller og fotografier, de fleste i sort/hvid. Billeder og billedtekster fortæller i sig selv
en stor del af historien og gør det til en fornøjelse blot at bladre gennem bogen.
Tyngden ligger imidlertid i de grundige afsnit om historien bag hvert af søfrontens by
kvarterer. Det er indholdsmættede afsnit, der for de flestes vedkommende starter med
beskrivelse af 1700-tallets lette erhvervs- og landstedsbebyggelse og ender med nutidens
omformning af den tætte bebyggelse, der opstod i sidste del af 1800-tallet. Det er forbløf
fende at se, hvor stor en del af Københavns historie, der kan beskrives med eksempler fra
Søernes omgivelser: Vandforsyningen fra middelalder til nutid, byens forsvar, arkitek
turstrømninger fra 1700-tallet til nutid, erhvervsudviklingen fra 1700-tallets blegerier og
gartnerier, over de første dampmaskindrevne virksomheder, der p.g.a. brandfaren blev pla
ceret uden for voldene, - til nyere tids kontor- og hotelbyggeri. Størst plads optager bolig
byggeriet, der rummer alle sociale lag af befolkningen fra fattighuse og borgerskabets land
steder i 1700-tallet over villabyggeri og mondæne etageejendomme i 1860-70-erne, til det
værste spekulationsbyggeri for arbejderklassen i slutningen af 1800-tallet. Over noget af
det bedste funktionalistiske byggeri fra 1900-tallet, til nutidens renovering og nyindretning
af de gamle boliger. Kvarterernes historie afspejler også fritids- og forlystelseslivets udvik
ling fra traktørsteder, gøglere og ballonopstigninger i begyndelsen af 1800-tallet til nuti
dens kondiløbere og planetarium.
Parallelt med denne historie møder vi en personkreds med mange berømtheder navnlig
inden for kulturlivet, der har befolket husene på søfronten. Mange af landets kendteste
malere, forfattere og teaterfolk i 18- og 1900-tallet har holdt til her i kvarteret, der samtidig
afspejler hele socialhistorien fra de elendige forhold på Ladegården til det fremsynede byg
geri af Kommunehospitalet. - Kvarterer med store kontraster mellem facadehusenes højloftede herskabslejligheder og de bagved liggende »kamhuse« med snævre baggårde og
små usunde lejligheder til arbejderbefolkningen. »Husene var lige høje, men der var flere
etager i baghusene«, som det bemærkes. De idylliske og nogle gange måske idylliserende
farvebilleder står således ofte i kontrast til teksten, der ikke glemmer at fremhæve de nega
tive sider af det liv, der er levet omkring Søerne.
Bogen vil have det hele med og får også det hele med. Udgangspunktet er turen omkring
Søerne og alle de spørgsmål den kan afstedkomme: Hvorfor ser her sådan ud? Hvem har
boet i det hus?
Det er bogens styrke, men også dens svaghed. Man drukner let i detaljerigdommen og i
de mange spring i temaer og tid, som nødvendigvis må komme, når man har valgt et to
pografisk udgangspunkt og for hvert hus eller hver bydel gennemgår både bebyggelses-,
erhvervs- og personalhistorie over flere hundrede år.
Selvom bogen er skrevet i et let tilgængeligt og godt sprog, så kræver den, at læseren hele
tiden kan holde sig Københavns overordnede historie i baghovedet, hvorpå de mange
enkeltoplysninger kan hæftes op. Dette gør det måske lidt svært at læse hele bogen ud i et
stræk uden at blive træt af de mange faktaophobninger, men samtidig må det indrømmes,
at netop denne form giver en fantastisk fornemmelse af den kulturelle rigdom og histori
ske dybde, som nutidens København rummer også uden for de kvarterer, vi plejer at kalde
»historiske«. En tilsvarende bog kunne jo skrives om talrige andre dele af byen og afslører,
at den »sjæl«, vi finder i ældre bykvarterer, og som vi så gerne vil skabe i nye bydele, er
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svær at skabe i det nu og for let at udslette i det gamle. Det er en sandhed, der er blevet
almindeligt anerkendt i de 30 år, der er gået siden den første bog om Søerne udkom i 1966.
I dag bygger vi de nye byer på bar mark og ikke på nedrevne bydele rundt om Søerne,
sådan som adskillige arkitektforslag i 1950-60-erne foreslog det.
Sortedamssøen, Peblingesøen og Sankt Jørgens Sø, der i 1800-tallet blev betragtet som Kø
benhavns bud på Seinen i Paris, er måske i dag en endnu vigtigere del af den moderne storby
og Kirsten og Poul Strømstads bog giver den kulturhistoriske baggrundsviden, der er nød
vendig for at kunne planlægge Søernes fremtid, så den udvikling en levende by altid vil væ
re i, bliver en forandringsproces, der sikrer nye værdier uden at ødelægge de gamle værdier.
Jørgen Selmer

Københavns Rådhusplads, udgivet a f Stadsingeniørens Direktorat 1995. Illustr. i sort/hvid og farve.
Dette hefte på små 60 sider er udgivet i anledning af at rådhuspladsen har fået ny belæg
ning - muslingeskallen er tilbage igen - og den meget omstridte bygning vis-å-vis rådhuset,
men heftet har åbenbart skullet være klar til kulturbyåret 1996, så der har ikke været tid til
at få et billede med af pladsen, da arbejdet var færdigt, ærgerligt nok.
Det er en billedbog med tekster. Billederne er udvalgt af Torben Ejlersen, der formo
dentlig også har været indblandet i teksterne. Alle tekster er både på dansk og på engelsk.
Der begyndes med to sider tekst om rådhuspladsen og dens forhistorie, ledsaget af Eckers
bergs akvarel af området indenfor Vesterport fra 1809. Derefter følger i kronologisk række
følge fotografier, malerier, tegninger m.m. af og fra rådhuspladsen. Pladsens udvikling er
udmærket illustreret med denne bog.
Et fotografi af en frugtvogn og en aviskiosk med rådhuset i baggrunden er dateret til ca.
1955 og anbragt mellem et billede fra 1955 og et fra 1958, så det er ikke bare en trykfejl.
Reklamerne for Fyffes' Bananer og Ude og Hjemmes bogstaver placerer nemlig straks bil
ledet i 1930rne, og personernes påklædning siger ca. 1935, måske lidt tidligere, 1934?.
Rådhusbiblioteket kan da også i løbet af et par minutter efter et opslag i Dansk Bogforteg
nelse fortælle, at »Oplyseren« til 25 øre, for hvilken der er en reklame på kiosken, kun
udkom i 1934. Sedlen om, at BT har et pinsenummer og udkommer som morgenavis 2. pin
sedag er sikkert sat op pinselørdag, og rådhusuret er med på fotografiet. Så mon ikke bil
ledet er taget sådan cirka den 19. maj 1934 tyve minutter i fire om eftermiddagen?
Der er faktisk et billede med af rådhuspladsen, som den ser ud nu, i form af et fotografi
af en hvid model, nok den, efter hvilken politikerne vedtog udformningen af pladsen. Der
står den nye store sorte bygning, set skråt fra oven, ikke så dårligt til Helmerhus, »Utrechts«
bygning, som den kom til i virkeligheden, set nede fra pladsen.
Egil Skall
Anne Ørbæk Jensen & Lisbeth Ahlgren Jensen: Musikalsk byvandring i København. C.A. Reitzel
1995,176 sider, kr. 195,00.
I København finder man ikke så få komponistmonumenter og mindeplader, og der er tal
rige bygninger, som er eller har været i brug i musiksammenhæng, så ideen om en musi
kalsk byvandring er sådan set god nok. Den er foretaget i den foreliggende bogs 40 afsnit,
som hver er forsynet med et storartet helsides fotografi. Dog kan det indledningsvis kon
stateres, at vandrelysten ikke forudsættes at være overvældende stor, eftersom læseren
hverken føres til Frederiksberg eller til Christianshavn - tanken om at gøre brug af Hoved
stadens Trafikselskab har åbenbart ikke været nærliggende.
Også på anden vis opdager man hurtigt en begrænsning. Opdelingen på de 40 relativt
korte afsnit har helt tydeligt været snærende. Det har skullet »gå op« med overskrift, tekst
og et helsidesbillede, og det er gået ud over den topografiske side af sagen. Der er således
ikke engang blevet plads til at bringe illustrationer af samtlige omtalte komponistbuster og
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mindeplader, og det virker noget utilfredsstillende, når fotografen Torben Klint nu allige
vel har været turen rundt.
Med udgangspunkt i Lurblæserne guides man afsnit for afsnit frem gennem musikhi
storien, der i modsætning til det historisk-topografiske er forfatternes egentlige gebet. Og
det er faktisk lykkedes i de 40 afsnit at give en overskuelig og letlæst musikhistorisk over
sigt, som man sådan set godt kan anbefale som introduktion helt løsrevet fra enhver form
for fodsport. Skulle man føle trang til yderligere fordybelse i emnet, henvises i litteraturli
sten dels til Nils Schiørrings trebindsværk - Musikkens Historie i Danmark - fra 1977-78,
dels er der suppleret med henvisninger til væsentlige arbejder udkommet siden da.
Alt i alt er de mange afsnit udarbejdet særdeles indsigtsfuldt om end ikke med meget
sans for det finurlige. Anmelderen har kun et enkelt sted følt sig motiveret til højlydt at
trække på smilebåndet. Til gengæld må det siges at være en fornøjelig omstændighed, at
man i sin tid ved Rosenborg Brøndkuranstalt hver morgen indledte den musikalske under
holdning med en koral, inden der kom mere muntre toner på programmet. Og ikke mindst,
at ateistiske brøndgæster på et tidspunkt gjorde ophævelser over dette kristelige indslag.
Der er altså god orden i det musikhistoriske. Og når det gælder det mere generelle, for
bliver det ved småtingene. Jo, det er nu da almindelig anerkendt, at prinsesse Louise
Augusta var datter af Struensee (s. 114). Og den nuværende landsretsbygning, Frederik IV.s
store operahus, rummede i årene fra 1884 ikke blot Landstinget, men den hele Rigsdag (bil
ledtekst s. 26). Det var faktisk i bygningen på hjørnet af Bredgade og Fredericiagade, at for
fatningskampen udspandt sig, og først i 1918 kunne såvel Folketing som Landsting rykke
ind på det nuværende, genopbyggede Christiansborg.
Anders Monrad Møller

Bo Bramsen (red.): Strandvejen før og nu. Bd. 1-2. 1995. 447 + 431 s., kr. 499,-Strandvejen er det bedre Københavns forlængelse om sommeren. Strandvejen er Danmarks
længste villavej. Det er et par af de karakteristika, der - først og sidst - i dette værk hæftes
på denne vejstrækning. Det er københavnernes sommerlige fornøjelser, både de folkelige
kilderejser og det bedre selskabs liggen-på-landet, der for et par hundrede år siden gjorde
den smukke, men umagelige vej langs kysten til en del af kulturen i København. Allerede
inden da havde fiskerne langs Sundet ernæret sig ved at forsyne byens befolkning med fisk.
Det var strækningen ud til Klampenborg, der først knyttedes til hovedstaden, men alle
rede ved århundredskiftet udstraktes bebyggelse og trafikforbindelser længere opad
kysten i et sådant omfang, at beskrivelsen som Danmarks længste villavej tilfulde er dæk
kende. Og at det er en af de absolut bedre villaveje, hersker der ikke tvivl om.
Denne udvikling beskrives udmærket og veleksemplificeret i gennemgangen af den 40
kilometer lange vejstrækning, begyndende ved Svanemøllen. Der redegøres for bygninger,
personer og begivenhedsforløb, knyttet til de enkelte lokaliteter og områder.
Historien er også trafikforbindelsernes, transportmidlernes og vejsystemets, og bebyg
gelses- og beboelsesmønstrets udvikling, Københavns vækst ud i Gentofte og udviklingen
af helårsvillabeboelsen på afstand af arbejdsstedet.
Værket er i ide og form som de for få år siden udsendte København før og nu - og aldrig.
Bo Bramsen har udvalgt og opsat billederne og skrevet billedteksterne, medens en række
forfattere har skrevet brødteksten.
Vejen selv og trafikforbindelserne beskrives i et indledende og et afsluttende afsnit.
Ved udvælgelsen af billederne har Bramsen støttet sig kraftigt på de lokale arkivers, muse
ers og bibliotekers billedsamlinger. Der findes i kommunerne i dette område en række
meget gode samlinger, og værket illustrerer fint værdien af sådanne velordnede institutio
ner.
Bo Bramsen noterer i forordet, at de kommunale billedsamlinger i de otte kommuner, som
Strandvejen passerer, har leveret 800 af værkets 1000 billeder - vederlagsfrit, på nær en, hvis
billeder så praktisk taget ikke er benyttet. »Museernes afgiftspest har således endnu ikke
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nået Øresunds kyster«. Kun syv af billederne er købt. De øvrige ca. 200 er udlånt af private
eller nyoptagelser. - Anmelderen har ikke så ondt af, at der skal betales for brug af billeder,
men prisernes højde er ved at være et problem for mindre markedsstærke udgivelser.
De fleste af forfatterne er knyttet til arkiv- og museumsinstitutioner i det område, de be
skriver, eller har på anden måde gennem mange år beskæftiget sig med stedets historie.
Afsnittene bærer hver for sig præg af deres forfatter. De skal ikke gennemgås her, men
giver alle en instruktiv fremstilling, gode karakteristikker og vurderinger. De fejl, der har sne
get sig ind, kan de stedkendte kan gå på jagt efter; men de må savne en facit(rettelses)-liste.
Som »København før og nu - og aldrig« kan det siges at være et problem, at den strengt
topografiske disposition og fordelingen af fremstillingen på de mange forfattere betyder, at
der ikke findes en sammenfattende karakteristik af de sociale mønstre og boformerne og en
sammenfattende og sammenlignende kronologi over hele Strandvejens udvikling. »Det
højere borgerskab« møder vi overalt, men var der forskellige lag og typer i dette, hvornår
flyttede de til hvilket afsnit af Strandvejen, og hvordan indrettede de sig til forskellig tid?
Husenes indre og livet i dem og mellem dem hører vi kun sporadisk om, overvejende i
udmærkede citater af skønlitteratur og erindringer.
Værket er dog vægtigt og vellykket endda.
Henrik Gautier

Bjørn Westerbeek Dahl og Leif Theilmann Aabel: Fra Svanemøllen til Tuborg. Forlaget Sortedam.
1996. 45,- kr.
Østerbro Lokalhistoriske Arkiv har i de sidste par år udgivet tre turguider til områderne
mellem Østerport Station i syd og Svanemøllen-Farumlinien i nord. De blev en publi
kumssucces og måtte genoptrykkes. En ny turguide fra 1996 dækker Svanemøllen-Ryvangsområdet. Det afgrænses af Svanemøllen i Syd, Kystbanen i vest og Tuborg-kommunegrænsen i nord.
Udover at beskrive turforslagene gennemgår de to kompetente forfattere kortfattet
områdets historie, og væsentlige oplysninger er taget med. Hæftet kan ikke stå alene som
oplysningskilde til områdets historie, men kan virke til at udbrede kendskabet til, hvor de
enkelte lokaliteter ligger, og det egentlige formål at være en turguide opfylder det lille hæf
te til fulde.
Hasse Neerbek
Amager Bybilleder. På kanten a f byen. AK83 Konsulenter A/S. Susanne P. Svendsen, Lise Kongsgaard og Kell Elgstrøm. København 1995. 215 s. Illustr. sort/hvid og farve samt udtrækskort.
For mange er Amager blot en slags affyringsrampe, når det gælder forretningsrejse eller
ferietur fra Københavns lufthavn i Kastrup eller bilfærge til Skåne. Og tilsvarende føles
øen som en »flad« fornemmelse, når man præget af jetlag eller ferietømmermænd retur
nerer fra den store verden og skal møde København og hverdagen igen.
Øen har dog betydelige herlighedsværdier. Det ejendommelige inddæmmede areal, og
hvor man fra Kalvebodbroen har Københavns mest fascinerede udsigt til storbylandska
bet, lufthavnens hightech-miljø, Dragørs velplejede idyl, øde, støvede industrikvarterer
ved Bryggen og omkring Strandlodsvej, som er fyldt med Westside-story-stemning. Der
ligger meget og venter, men det kræver en håndsrækning.
Med denne bog hjælpes man på gled. Den velskrevne og sobre tekst og det store illu
strationsmateriale fungerer som en letlæst guide og øjenåbner for Amager, et stykke
nutidsdokumentation med korte historiske rids. Der gives også en forklaring på, hvorfor
Amager har været så ugleset.
Amager Bybilleder tager tråden op med rehabilitering af et forstadsområde som i sam
me forfatteres gennemgang af Københavns nordvestlige kvarterer, der udkom i 1993.
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Men læsningen giver desuden anledning til at efterspørge en grundig Amagerbrohisto
rie, hvad også Nørrebro og Vesterbro venter på.
Torben Ejlersen
Erik Housted: En matador på Amager. Eberts Villaby
get A'mar 1996. 156 s. ill.

dens grundlægger Hermann Ebert. Forla

I hundredåret for stiftelsen af grundejerforeningen Eberts Villaby har foreningen udgivet
dette jubilæumsskrift, forfattet af dens kasserer Erik Housted, der allerede er kendt for fle
re lokalhistoriske arbejder.
Bogen indledes med en udgave af grosserer Hermann Eberts selvbiografi, skrevet kort
før hans 80-årsdag i 1935 og et år før hans død. I al sin kortfattethed tegner den et fascine
rende selvportræt af en self-made mand og et eksemplar af den type erhvervsmænd fra det
19. århundredes anden halvdel, som kaldes »griindere«.
Næringsfrihedsloven af 1857 og de gunstige økonomiske langtidskonjunkturer bød, frem
til 1. verdenskrig, mænd med mod, handlekraft og snilde store muligheder for at skabe sig
velstand og indflydelse - uden at have arvet social position eller formue som udgangspunkt.
Typisk var det heller ikke særlig fagkundskab, der bragte dem frem; deres kvalifikation var
helt enkelt evnen til at få virksomheder til at blomstre og penge til at yngle.
Hermann Ebert voksede op på Amager - i Kastrup, hvor hans far var arbejder, og han
selv blev »hyttedreng« på glasværket. Efter konfirmationen kom han i urtekræmmerlære. I
1880 fik han, 25 år gammel, egen forretning, og så gik den derudaf - efter alle griinderes
maxime: Bliv ikke ved din læst. Ebert startede et kaffebrænderi, siden en kaffesurrogatfabrik og drev engroshandel med produkterne. Tidligt slog han sig på den økonomiske akti
vitet, der i det eksplosivt voksende København var særlig attraktiv, og som blev hans spe
ciale: boligbyggeri. Det førte så igen til, at han grundlagde et maskinsnedkeri og blev
medejer af et teglværk. Et afsnit i bogen redegør for Eberts samlede, meget omfattende
byggeaktivitet.
Med den voksende formue fulgte indflydelse og anerkendelse både lokalt og i større
sammenhæng. Blandt meget andet blev Ebert formand for Tårnby sogneråd og gled derfra
efter Sundbyernes indlemmelse 1902 ind i Københavns borgerrepræsentation. I 1908 sad
han og græmmede sig over den store københavnske byggekrise, da ind ad døren kom - et
ridderkors: »Dette mit ridderkors kom til mig som i sin tid Dannebrog, der faldt ned fra
himlen... jeg fik nyt håb og tilliden til mig selv tilbage«.
Hermann Eberts største og dristigste projet var uden al tvivl den villaby, der bærer hans
navn, og hvis tilblivelse og første udvikling bogen grundigt skildrer. Når man som nær
værende anmelder har levet de første 30 år af sit liv i Eberts Villaby, byder disse afsnit
naturligvis på stærkt engagerende læsning - og en fristelse til at fortabe sig i ren nostalgi.
Jeg skal søge at koncentrere mig om et par motiver af mere almindelig interesse.
Starten på projektet var, at Ebert i 1894 købte et 16 tdr. land stort areal i trekanten mel
lem Amagerbrogade og Kirkevej (nu Englandsvej). Hans plan gik ud på at udstykke area
let i omkring 150 villaparceller, og selv stå for bebyggelsen af dem. Han engagerede sig
således ganske kraftigt i projektets finansiering, men begrænsede risikoen ved først at
påbygynde opførelsen af de enkelte villaer, når de var solgt, og minimerede byggeomkost
ningerne ved i vid udstrækning at arbejde med det samme arkitekt/håndværkerteam - og
ved at benytte sit eget maskinsnedkeri.
Men dristigt var det - også på grund af beliggenheden. Tilsyneladende opfattede folk på
den anden side af broerne dengang Sundbyerne som det rene Klondyke. »Sundbyerne tæn
ker vi os som et slags Utterslev Mark med dettes berygtede fattigdom og uhumskheder«,
lyder et citat af en københavnsk journalist. Og derud ville Ebert altså lokke folk, der aspi
rerede til at blive villaejere!
Når det faktisk lykkedes, skyldtes det formentlig først og fremmest, at han tilbød en vil
la (om ønsket med 2 lejligheder) for en kontant udbetaling på 1000 kr., hvad der viste sig
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at være overkommeligt for folk af den solide middelstand. En rolle spillede utvivlsomt
også Eberts sans for markedsføring. Bogens skildring heraf er overordentlig underholden
de, for den fører læseren tilbage til en tid, da reklamens metoder og virkemidler var noget
mindre sofistikerede, end vi nu er vant til.
Udover at udsende illustrerede prospekter, som bl. a. anpriste villabyens sunde belig
genhed (» - den rene ozonholdige luft strømmer med vestlige vinde fra Kallebod Strand«)
og de fordelagtige betalingsvilkår, arbejdede Ebert med aviserne, hvis repræsentanter ind
bødes til at overvære forskellige begivenheder, der markerede stadier i projektets realise
ring. Helt fra begyndelsen var det lokale organ, Amager-Posten, mildt sagt velvilligt ind
stillet. Ved præsentationen i 1894 ilede A-P med for læserne »at oprulle det Slaraffenland,
som Amager inden ret mange år sikkert vil blive«. Den kommende villaby ville »blive ind
hegnet som en lille aristokratiske!) by for sig selv«, men ville dog samtidig »åbne sine arme
også for småfolk«.
Den dualisme imellem det »aristokratiske« og det jævne, som A-P her slår på, kom fak
tisk til i lang tid at karakterisere Eberts Villaby. Flere lokalt baserede fabrikanter, større
håndværksmestre, direktører, læger og advokater flyttede ind. Men hovedparten var af
middelstand - forfatteren konstaterer en overrepræsentation af kaptajner i handelsflåden.
Har Ebert også drevet mere målrettet markedsføring?
Den definitive attest for kvarterets respektabilitet leverede Hermann Ebert selv, da han
i 1903 flyttede ind i villaen Christian 2.s Plads nr. 11. Det var et stort hus, men Ebert udvi
dede det væsentligt og navngav det efter forbillede af Frederik den Store: Sanssouci, hvor
ved han overså, at det, preusserkongen lagde vægt på ved sit lille lystslot i Potsdam, var
dets beskedenhed.
Bogens interessante redegørelse for den første ejerkreds sociale sammensætning bygger
på en fuldstændig ejerfortegnelse, supplereret med undersøgelser i skattelisterne. Den til
dato ajourførte ejerliste er aftrykt bagest i bogen, hvilket giver læseren mulighed for at
anstille betragtninger over villabyens senere udvikling
Erik Housted har med denne bog leveret et meget grundigt og vellykket lokalhistorisk
arbejde; udover den solide tekst byder bogen på en masse gode billeder. Der er grund til
at lykønske grundejerforeningen Eberts Villaby med den.
Erik Stig Jørgensen
Kjeld Kayser og Birgit Vorre: Lille Mølle på Christianshavn. Virksomhed og bolig 1669-1973. Nati
onalmuseet 1996. 96 s., kr. 150,-Mange har sikkert i tidens løb, ligesom anmelderen, kastet lange nysgerrige blikke på Lil
le Mølle i forvisning om, at der bag de gamle gulkalkede mure gemte sig en Aladdins hule,
som det kun var forbeholdt de få udvalgte at beskue nærmere.
Siden Nationalmuseet i 1973 overtog møllen som testamentarisk gave, har den for
størstedelen stået ubeboet, og bortset fra en foreløbig registrering af indbo blev der intet
foretaget før i 1994, hvor der blev udført opmåling og fotodokumentation. I Kulturbyåret
1996 blev Lille Mølle imidlertid forsøgsvis åbnet for rundvisninger. Det blev til næsten 8000
besøgende, så det er besluttet også at åbne møllen i sommeren 1997. På denne baggrund er
bogen om Lille Mølle ikke blot kærkommen, men den er også velskreven og en fornøjelse
at skue med sine mange fine illustrationer
Bogen falder i to hoveddele. Den første af Kjeld Kayser omhandler historien fra den
første stubmølle på stedet blev opført i 1669, dens afløser i hollandsk facon fra 1783, den
hvis underdel og møllerbolig er bevaret, udvidelsen i 1832 med dampkraft i den ligeledes
bevarede tilbygning, frem til mølleriets nedlæggelse i 1909. På basis af arkivalske kilder,
først og fremmest skøde-og panteprotokoller, folketællinger og brandtaksationer berettes
om skiftende ejere og om- og tilbygninger i tidens løb, alt ledsaget af samtidige illustratio
ner og instruktive grundplaner.
Tilsyneladende har forfatteren ikke været opmærksom på det kildemateriale, som beror
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i de militære arkiver, d.v.s. Ingeniørkorpsets danske arkiv (før 1848) i Rigsarkivet, hvor i
hvert fald pakkerne 132, 213 og 244 indeholder materiale om Lille Mølle. I det hele taget
rummer Ingeniørkorpsets arkiv adskilligt om bygninger på volden og forterrænet, herun
der også møller, ofte ledsaget af bygningstegninger og grundplaner. Det skal dog ikke
lægges forfatteren til last, men skal blot nævnes her for at gøre opmærksom på dette vær
difulde, men alt for ofte oversete, materiale.
Bogens anden del af Birgit Vorre omhandler tiden fra 1916 hvor ingeniør Ejnar FlachBundegaard (1887-1949) erhvervede den da stærkt forfaldne mølle, hvis overdel var nedta
get allerede i 1897, og lod den indrette til privatbolig, medens hans virksomhed Dansk
Instrument- og Apparatfabrik A /S fik lokaler dels i dampmøllebygningen, dels i det til
hørende pakhus (opført 1857, nedrevet 1939) på den modsatte side af voldgaden.
Det var arkitekt Jens Landbo-Berthelsen som forestod ombygningen og skabte rammer
ne for det særprægede hjem Ejnar Flach-Bundegaard og hans hustru Johanne (1890-1974)
indrettede i den gamle mølleunderdel, og som står intakt i enhver detalje. Kostbarheder og
egentlige antikviteter leder man forgæves efter, men selv om de hundredevis af inventar
dele, fra store tunge møbler til de mindste nipsgenstande, hver især er uden større selv
stændig værdi, gør netop helheden det til en fascinerende oplevelse at besøge Lille Mølle.
Og med bogen som introduktion og guide er man godt hjulpet til at finde vej i de snirkle
de kroge og fornemme de holdninger, som præger hele indretningen. I de enkelte kapitler
gennemgås først virksomheden og den familiemæssige baggrund samt indretningen og
udstyret i boligens enkelte rum, og i de efterfølgende levendegøres livet på Lille Mølle ved
beretninger om beboerne og om rejser og selskabelighed. Alt er ledsaget af et smukt udvalg
af såvel ældre som nye fotos.
Afslutningsvis bringes et par kapitler om Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond
samt om Nationalmuseet og Lille Mølle, herunder 1960'ernes planer om genskabelse af
møllen som mølle. Sagen var den at den oprindelige overdel i 1897 var blevet flyttet til
Taastrup Mølle ved Holbæk. Her blev den nedtaget i 1963 og opmagasineret, men da en
genrejsning viste sig at være for kostbar, blev de brugbare dele bestemt til restaurering af
andre gamle vindmøller rundt omkring i landet
Lille Mølles fremtid er stadig uafklaret, især af økonomiske årsager, men med bogen har
forfatterne i hvert fald opfyldt et af Ejnar Flach-Bundegaards ønsker, nemlig at få nedskre
vet møllens historie.
Erik Housted
Sussie Elmann Paddison: Bryggen - den glemte bydel. Udg. af Island Brygges Lokalhistoriske Fore
ning og Arkiv. 1995. Distribution: Bryggens Boghandel; 178,- kr.
Bryggen kunne være et slangord for et bryggeri, men i denne sammenhæng betegner det en
hel bydel i København, nemlig Islands Brygge. Bydelen har i øvrigt fået sit særprægede
navn, fordi islandske passagerskibe omkring århundredeskiftet lagde til ved et lille kajom
råde ved Langebro, hvad der ikke helt tydeligt fremgår af bogen, og den interessante nav
neskik med islandske gadenavne er der ikke gjort meget ud af.
Islands Brygge fylder ikke meget i de gængse værker om Københavns historie, hvilket
måske skyldes, at området kun er ca 100 år gammelt. Det ved nogle medlemmer af den ini
tiativrige forening »Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv«, og derfor har de
udgivet en bog med titlen Islands Brygge- den glemte bydel. Et stort indsamlingsarbejde af
først og fremmest billeder ligger bag bogens tilblivelse.
Der er flere delafsnit i bogen, hvoraf to hoveddele er afsnittene »Bryggen i Glimt« og
»Bryggen 1880-1994«.
»Bryggen i Glimt« beretter med en uddybende tekst bydelens historie fra »barndommen«
op til i dag. Tekstsiderne er suppleret med illustrationer, fortrinsvis fotografier. Teksten er
summarisk. Der fortælles historie om lokaliteter som havnen, Langebro, Artillerivejs Kaser
ne og det lille fiskerlejeagtige område Nokken. Billedstoffet er nye optagelser og ældre fotos.
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Det andet hovedafsnit, »Bryggen 1880-1904«, er en ren billeddel, som indeholder et hav
af interessante nyere og ældre fotografier fra området. I et særskilt afsnit behandles de
enkelte gader. Bogen afsluttes med en tidstavle.
Værdien af det store indsamlingsarbejde, som foreningen har lagt for dagen ved at ind
samle og få optaget fotografier af lokaliteter og begivenheder fra området, bevises blandt
andet af de interessante og unikke billeder, som præsenteres i bogen. Den må i det hele
taget betegnes som et stykke pionerarbejde, og den giver inspiration til fortsatte og uddy
bende studier i Bryggens historie.
Man kunne forslå som studieobjekt, at man interesserede sig for de enkelte bygningers
historie herunder de spekulative elementer fra bygherrernes side. For eksempel siger en
oplysning om, at man kunne bo gratis i en måned i en femværelses lejlighed omkring
århundredeskiftet noget om byggeaktiviteten på stedet på det tidspunkt. Ole Brages
spændende barndomserindringer fra Bergthoras Teatret kunne give anledning til, at fore
ningen gør mere ud af erindringsindsamling. Realkommentarer, eksempelvis hvem der har
taget billedet, hvor billedet findes, og en nøjere gennemgang af de enkelte billeder, mang
ler gennemgående. Helt galt går det i et kapitel om ekskursioner, som foreningen har fore
taget. Her ville det i øvrigt være interessant med et kapitel om slentreture i området.
Bogen er et gennemtænkt stykke formidlingsarbejde, og den kan kun vække interessen
for Islands Brygges historie.
Hasse Neerbek
Valdemar Dan-Jensen: I den hvide etatsråds fodspor, Krohns Forlag 1995.
«I den hvide etatsrådsfodspor« følger arkitekt, etatsråd og kreditforeningdirektør Rogert
Møllers virke i København, fra han ankom til byen, med et par nye træsko, en madpakke
samt to kroner, til han dør, som en højst anerkendt arkitekt, hvor flere af byens markante
huse bærer hans navn. Han oppebar sit tilnavn »Den hvide etatsråd«, da hans store skæg
og manke med tiden blev ganske hvidt.
Rogert Møller blev født i 1844, i 1858 drog han afsted til København, hvor han blev opta
get på Hærens elevskole. Da han var en dygtig tegner, blev han i 1862 ansat som aspirant i
Generalstabens topografiske afdeling, i 1870 forlod han hæren og fik ansættelse i Køben
havns Brandvæsen. Han blev hurtigt familiefar, med en større børneflok, og da man på
daværende tid ikke kunne ernære en større familie via et offentligt embede, begyndte han
i sin fritid at assistere den kgl. bygningsinspektør Vilhelm Petersen.
Derved kom han i kontakt med en række grundejere, der værdsatte hans praktiske sans. I
Weilbachs kunstnerleksikon findes der en udtalelse om Rogert Møller, der rammende beskri
ver hans virke »Rogert Møller var en selfmade Mand. Hans Produktion betyder intet i kunst
nerisk Henseende, men er typisk for Tidens Byggespekulation. Hans praksis var meget stor«.
Valdemar Dan-Jensen tager læseren på en rejse gennem København, hvor han udførligt
beskriver Rogert Møllers prægning af især Vesterbro, det bliver sagt, at han i sin tid byg
gede hvert andet hus i på Vesterbro. Samtidig berørte hans aktiviteter også Fredriksberg og
de nordlige bydele. Der er ligeledes en beskrivelse af de engelsk inspirerede cottager i Hel
singør, der også blev opført med Rogert Møller som arkitekt.
Rogert Møller var en højst nuanceret arkitekt idet han både mestrede at bygge huse i den
hollandske renaissancestil, jugendstilen, klassicistiske stil og i den gotiske stil. Derved giver
bogen også en indsigt i de forskellige stilarter. I en lejlighedssang ved hans 70-års fødsels
dag blev der sagt, at han mestrede alt fra slotte til stalde.
Valdemar Dan-Jensens beskriver husene, deres arkitektoniske særpræg og deres anven
delse; herudover retter han en række skarpe angreb på de tilbygninger, der i dag gør, at
husenes skønhed overses p.g.a. facaderenoveringen eller mangel på samme. Engang imel
lem sidder læseren tilbage og føler sig som deltager i et korstog mod de butikker, der i dag
maltrakterer husenes facader i en sådan grad, at man helt overser de arkitektoniske fortrin
husene har. Men desværre har Valdemar Dan-Jensen ret, mange af de facaderenoveringer,
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der er blevet udført, har efterladt husene som afpillede skeletter og uigenkendelige fra de
tegninger, der lå til grund for opførelsen af dem. Til gengæld får de husejere, der foretager
en renovering af husene, ud fra det princip at føre husene tilbage til deres oprindelige
pragt, stor ros. Herudover har Valdemar Dan-Jensen krydret bogen med utallige små anek
doter, der giver det lille løft til bogen, der gør, at den ikke bliver ensformig i sin oprems
ning af de forskellige bygninger, Rogert Møller tegnede.
Christine Halckendorff

Holger Dyrbye og Jørgen Thomsen: Hans Hoick viste vejen. Kraks Vejviser gennem 225 år. Kraks
Forlag 1995, 334 s., kr.225,-.
Kraks Vejviser behøver ingen nærmere præsentation, kendt og skattet som den er ikke blot
af dagens mange brugere som søger aktuelle oplysninger, men de forgangne 225 års udgi
velser er også et helt uomgængeligt redskab for alle, som beskæftiger sig med lokal-og per
sonalhistorie.
Der er unægtelig et stykke vej fra agent Hoick i 1770 udsendte sin første vejviser på 45
sider i lommeformat til dagens vejviser på ca 7.000 sider i otte store bøger. Jubilæumsår
gangen var nr. 222 i rækken, idet vejviseren ikke udkom i 1781,1783 og 1793.
Det er forståeligt at Kraks Forlag har ønsket at markere jubilæet - og prisværdigt at opga
ven er blevet læst som tilfældet er. Allerede i 1991 blev opgaven at skrive bogen overladt
forfatterne som begge er unge, kyndige historikere med rødder i Odense. De har haft fri
adgang til virksomhedens bevarede arkivmateriale og til åbenhjertige samtaler med såvel
tidligere som nuværende medarbejdere. Resultatet er blevet en både smuk og læseværdig
bog, sober og nøgtern og dejlig befriet for de mange rosende superlativer som selv i vore
dage for ofte præger jubilæumsskrifter.
Egentlig er titlen lidt misvisende: Nok har vejviseren altid været det bærende element,
men Krak har også gennem tiden udgivet - og udgiver fortsat - adskillige andre publikati
oner, og flere af disse har naturligt fået en kortere eller længere omtale i bogen i særdeles
hed Kraks Blå Bog, som er udkommet siden 1910. Netop afsnittene om den Blå Bog hører
til bogens mest interessante med adskillige morsomme og illustrative eksempler på udval
get af biograferede og oplysningerne om disse. Men også behandlingen af selve Vejviseren
er i høj grad interessant bl.a. ved at forfatterne kommer ret detaljeret ind på, hvor man fik
oplysningerne fra, hvorledes de blev behandlet og redigeret, og hvorledes trykningspro
cessen forløb, ting man stort set vil se forgæves efter i Kraks tidligere jubilæumsskrifter.
Bl.a. er det interessant at læse, hvorledes man håndterede ikke mindre end 43 tons stående
blysats før overgangen til fotosats, og før EDB-alderen så småt holdt sit indtog hos Krak i
midten af 1970'erne.
Bogens første halvthundrede sider omhandler tiden indtil stadskonduktør Thorvald
Krak i 1862 kom til at forestå vejviserudgivelserne, de næste ca. 130 sider tiden indtil Besæt
telsen, og resten af bogen omhandler tiden under Besættelsen og frem til i dag. Som afslut
ning bringes en kilde- og litteraturoversigt samt en nyttig oversigt over samtlige Kraks
publikationer gennem tiden og endelig et personregister.
Erik Housted
Hulkort og EDB-teknologi Danmark 1911-1970 af Lars Heide. Systime 1996, 411 s. ill., kr. 350,-.
Bogen »Hulkort og EDB i Danmark 1911-1970« rummer en ganske omfattende gennem
gang af hulkort- og EDB-teknologiens betydning for os her i Danmark. Med udgangspunkt
i situationen i 1911, hvor den første danske virksomhed, Statens statistiske Bureau, tog hul
kort i brug, gennemgår bogen udviklingen af udstyret frem til de overvejende mainframebaserede systemer i 1970. Undervejs redegøres der også for de vigtigste system-leve
randører i Danmark, deres forskellige produkter og forskelle.
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Det centrale i fremstillingen er dog selve anvendelsen af disse teknologier i Danmark.
Bogen er primært baseret på forskellige beretninger om udviklingen i en række konkrete
installationer og bygger dels på oplysninger i bøger og artikler og dels på interviews af ikke
mindre end 37 nuværende og tidligere medarbejdere inden for branchen. De belyste
eksempler findes i øvrigt både inden for den offentlige og den private sektor.
Herudover er bogen forsynet med en række spændende, gamle fotos samt informative
tegninger, figurer og tabeller, som i vid udstrækning er med til at belyse den ligefrem revo
lutionerende udvikling, der har fundet sted inden for dette område. Til hvert kapitel er sup
plerende anført et overvældende antal uddybende noter, hvortil kommer en samlet
opremsning af det omfattende kildemateriale, samt et alfabetisk stikordsregister.
Bogen er opdelt i 2 hovedafsnit, det ene vedrørende hulkortsystemerne og det andet om
EDB. Begge afsnit er igen delt op i et overskueligt antal kapitler, først omfattende en gene
rel omtale af teknikken, dernæst udbredelsen i Danmark, de forskellige anvendelsesområ
der samt specifikt om enkelte brugere.
Alt i alt finder jeg bogen letlæselig, ikke mindst grundet de mange »krydderier« i form
af små anekdoter samt henvisninger til aktuelle begivenheder, man kan have hørt om, bl.a.
gennem dagspressen. Dog kan enkelte af de indledende kapitler, der rummer en mængde
detaljer om den bagvedliggende teknik, stille krav om større opmærksomhed. Men disse
oplysninger er absolut ikke uinteressante og er samtidig med til at belyse baggrunden, og
dermed øge forståelsen for den efterfølgende udvikling. Bl.a. redegøres der for de forskel
lige krav, som stilles til et edb-system til henholdsvis forsknings- og administrativt brug,
hvor det til videnskabelige formål oftest er beregningsarbejdet, der tillægges størst betyd
ning, mens vægten i administrative systemer i højere grad ligger på ind- og udlæsningen
af data.
Ud over de tekniske problemer, som indførelsen af en sådan ny teknik medfører, påpe
ger forfatteren også det uundgåelige behov for organisatoriske ændringer, hvilket er aktu
elt både ved indførelse af hulkort- og edb-teknologi. Bl.a. omtales nogle forskellige tilfæl
de, hvor man af personalepolitiske årsager ikke - i første omgang - valgte den optimale
løsning.
For at illustrere hvor vidt bogen spænder, skal specielt nævnes kapitlet om Datacentra
len, hvor man kommer temmelig langt ind på de forudgående politiske forhandlinger i Fol
ketinget i forbindelse med introduktionen af dels CPR- og dels Kildeskatte-systemet. Det
te gør dog efter min mening - som offentlig ansat - kun bogen alsidig og samtidig mere
nærværende. I samme kapitel omtales endvidere den mere eller mindre subjektive tiltro
til/afhængighed af bestemte leverandører, ligesom begrebet »udviklingens nølende faktor«
introduceres som udtryk for den politiske beslutningsproces.
Selv om forfatteren i sin indledning understreger, at bogen på ingen måde tenderer at
give en udtømmende beskrivelse af hele den tekniske udvikling i bl.a. 1950'erne og 60'erne,
synes jeg, at man får et bredt indblik i den underliggende teknologi samt udvikling frem til
»vore dage«. Således finder jeg bogen værd at læse for alle, der blot interesserer sig lidt for
EDB og dens enorme betydning for vort samfund i dag, og ikke mindst for den unge gene
ration, der udelukkende kender til edb i dens nuværende form, udgør bogen et godt sup
plement med alle dens paralleller tilbage til hulkortenes epoke.
Claus Woll
Carl Erik Andresen: Dansk møbelindustri 1870-1950, Systime 1996.
«Dansk møbelindustri 1870-1950« fortæller om den danske møbelindustris udvikling fra et
håndværksfag til en egentlig industri. Samtidig forklarer den, hvorfor dansk møbelindustri
er blevet sådan en succes. Bogen giver bl.a. en præsentation af den betydning, som møbel
designerne, f.eks. Børge Mogensen, Kaare Klint og Poul Henningsen, havde for de danske
møblers internationale succes. Bogen giver et rids af erhvervets historie, den beskriver
hvordan udviklingen begyndte, og hvordan møbelindustrien opnåede sin succes, hvilken
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indflydelse den teknologiske udvikling havde på udviklingen af nye møbeltyper, og hvil
ke konsekvenser det havde for de ansatte i industrien.
Den tidlige møbelindustri i 1800’tallet var domineret af de små virksomheder, og de fle
ste af virksomhederne var placeret i København, ligesom langt det meste af den øvrige
industri på daværende tidspunkt. København var den førende møbelby i 1800'tallet.
De fleste, der var beskæftiget indenfor erhvervet, var faglærte møbelhåndværkere, og
der var kun få ufaglærte. Det meste af produktionen blev afsat til det bedre borgerskab,
men samtidig med industrialiseringen og den deraf afledte urbanisering, voksede der nye
store købergrupper frem: de velbeslåede arbejdere, den voksende gruppe af funktionærer
og mange officielle institutioner. Møbelforbruget var derfor stærkt stigende, og derved
fremkom ønsket om en standardisering af produktionen, for på denne måde at få priserne
ned, så virksomhederne kunne dække den øgede efterspørgsel. Denne udvikling betød, at
det ikke længere var rentabelt at opretholde den traditionelle håndværksproduktionsform.
Samtidig blev det efterhånden rationelt at flytte virksomhederne ud af København for at
anlægge nye fabrikker i en af de talrige stationsbyer, hvor fabrikkerne blev placeret nær ved
produktionsmaterialerne, arbejdskraften var billigere og rigelig, og efter endt produktion
var det nemt at få bragt de færdige produkter ud via jernbanen. På denne måde blev trans
portomkostningerne minimeret. Men samtidig betød det, at København mistede sin positi
on som den førende møbelproducerende by.
Erhvervet var i lang tid præget af de mindre virksomheder, der var betydeligt bedre til
at tilpasse sig markedet, men de kunne ikke producere så store serier, at stordrift kunne
betale sig. Det egentlige industrielle gennembrud i møbelindustrien, mener Carl Erik An
dresen, foregår mellem 1905-1915, hvor en stadig stigende del af produktionen går fra
håndværksvirksomhederne til fabrikkerne.
11920'erne skete der et gennembrud indenfor møbelindustrien, idet der startede et sam
arbejde mellem designerne og håndværkerne, og fabrikkerne begyndte nu i stigende grad
at producere enkeltmøbler i stedet for hele møbelsæt, dette var starten på den danske funk
tionalisme. Hvert møbel skulle kunne sættes sammen med andre møbler i et rum, og pro
duktionen gik væk fra de samlede sæt, hvoraf den billige del af branchen kaldtes slagter
sæt: dagligstuer, spisestuer, herreværelset. Det blev skæbnen for mange af de små virk
somheder, der havde specialiseret sig i at producere samlede sæt. Men da enkeltmøbler stil
lede større fordringer til produktudvikling og tilrettelæggelsen af produktionen i større
skala, var det en god gevinst for de større virksomheder. Industrien bevægede sig derfor i
perioden fra 1920-50 hen imod den designmæssige udvikling.
Møbelindustrien i Danmark har haft gode kår, da den var sikret et marked via indu
strialiseringen og den deraf afledte urbanisering, der skabte en øget efterspørgsel. Indu
strien havde ligeledes gode produktionsmuligheder, da der var en tilgang af den fornødne
arbejdskraft og produktionsmaterialer, samtidig formåede industrien at omstille sig og
opbygge en industri, der blev kendt for sin kvalitet og funktionalisme.
Hele denne udvikling fra håndværk til industri behandler bogen på glimrende vis, og
den giver derved et historisk indblik i et af de mest succesrige erhvervs historie i efter
krigstidens Danmark.
Christine Halckendorff
C. F. Wegeners dagbøger 1851-1864,1-2, Udgivet ved Hans Kargaard Thomsen. Selskabet for Udgi
velse af Kilder til Dansk Historie 1995. 594 s., 300 kr.
Arkivaren og arkivhistorikeren Hans Kargaard Thomsen har tidligere beskæftiget sig med
C. F. Wegener (1802-93, gehejmearkivar 1848-82) og har i den forbindelse banet sig vej til
dennes breve og dagbøger, bevaret i privateje.
Hans Kargaard Thomsen giver i den 42 sider lange, særdeles velskrevne indledning en
kyndig karakteristik af dagbogsskriveren og hans historiske og nationalpolitiske forfatter
skab. Endvidere belyses den kortvarige periode efter 1848, da Wegener var aktivt politisk
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involveret bl.a. som medlem af den grundlovgivende rigsforsamling, kulminerende med
hans offentlige stillingtagen mod regeringen i tronfølgesagen 1852-53, året efter afsluttet
med en højesteretsdom, som faldt ud til gehejmearkivarens fordel - Wegener blev ikke
afskediget, i sig selv en fantastisk historie.
De udgivne dagbøger indledes med den ældst bevarede fra 1851, da Wegener var i utræt
telig aktivitet på alle fronter, og det er valgt at afslutte med årgang 1864 - efter Frederik VII.s
død havde han åbenbart trukket sig så meget tilbage fra alt, at der ikke er noget at hente af
mere almen interesse.
Wegeners dagbøger er af almanaktypen, altså en kalender med fortrykte blade, hvor et
opslag svarer til en uge. Dette giver reelt kun mulighed for relativt korte og knappe med
delelser, idet dagbogsskriveren dog fra 1855 indledte en skik med at tilføje nogle ekstra,
længere indførsler bag i bindet, som åbenbart har haft hvide blade til det samme.
Man kan godt forstå, at Kildeskriftselskabet har ønsket at udgive disse dagbøger. For de
første års vedkommende får man den aktive deltagers dag-til-dag redegørelse for, hvem
der i det snævre københavnske politiske milieu havde kontakt med hvem, og rygtestrøm
men blev noteret ned. Senere, da han fik bedre tid, kommer også dagliglivets begivenheder
med. Fra 1853 får man således at vide, hvornår den ugifte gehejmearkivar om foråret holdt
op med at lægge i kakkelovnen, og hvornår han om efteråret begyndte igen. Og hans fami
lierelationer får en forholdsmæssigt mere fremskudt plads i dagbogen. Nogen ivrig delta
ger i forlystelseslivet var han så vist ikke, men C. F. Wegener måtte dog, når hans lille nevø
var på gennemrejse, tage sig tid til at gå i Tivoli - »hvor han var bedre kendt end jeg«, hed
der det betegnende.
Forholdet til Frederik VII er af særlig interesse helt frem til kongens død i 1863 og forsåvidt også siden, eftersom Wegener var en af flere eksekutorer i kongens bo. Skal man tro
dagbøgerne, var gehejmearkivaren, kgl. ordenshistoriograf m.m. ikke meget for at møde
op, når kongen kaldte, bl.a. andet var han allerede i 1851 stærkt irriteret over kravet om
anskaffelse af uniform med tilhørende epauletter og trekantet hat. Ikke desto mindre var
han særdeles hyppigt i kongens nærhed til samtale, til taffels, på udflugt, til åbning af konge
grave, altsammen skildret med et supplement af mere eller mindre vrisne kommentarer til
fortløbende hofintriger, hvor personer som Grevinde Danner, Carl Berling og L. N. Schee
le stod i centrum.
På en lang række punkter er der således gode kommentarer, detailoplysninger og man
ge andre ting at hente i C. F. Wegeners dagbogsnotater. Men den interesserede, som vil
være sikker på at få det hele med, må i de fleste tilfælde bekvemme sig til en fuldstændig
gennemlæsning af samtlige de mange sider. For man må med beklagelse konstatere, at
hjælpemidlerne for læseren er indskrænket til et personregister af den helt kortfattede art
med blot navn, stilling og datohenvisninger, men uden årstal. Der er ikke andre former for
hjælpende registre og slet intet noteapparat knyttet til dagbogsudgaven.
Man skal således være godt inde i datidens historie og eksempelvis kongerækken for at
kunne bane sig vej ved hjælp af dette enlige navneregister. Problemet opstår faktisk allere
de ved den første dagbogsindførsel, hvor »den unge prins af Glücksborg« omtales. Aha,
den unge, ikke den ældre. Altså er det nok Fredi, født i 1843 og fra 1906 kendt som Frede
rik 8. Man bestyrkes i troen, da prinsen af Glückborgs unge søn fem dage senere bliver sat
i Maribo realskole - nej, ikke på Lolland, men i C. R. F. Mariboes skole i København, hvad
man selv må gætte sig til, for omtalte skolemand figurerer ikke bag i bind II. Men, vel, der
henvises helt korrekt til Frederik 8 i registret, som dog - notabene - ikke er til nogen hjælp,
hvis man forsøger sig med at slå op under f.eks. Glücksborg, hvad der dog ville være såre
nærliggende.
I samme allerførste dagbogsnotat møder man også »tante og Jacobe«. Sidstnævnte træf
fer man godt nok i registret med hele 13 henvisninger, omend uden efternavn - ikke
særligt fyldestgørende. Og i første omgang er der heller ikke rigtig noget at stille op med
»tante«, som for en læser med almindelig sund nysgerrighed efterhånden bliver til lidt af
et problem. Hun dukker op igen og igen. Den 3. juni 1852 erfarer man, at det er »tante
Wegeners« fødselsdag, og den 16. maj 1853 hører vi om »min gode tante i Krystalgaden«.
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Fine spor at gå efter, og flere følger. Læserens tålmodighed belønnes langt om længe, for
mon ikke løsningen findes den 25. november 1856? Da hedder det nemlig, at den fore
gående nat »døde min kære tante Marie Birgitte Wegener, født Bindesbøll, enke siden 1846
efter min faders broder konsistorialråd Jens Ernst Wegener«, og begravelsen følger den 3.
december. Kun for disse sidste to datoers vedkommende forundes det tante at komme i
register. - Hvad den førnævnte Jacobe angår, kan læseren ikke klare identifikationen uden
ekstern hjælp. Men hendes fødselsdag var den 16. februar, det fremgår tre forskellige år,
hvor hun bliver gratuleret. Den 4. august 1859 tales der endvidere om separation fra Jens
B., som registret imidlertid slet ikke vil vide af. En senere omtale gør det dog naturligt at
operere med den arbejdshypotese, at Jacobe var en kusine. Så langt og ikke længere med
hende. Andre af familien er det sådan set gået langt værre, således med den senere i dag
bøgerne ofte nævnte »Tante Kellinghusen« fra Odense, idet hverken hun eller »Onkel«
sammesteds fra kan slås efter. Og Wegeners moders pigenavn var dog netop Kellinghu
sen.
Såvidt arten af de problemer, læseren stilles over for allerede ved at gennemgå de første
14 linier fra 1851. Man kan mene, at »tante og Jacobe« samt den øvrige familie er ligegyl
dige bipersoner i den store sammenhæng. Men man kan dog også forfægte det stand
punkt, at C. F. Wegeners familiemæssige relationer så at sige er underbelyst i den udform
ning, registret har fået, og det er vel ikke ganske uden betydning.
Hertil kommer endvidere, at ikke så få andre mangler og mystiske personer har kunnet
konstateres, mens talrige mærkelige sager og forhold råber på en forklarende note.
Anmelderen skal skåne læseren for en opremsning.
Det fuldstændige afkald på nogen som helst form for annotering må siges at være en
konsekvent, men ret beset ikke heldig løsning. Der skal ikke på nogen måde argumente
res for den slags overdrevne noterytteri, som fører læseren alle mulige uvedkommende
steder hen, tværtimod. Men en gylden middelvej med en sikker identifikation af personer
og sagsforhold er og bliver dog det anbefalelsesværdige ved udgivelser af denne art.
Anders Monrad Møller
Ida Dybdal: I genskæret fra Amaliegaden. Johan Frederik Topsøe's breve fra 1830'ernes København.
Poul Kristensens Forlag, Herning 1995. 256 s., kr. 280.
Udgivelsen drejer sig om 24 breve skrevet af Johan Frederik Topsøe (1803-65) samt tre af
hans kone, Caroline Jacobine Wulff (1803-56), alle 27 stilet til førstnævntes brod er, Søren
Christian Topsøe (1797-1847), nyudnævnt byfoged i Skælskør. Tidsrammen er snæver. Det
første brev er dateret d. 19. december 1837 og det seneste d. 20. april 1839. Indholdet er sær
deles blandet. By- og familienyt af forskellig art veksler med omtale af musiklivet i Køben
havn og af praktiske problemer, der skulle ordnes for den fraflyttede. Man kan notere sig,
at til Skelskør gik der fragtmand en gang om ugen.
Brevene er gengivet side 99-198, d.v.s. hvis man trækker noter og illustrationer fra, er
omfanget da vist noget under det halve, sådan omkring de 40 sider. Og anmelderen må nok
bekende, at på trods af nogle kuriøse enkeltoplysninger forekommer disse breve ikke at
have et indhold, som egentlig berettiger til andet og mere end en udgivelse under de mest
beskedne former. Og da slet ikke som en monografi.
Men her er de få brevsider blevet udstyret med fyldige slægtshistoriske og topografiske
indledninger med stof, der i vid udstrækning dukker op igen i det meget omfattende note
apparat. Og der er stort set ingen grænser for, hvad der bliver annoteret. Byfogedens behov
for et par tranlamper giver anledning til grundig omtale af gadebelysningens historie både
i København og i Skælskør. Enhver person nævnt i brevene får sine familieforhold grundigt
endevendt og sin bopæl beskrevet, herunder anføres også eventuelle senere fredninger af
pågældende lokalitet. Af og til nærmer kommentaren sig det barokke. En oplysning helt en
passant om salget af Basnæs gods følges således op bl.a. med den totalt uvedkommende
historie om forfatteren Carl Baggers forelskelse og tiårige venten på at blive gift med Tho-
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ra Alvilde Fiedler fra Basnæs. Dette er at gå for vidt, og den slags irrelevante udflugter kun
ne der opremses mange eksempler på.
Naturligvis er der alt, hvad man kan ønske sig af oplysninger om kilder og litteratur
samt et omhyggeligt udarbejdet navneregister. Det hele er noget i retning af en opvisning
til den store guldmedalje i håndbogsbrug og håndtering af personalhistorisk og topogra
fisk kildemateriale. Nogle fonde - og da også anmelderen - har ladet sig imponere af dette
enorme editionsapparat. Men ret beset havde det været bedre breve værdigt.
Anders Monrad Møller

Lyngby Hovedgade. Registrant over Hovedgadens bygninger. A f Finn Solgård, Lise Skjødt-Pedersen og Jeppe Tønsberg. Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Tårbæk Kommune 1996. 496 s.,
illustreret, enkelte i farver.
Man behøver ikke længere løse billet og tage til Lyngby, i hvert fald ikke til Lyngby Hoved
gade, for denne yderst grundige og omfattende illustrerede mursten af en bygningsregi
strant klarer Hovedgadens bygningshistorie og aktuelle udseende hjemme ved skrivebor
det.
Som tilsvarende bygningsregistranter har dette værk som hovedformål en gennemgang
af de enkelte bygningers historie og vekslende udseende forsynet med lejlighedsplaner,
ejerlister, historiske kort, luftfotografier og moderne oversigtskort, men også liste over byg
ningsudtryk samt navneregister. Desuden bringer registranten fine sammenfattede afsnit
om Lyngby Hovedgade som handels- og butiksgade, de store linier i bebyggelsens udvik
ling samt hustyper.
Det centrale kildemateriale for alt dette er de i højeste grad bevaringsværdige byggesa
ger, som de statslige myndigheder katastrofalt har tilladt omfattende kassationer i. Nok fyl
der byggesager meget; deres informationsmængde også om andet end det rent bygnings
mæssige er betydelig.
Det er en fremragende opslagsbog og historisk gennemgang af Lyngby Hovedgade, og
næsten også i bogstavelig forstand ikke til at komme uden om, når der i fremtiden arbejdes
med ombygning og restaurering i Lyngby eller historiske undersøgelser af centrum.
Torben Ejlersen
Tove Clemmensen, og Hanne Raabyemagle: Brede Hovedbygning 1795-1806. Etatsråd Peter van
Hemerts sommerbolig. Med farveillustrationer af Ole Woldbye. Katalog ved Mona Rasmussen.
Nationalmuseet 1996. 284 sider. Pris 295,- kr. Ekspedition: Nationalmuseet.
Der er god grund til at anmelde denne smukke og gedigne bog om Brede Hovedbygning i
»Historiske Meddelelser«, selv om Brede ved Mølleåen ikke til daglig betragtes som en del
af København. Men kulturhistorisk hører både den ældste danske industri langs Mølleåen
og egnens mange landsteder med til hovedstaden, fordi de var skabt og beboet af køben
havnske borgere, og i Brede Hovedbygning forenes disse to bymæssige elementer i det
omgivende landbosamfund.
Bogen består af to store hovedafsnit, hvor mag. art. Hanne Raabyemagle beskriver huset
og dets bygherre, mens dr. phil. Tove Clemmensen fortæller om bygningens restaurering
og indretning.
Hanne Raabyemagle giver først en ganske kort indledning om landstedskultur - et man
gesidet emne, der stadig mangler at få sin egen fremstilling - og beretter derefter om fami
lien van Hemerts øvrige ejendomme uden for København. Et særligt afsnit handler om den
tidligere hovedbygning på Brede, hvor forfatteren beklager mangelen af samtidige kort,
der kan vise bygningens placering. Et sådant kort findes imidlertid i Vejdirektoratets arkiv
i Rigsarkivet. Det er tegnet af den franske vejingeniør Jean Marmillod i 1764 og gengivet i
»Fabrik og Bolig« 1992 nr. 1 side 7.
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Den nuværende hovedbygnings ydre arkitektur og ruminddeling gennemgås med for
billedlig akkuratesse, og som en slags konklusion på de foregående afsnit gennemgår for
fatteren husets mulige arkitekter og udpeger Anders Kirkerup, der havde gode personlige
relationer til bygherren og hans familiekreds. Slægten van Hemert og navnlig Brede
Hovedbygnings bygherre Peter van Hemert er genstand for de følgende afsnit, og Hanne
Raabyemagles fremstilling slutter med Peter van Hemerts fallit i 1805, hvor de detaljerede
opgørelser af hans bo senere skulle blive hovedkilden til genindretningen af hans hjem i
Brede Hovedbygning. Når der tegnes et meget sympatisk billede af Peter van Hemert, som
ifølge en senere forsvundet indskrift byggede Brede Hovedbygning »ikke for sig selv, men
for sine børn«, kan læseren ikke undgå at sende ham en venlig tanke. Enhver, der i dag
gæster Brede Hovedbygning, må være Peter van Hemert taknemmelig for denne kulturhi
storiske perle.
Tove Clemmensen præsenterer nu dette hjem for læseren i et langt afsnit, der grundigt
og detaljeret gennemgår de enkelte rum med deres udsmykning og møblering. Det er
beretningen om et veritabelt detektivarbejde med at genfinde de originale farver, genetab
lere en møblering som den oprindelige og genfremstille gardiner og betræk som de længst
forsvundne. I et enkelt tilfælde har man valgt at fremstille kopier af et møbel, som ikke kun
ne skaffes i flere eksemplarer; men de fleste af møblerne er danske og fra omkring 1800,
således at de kunne have været Peter van Hemerts, ligesom de originale spejle og konsol
ler fra bygningen har kunnet sættes tilbage på deres plads.
En nøjagtig sammenligning kan foretages mellem inventarlisten fra 1806, som bringes i
udskrift af Hanne Raabyemagle, og det efterfølgende katalog over alle udstillede genstan
de i Brede Hovedbygning, udarbejdet af registrator Mona Rasmussen.
Desværre er bogen lidt besværlig at læse, fordi hovedtekst og billedtekster har næsten
samme skriftstørrelse. Når man vender blad, finder øjet ikke umiddelbart tekstens fortsæt
telse, og med de mange henvisninger frem og tilbage skal der blades meget, når man læs
er denne bog. De enkelte opslag er gammeldags skematiske og lidt kedelige; men farvebil
lederne er nær perfekte, og man glæder sig over, at de engelske billedtekster ikke er en
nøjagtig oversættelse af de danske, men i sammenhæng med de 12 siders engelske resu
meer også formidler dele af hovedteksten for udenlandske læsere. Desværre er til gengæld
unødvendigt meget af hovedteksten gentaget i de danske billedtekster, og ikke altid helt
overensstemmende (s. 149 er f.eks. officeren F. C. C. Frieboe omtalt som storkøbmand). Og
selv om det falder uden for den tidsmæssige afgrænsning i bogens titel, kunne man godt
have ønsket sig bare en liste over husets beboere efter Peter van Hemert.
Disse redaktionelle indvendinger må ikke kaste skygge over, at bogen om Brede Hoved
bygning er et ualmindelig værdifuldt fagligt arbejdsredskab. Med sin udførlighed mod
svarer bogen, at Brede Hovedbygning nok er Danmarks bedst dokumenterede hus (ifølge
forordet) og i hvert fald »landets største udstilling af danske møbler fra slutningen af 1700tallet«. Netop derfor har bogen stor værdi som eksempel og sammenligningsgrundlag
langt ud over sit primære formål.
Jeppe Tønsberg
Marianne Poulsen og Mads Mordhorst: Antikvarisk-Topografisk Arkiv. Udgivet af Nationalmuse
ets Afdeling for Oldtid og Middelalder. 1996. 55 s. 30 kr.
Bag et noget gammeldags navn gemmer der sig på Nationalmuseets Afdeling for Oldtid og
Middelalder en righoldig samling af beretninger, rapporter og billeder af enhver art til
belysning af Danmarks topografi siden vikingetiden. Samlingen kan føres tilbage til 1846,
og i anledning af 150-års jubilæet i 1996 har museet udgivet denne nyttige introduktion til
de efterhånden vidtløftige samlinger med en god oversigt over arkivets historie ved Mads
Mordhorst. Væsenligst er nok nu afdøde Marianne Poulsens detaljerede oversigt over del
samlinger, der i mangel af en egentlig registratur, giver et godt indtryk af samlingens bro
gede karakter.
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Hæftet afsluttes med et nyttigt personregister og en noget summarisk bibliografi, og det
er illustreret med smukt gengivne fotografier af repræsentative dele af samlingen, der giver
én stor lyst til at gå på opdagelse i arkivet. Det eneste, man som læser kan sukke over, er
den utilladeligt lille sats, man har valgt at bruge til brødteksten. Den er trættende for et
almindeligt øje at læse, og dermed i modstrid med hele hæftets idé om at åbne samlingens
indhold for uindviede.
Bjørn Westerbeek Dahl
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Tilføjelser til Ramsings værk
A f Kirsten Lindberg

Med udgivelsen af bind IX af Ramsings Københavns Ejendomme
1377-1728 haves et foreløbigt afsluttet område af oversigter over
københavnske ejendomme, nemlig over ejendommene inden for
voldene. Med redaktøren Egil Skalis fortjenstfulde indsats er de
senest udgivne bind bibragt en lang række tilføjelser til Ramsings
notater. Ved en gennemgang af samtlige prioritetsvurderinger og
skifter samt andet materiale - kilder som Ramsing ikke havde kon
sulteret - i forbindelse med udarbejdelsen af min disputats har jeg
yderligere nogle supplementer til oversigterne, som bringes i det
flg. Derved udfyldes dels nogle af lakunerne i ejerlisterne, dels ori
enteres om et betragteligt antal ægtefæller - hovedsagelig koner hvilket nok kan have personalhistorisk interesse.
I det følgende står Pr.vurd. for prioritetsvurderinger, som findes
på Stadsarkivet ligesom uddragene af Magistratens konceptskifter.
Foruden nævnte, hvilke her er betegnet som Mag.konc.skifter, i
tidsrummet 1681-1728, er gennemgået Hofretten, Ord(inære). Boer
1682-1730, Hofretten, Ekstraordinære Boer 1705-1716, Dokumenter
vedr. forskellige Boer, I, 1698-1764, ditto, 1692-1766, Borgretten,
Ekstraordinære Boer 1682-1755 samt Københavns Skiftekommissi
on indtil 1771, Registreringer; de er dog alle kun set indtil 1730. Alle
disse skifter befinder sig på Landsarkivet for Sjælland m.m., for
kortet LA. Videre er set en række skifter i Rigsarkivet (RA), hoved
sagelig henhørende til Søetaten. Med K.D. menes Københavns
Diplomatarium. Henlæggelsen af prioritetsvurderingerne er kun
angivet med kvarter, for så vidt det ikke er det kvarter, oplysningen
er henført under, og der er angivet det nuværende (1806) matr.nr.,
som de er henlagt under. Skødeprotokoller under Københavns
Byting findes på Landsarkivet.
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ØSTER KVARTER
Nr. 1:

Der var i 1523 herberg i ejendommen, ejet af Hermen Lipper/Hermynd Leper,
iflg. K.D., I, nr. 227, s. 330.
Nr. 5:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet madame Zeipher/Seyford var ejer
ved Pr. vurd. 3. juli 1720 af matr. nr. 10.
Nr. 6:
Øltapper Morten Pedersen Berndrups enke hed Karen iflg. Uddrag af skifte 8. juli
1693 efter ham.
Nr. 9CD: Maleren Karel von Manders enke Marie Fern drev indtil 1671 gæstgiveri i gården
iflg. Carl C. Christensen + Axel Henriques: Strøget fra Kongens Nytorv til Raadhuspladsen, 1931, s. 69.
Nr. 17:
Det ukendte tidspunkt for ejerskift mellem skræder Søren Olsen Fritz og skræder
Christian Golsk kan indkredses, idet førstnævnte var død ved Pr. vurd. 6. maj
1712 af matr. nr. 22, Øster Kv.
Nr. 21:
Guldsmed Willum Willumsens kone hed Karen Mortensdatter iflg. Mag. kone.
skifte 30. marts 1713 efter begge.
Nr. 22;
Parykmager Peter Laroses første kone hed Kirsten Margrethe Veiberg iflg. Mag.
kone. skifte 27. marts 1716 efter hende. Siden giftede han sig igen.
Nr. 24:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet parykmager Søfren Michelsen var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 26. juni 1681 efter ham; enken hed Maria Thomasdatter.
Nr. 25:
Det ukendte tidspunkt for ejerskift mellem isenkræmmer Hermand Weinberg og
eftermanden brygger Hans Christensen Knub kan indkredses, idet førstnævnte
var død ved Pr. vurd. 1. marts 1712 af matr. nr. 30.
Nr. 29:
Sværdfeger Caspar Rønnov var endnu ejer ved konen Mette Catarina Christensdatters død iflg. Mag. kone. skifte 8. febr. 1730 efter hende.
Nr. 31:
Det gamle Gæstehus overgik ikke direkte ved arv fra Peder Jacobsen Timmermand, som døde 1683, til etatsråd Elias Hübsch, men først til enken, som i efter
året 1685 anmodede om lov til at huse en købmandsvirksomhed i stedet for gæst
giveri; iflg. indlagt skrivelse fra 21. sept. 1685 med svar 21. okt. 1685 i Pr. vurd.'s
læg for matr. nr. 37.
Nr. 32,
Der er i kvarterbogen angivet grundens nummering i 1377 som 68 og tilhøren33,
de Petrus Walske. Dette er forkert, idet der skulle stå nr. 71 og Cecilia Krackow
48:
som ejer med Thowæ Støværens som lejer. Der foreligger en ombytning med nr.
34, 35, 36. Dette ses ved at sammenholde med Ramsings gennemgang af Ros
kildebispens Jordebog 1377 med tilhørende kort med nummering, gengivet i
H.U. Ramsing: Københavns Historie og Topografi i Middelalderen, III, 1940, s.
144ff.
Nr. 34:
Det usikre tidspunkt for ejerskift mellem sværdfeger Oluf Aagesen Mørk og
sværdfeger Nicolai Wolf kan indkredses, idet førstnævnte, som angives som ejer
i 1717, var død ved Pr. vurd. 10. okt. 1718 af matr. nr. 40. Enken hed Engeloke
Frandsdatter.
Nr. 41:
Parykmager Henning Lindemans kone hed Margrethe Hedevig Ordevin iflg.
Mag. kone. skifte 19. febr. 1717 efter begge.
Nr. 42:
Sværdfeger Søren Tygesens kone hed Pernelle Simonsdatter iflg. Mag. kone. skif
te 30. sept. 1706 efter hende. Sværdfeger Oluf Pedersen var død ved Pr. vurd. 16.
juni 1719 af matr. nr. 50.
Nr. 43:
Anders Svendsens skøde udstedtes 24. januar 1724, ikke som angivet af Ramsing
21. dec. 1723; iflg. Kbh.s Byting, Skødepr. XIII, 1722-24, fol. 507. Hans hustru hed
Maren Bonde iflg. Pr. vurd. 23. nov. 1724 af matr. nr. 98. Hun var trolovet med
mønsterskriver ved Bremerholm Hans Klein, som således muligvis en kort tid har
været ejer, iflg. Uddrag af skifte 2. nov. 1724 efter hende.
Nr. 47:
Skrædder Peter Herckes kone hed Cathrine Jensdatter iflg. Mag. kone. skifte 8.
dec. 1706 efter hende.
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Nr. 61:

Skomager Jørgen Pedersens kone hed Anne Hansdatter iflg. Mag. kone. skifte 3.
marts 1706 efter hende.
Nr. 63:
Handelsmand Strange Helmer var gift med Anne Marie Sørensdatter iflg. Mag.
kone. skifte 20. sept. 1712 efter begge.
Nr. 68:
Kleinsmed Ulrich Grab var død ved Pr. vurd. 20. marts 1720 af matr. nr. 72.
Nr. 69:
Skrædder Johan Andersen Graffue var død ved Pr. vurd. 8. april 1712 af matr. nr. 74.
Nr. 73:
Negotiant Jacob Nielsen var endnu ejer ved Pr. vurd. 5. april 1730 af matr. nr. 78.
Nr. 74:
Stenhugger Johan Franchs kone hed Marie Eriksdatter ifgl. Uddrag af skifte 21.
juni 1681 efter hende.
Nr. 75:
Tidspunkt for ejerskift kan indskredses, idet øltapper Jørgen Thomsen Schmidt
var død før marts 1705 iflg. Mag. kone. skifte 18. marts 1705 efter ham. Skipper
Hans Ibsens kone hed Magdalene Lauridsdatter iflg. Uddrag af skifte 16. jan. 1714
efter begge.
Nr. 85:
Tidspunkt for ejerskift kan indskredses, idet skomager Anders Hemmingsen var
død før Pr. vurd. 13. marts 1717 af matr. nr. 90 (har tidligere ligget under uidenti
ficerede), KSA. Hans kone hed Anne Kierstine Jensdatter/Jornesdatter iflg. Mag.
kone. skifte 19. marts 1717 efter Andreas Hemmingsen Malm.
Nr. 87,
I slutningen af 1659'erne havde Hendrich Knudsen erhvervet ejendommen. Hans
88:
enke Anne Jensdatter var død i juli 1661 iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten,
Skiftepr. 1659-64, s. 191ff, RA.
Nr. 88: Urtekræmmer/hørkræmmer Lauritz Nielsen hed tillige Skanderup og var død
1719; enken hed Siche Sørensdatter iflg. Uddrag af skifte 21. nov. 1719 efter ham.
Nr. 90:
Bager Albrechts Bløckkers enke hed Alhed Geverts iflg. Mag. kone. skifte 28.
marts 1715 efter hende.
Nr. 102: Anders Mortensen Brock var ikke maler- men murermester, og sønnen Niels
Andersen Brock var kun murersvend, ikke -mester iflg. Kbh.s Byting, Skødepr.
III, 1692-1699, fol. 615 + Skødepr. X, 1714-1715, fol. 41.
Nr. 113: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bødker Niels Nielsen var ejer til sin
død, og enken hed Birgitte Olsdatter iflg. Mag. kone. skifte 10. juli 1705 efter ham.
Nr. 115: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tobaksspinder Christian Mouritzen
var ejer til sin død ifgl. Mag. kone. skifte 4. nov. 1712 efter ham.
Nr. 118: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skræder Bent Pedersen var ejer til sin
død, hans enke hed Eleonora Laursdatter iflg. Mag. kone. skifte 1. febr. 1695 efter
ham.
Nr. 120A-E: Murmester Mathias Søfrensens kone hed Mette iflg. Mag. kone. skifte 5. dec.
1688 efter hende. Ramsing angiver, at skipperlauget solgte de seks våninger efter
1668; det var ca. 1675 iflg. »Skipper Laugs Boeg Paa Inndtegt och Vdgift«, 165694, LA.
Nr. 134: Tidspunkt for ejerskift kan indskredses, idet skipper Poul Knudsen Baadsted var
ejer til sin død, enken hed Anna Mortensdatter, iflg. Mag. kone. skifte 30. okt. 1688
efter ham.
Nr. 135B: Skipper Amon Sørensen var endnu ejer ved Pr. vurd. 18. september 1728 af matr.
nr. 178.
Nr. 136: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kleinsmed Peter/Peder
Olufsen/Olsen var ejer til sin død, enken hed Birgitte Andersdatter, iflg. Uddrag
af skifte 19. okt. 1706 efter ham.
Nr. 140B: Hans Carlsen Plougaard var herbergerer iflg. Mag. kone. skifte 26. sept. 1714 efter
ham.
Nr. 142: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet blokkedrejer Knud Jensen var ejer
endnu ved første kone Kierstine Jensdatters død iflg. Mag. kone. skifte 10. sept.
1705 efter hende.
Nr. 144: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vægter Laurs Nielsen var død ved Pr.
vurd. 2. marts 1719 af matr. nr. 139; enken hed Anne Margrethe Larsdatter/Frandsdatter iflg. Mag. kone. skifte 11. marts 1719 efter ham.
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Nr. 148: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet murersvend Peder Christensen var
ejer til sin død iflg. Uddrag af skifte 8. sept. 1712 efter ham; enken hed Kirsten
Nielsdatter. Videre var melmand Abraham Petersen ejer til sin død iflg. Mag.
kone. skifte 6. nov. 1726; enken hed Dorthe Andersdatter. Ramsing angiver, at
hans eftermand bagersvend/melmand Abraham Pedersen var ejer endnu i 1728,
men han døde før november 1726; Kirsten Nielsdatter var da død, thi hans enke
hed Dorthe Andersdatter; iflg. Mag. kone. skifte 6.nov. 1726 efter ham.
Nr. 149: Tidspunkt for ejerskift kan indskredses, idet skræder Hans Lauridsen Dahlby var
ejer til sin død, enken hed Maren Jørgensdatter, iflg. Mag. kone. skifte 4. aug. 1693
efter ham.
Nr. 163: Bødker Hans Pedersens kone hed Anna Katrina Andersdatter iflg. Pr. vurd. 18.
jan. 1727 af matr. nr. 175.
Nr. 167: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skibsskriver Hans Jacobsen var ejer til
sin død iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr. 1659-64, s. 136, skifte 3.
marts 1661; hans første kone hed Anne Berentsdatter.
Nr. 169: Skipper Cornelis Cornelisens kone hed Alhed Andersdatter iflg. Mag. kone. skif
te 5. maj 1705 efter hende.
Nr. 170: Islandsk købmand Jens Thomesens kone hed Cathrine Rasmusdatter iflg. Mag.
kone. skifte 8. sept. 1717 efter hende.
Nr. 171: Murermester Christen Jensen hed tillige Radsfilch iflg. Pr. vurd. 16. juli 1712 af
matr. nr. 170.
Nr. 172: Skræder Hendrich Drøegs første kone hed Giertrud Sørensdatter iflg. Mag. kone.
skifte 25. aug. 1712 efter hende.
Nr. 182: Bager Jacob Wütckes enke hed muligvis Anna Maria og ikke som angivet Anne
Cathrine iflg. Pr. vurd. 19. marts 1727 af matr. nr. 162.
Nr. 186: Urtekræmmer Peder Carstensen Leehgaard var død 1706 iflg. Mag. kone. skifte 1.
okt. 1706 efter ham.
Nr. 187: Dr. Christian Nold var eftermand til guldsmed Poul Kurtz iflg. Personalhistorisk
Tidsskrift 1992, s. 190.
Nr. 190: Vinhandler/ølskænker Johan Steemand/Stenmand var ejer til sin død, enken hed
Mette Andersdatter Quist, iflg. Uddrag af skifte 13. juni 1699 efter ham. Ramsing
angiver, at øltapper Claus Nielsen endnu var ejer i 1717 (det må være fra et af
mandtallene), men faktisk var han død allerede ved Pr. vurd. 14. juni 1713 af matr.
nr. 100, så det må være enken, der var ejer.
Nr. 196A: (Der er fejlagtigt kun angivet 196, ikke 196A øverst s. 55.) Skipper Jacob Jacobsen
var død ved Pr. vurd. 28. juni 1728 af matr. nr. 151; hans enke hed Alshoe/Alhed
Pedersdatter iflg. Mag. kone. skifte 13. juli 1728 efter ham.
Nr. 199: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kræmmer Vincents Meintz var ejer
endnu ved konen Birgitte Jensdatters død iflg. Uddrag af skifte 9. marts 1697 efter
hende.
Nr. 200: Handelsmand Claus Bihis kone hed Margrethe Dorothea Junchvorsen iflg. Mag.
kone. skifte 4. maj 1717 efter hende. Moses Meyer Goldschmidt var endnu ejer
ved Pr. vurd. 4. juli 1742 af matr. nr. 149.
Nr. 206: Auktionsholder Peder Alexandersen var død ved Pr. vurd. 24. maj 1724 af matr.
nr. 153 AB.
Nr. 215: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet etatsråd Frederik Rostgaard var død
ved Pr. vurd. 22. marts 1713 af matr. nr. 152.
Nr. 222: Vestindienfarer Erich Nielsen Smits enke Kathrine hed tillige Steffensdatter iflg.
Uddrag af skifte 22. marts 1681 efter ham.
Nr. 222B: Tobaksspinder Christian Mouritzen var død 1712 iflg. Mag. kone. skifte 4. nov.
1712 efter ham.
Nr. 225: Assessor Wilhelm Muhle boede allerede i 1690 i gården iflg. Kbh.ske Skatteregn
skaber, mandtal, 1690, RA.
Nr. 226: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kirurg Nicolaej Winneche, der døde
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Nr. 229:

Nr. 232:
Nr. 234:

Nr. 235:
Nr. 245:

Nr. 255:
Nr. 256:
Nr. 257:

Nr. 259,

1693, var ejer; hans enke hed Heyborg Abelsdatter/Helvig Steensdatter, og hun
var ved skiftets affattelse trolovet med kirurg Andreas/Anders Bendsen, som fik
skøde 1695; iflg. Mag. kone. skifte 23. dec. 1693 efter Winneche.
Huset betegnedes i 1694 som nyt iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr.
XVI, 15, Taxation 1694, RA. Øltapper Christen Nielsen var død allerede ved Pr.
vurd. 16. juli 1712 af matr. nr. 187.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet laugsbødker Augustinus Magnus, der
tillige hed Lang, var død ved Pr. vurd. 9. april 1712 af matr. nr. 185.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet islandsk købmand Hans Bastian var ejer
til sin død, enken hed Birgitte Vidalman, iflg. Mag. kone. skifte 18. jan. 1719 efter
ham.
Huset betegnedes i 1694 som nyt flg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr.
XVI, 15, Taxation 1694, RA.
1688 beboede Anders Claesen huset, i 1694 var det Kirsten Espen Espensens enke
iflg. Kbh.ske Skatteregnskaber, mandtal 1688 + Søetaten, Underadmiralitetsret
ten, Skiftepr. XVI, 15, Taxation 1694, RA. Videre var Jacob Mogensen ejer allerede
ved Pr. vurd. 5. april 1727 af matr. nr. 180.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Peder Iversen var ejer til sin
død, enken hed Anna Nielsdatter, iflg. Mag. kone. skifte 28. aug. 1705 efter ham.
Skipper Tord Løyensen/Børgesens kone hed Kirsten Madsdatter iflg. Søetaten,
Underadmiralitetsretten, Skiftepr. 1659-64, s. 91, skifte 21. marts 1660, RA.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet prammand Jens Pedersen allerede var
ejer ved konen Lucie Mathiasdatters død iflg. Mag. kone. skifte 24. maj 1713 efter
hende.
Huset betegnedes i 1694 som nyt iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr.
XVI, 15, Taxation 1694, RA.
Brændte 1690 og nybyggedes derefter iflg. Kbh.ske Skatteregnskaberl690, pk. 3,
bilag 26-28, RA.

Nr. 260,
261,
263,
264:
Nr. 262: Huset betegnedes i 1694 som nyt iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr.
XVI, 15, Taxation 1694, RA.
Nr. 285: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet stenhugger Cornelius Mathias Bulter
var død ved Pr. vurd. 15. jan. 1712 for matr. nr. 217 (har tidligere ligget under
uidentificerede).
Nr. 288: Huset betegnedes i 1694 som nyt iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr.
XVI, 15, Taxation 1694, RA.
Nr. 292: Johan Jonas Broch var død allerede 1712, enken hed Margrethe iflg. Mag. kone.
skifte 5. dec. 1712 efter ham.
Nr. 299: Kaptajn Christoffer H øyer/Høie var død før 1662, da enken Bodel Hansdatter
døde iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr. 1659-64, s. 213, RA.
Nr. 303: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Abraham Ries' stervbo var ejer end
nu ved Pr. vurd. 22. maj 1724 af matr. nr. 232.
Nr. 309: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Jens Søfrensen Bloch var død
ved Pr. vurd. 5. dec. 1713 af matr. nr. 236.
Nr. 317: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Poul Ancher Klocher var død ved Pr.
vurd. 12. sept. 1727 af matr. nr. 240.
Nr. 328: Johan Wesch/Wahls kone hed Karen Tomasdatter iflg. Mag. kone. skifte 10. aug.
1712 efter hende.
Nr. 331: Thomas Christensen Galskiøt var en alsidig mand og endte sine dage som her
bergerer før 1693, enken hed Anna Pedersdatter, iflg. Mag. kone. skifte 27. april
1693 efter Thomas Christensen Aasted.
Nr. 338: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anders Clausen var død ved Pr. vurd.
29. aug. 1724 af matr. nr. 251.
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Nr. 339B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Bendt Bendtsen, som også
hed Kiær og var havnefoged, var død ved Pr. vurd. 13. dec. 1724 af matr. nr. 253;
enken hed Ane Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte 22. dec. 1724 efter ham.
Nr. 340: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tidl. Lieutenant Ib/Ipe Rasmussen
Bille var ejer til sin død, enken hed Anne Rasmusdatter, iflg. Mag. kone. skifte 15.
marts 1706 efter ham.
Nr. 351B: Grovsmed Claus Poulsens kone hed Kirstine Andersdatter flg. Mag. kone. skifte
12. aug. 1716 efter ham.
STRAND KVARTER
Nr. 1,
66:
Nr. 2:

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Der var i 1523 herberg i ejendommen, ejet af Jørgen Møller, iflg. K.D., I, nr. 227, s. 330.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kandestøber Pieter Brandt var ejer til
sin død iflg. Uddrag af skifte 17. nov. 1717; enken hed Catharina Magdalena Pietersdatter.
5A: Ramsing anfører, at Jacob Søfrensen Skriver antagelig havde ejendommen til sin
død efter 29. april 1594, men dette er formentlig ikke rigtigt, eftersom han blev
lem i Helligaandshospitalet i 1594, ruineret efter hekseproces mod konen, iflg.
K.D. IV, nr. 809, s. 718.
9:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet islandsk købmand Jørgen Jensen Klog
var død ved Pr. vurd. 23. febr. 1712 for matr. nr. 8 + 23; enken hed Anne Marie
Brøckmand.
10:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kirurg Christian Franck var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 14. febr. 1699 efter ham; enken hed Margrethe Andersdatter.
11:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vintapper Ewert Funch d.y. var ejer til
sin død; enken hed Boedel Geertsdatter; iflg. Mag. kone. skifte 6. marts 1695 efter
ham.
15:
Niels Povelsen/Poss' enke hed Kirstine og var ejer endnu ved Pr. vurd. 20. marts
1730 for matr. nr. 13.
22 A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Laurids/Laurs Hansen, som var hyre
kusk, var ejer til sin død; enken hed Sidsel Powelsdatter; iflg. Mag. kone. skifte 5.
juli 1706 efter ham.
22B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Christen Nielsen, som tillige hed Walsten, var død ved Pr. vurd. 12. juli 1717 for matr. nr. 25.
25:
Skræder Morten Skuurs kone hed Marie Christensdatter iflg. Uddrag af skifte 23.
juli 1715. Skræder Johan Friderich Cramer var død før 17. maj 1727 iflg Pr. vurd.
for matr. nr. 27.
33:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Claus Danielsen var ejer
allerede i 1717, da konen Margrethe Pedersdatter døde iflg. Pr. vurd. 11. okt. 1717,
matr. nr. 144 + Mag. kone. skifte 12. nov. 1717 efter hende.
41:
Konen til Mourits Jensen og Terchild Jørgensen hed Kiersten Erichsdatter iflg.
Mag. konc.skifte 1695 efter hende.
42:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Melchior Pog var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 16. sept. 1716 efter ham; enken hed Sophie Borgesdat
ter.
43:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Steffen/Stephan Laursen
Hult var død 1705; enken hed Marie Ottesdatter iflg. Mag. kone. skifte 13. okt.
1705 efter ham.
53C: Børstenbinder Claus Sidlers kone hed Anne Dorothe Hansdatter iflg. Mag. kone.
skifte 14. nov. 1712 efter ham.
59AB:Der var i 1523 herberg i ejendommen, ejet af Mattis Knutzsen, iflg. K.D., I, nr. 227, s. 330.
71: Johan Braem var allerede ejer 1638, da postadministrationen fandt sted fra ejen-
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

dommen iflg. Otto Madsen: P & Ts historie til 1711. Et nyttigt og gavnligt Post
værk, 1991, s. 188. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Daniel Ralfs enke
Karen Knudsdatter ægtede kræmmer Hans Bøfke; begge døde på rejse i 1682; iflg.
Mag. kone. skifte 6. juli 1682 efter Hans Bøfke og Karen Knudsdatter.
73B, Der var i 1523 herberg i ejendommen, ejet af Villum von Bommel, iflg. K.D., I, nr.
74-77; 227, s. 330.
78: Johan Henrich Bølner/Boller var kukkenbager og død ved Pr. vurd. 29. sept. 1727
for matr. nr. 79 (1755).
79-80;Tidspunkt for adskillelse kan indkredses, idet de endnu i 1495 var sammen
hørende og tilhørende ridder Erich Otson, iflg. K.D., IV, nr. 226, s. 233.
80:
Mellem Lars Nielsen og Jørgen Simonsen var advokat Christoffer Munch ejer iflg.
Mag. kone. skifte 12. okt. 1693 efter ham; enken hed Utilia Jensdatter Glud.
81:
Abraham Cette var muligvis ejer i 1718, da han ønskede auktionsvurdering iflg.
Pr. vurd. 30. sept. 1718 for matr. nr. 63.
82: Jørgen Thor Møller var endnu ejer, da hans fallitbo blev vurderet iflg. Pr. vurd. 27.
nov. 1730 for matr. nr. 64.
83: Christopher Jensen Lund var endnu ejer, da konen Chatrina Christensdatter døde
iflg. Mag. kone. skifte 1-46,12. april 1730, efter hende.
96AB;Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet storkansler Friderich von Ahlefeldt
var ejer allerede 1678, men ikke boede der iflg. Kbh.ske Skatteregnskaber, mand
tal, 1678, RA.
113: Ejendommen var ejet af Kirsten Bille, salig Otto Scheels iflg. hendes skifte 1709 i
Hofretten, Ord. Boer.
114: Ejendommen var i 1728 udlejet til Peder Wiel iflg. Personalhistorisk Tidsskrift,
1986, II, S.178.
121: Prokurator Laurids Opdahl var død før 8. nov. 1719 iflg. Pr. vurd. for matr. nr. 89.

SNARENS KVARTER
Nr. 3:

Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Morten Trane var død ved Pr. vurd.
28. jan. 1724 for matr. nr. 1; enken hed Mailene Nielsdatter.
Nr. 4AB: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet madame Marie salig Peter Suanes var
ejer ved Pr. vurd. 22. sept. 1714 for matr. nr. 4 (1689), liggende under matr. nr. 164
+ 165B, Chr.havns Kv.
Nr. 5:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anneche Munch, salig Rasmus
Munchs, var ejer ved Pr. vurd. 15. aug. 1713 for matr. nr. 4.
Nr. 6:
Jørgen Simonsens kone hed Dorothe Jacobsdatter iflg. Mag. kone. skifte 13. okt.
1693 efter hende.
Nr. 7:
Islands købmand Bartholemæus Jacobsen var såvel som hustruen død ved Pr.
vurd. 21. juni 1728 for matr. nr. 6.
Nr. 9:
Skræder Johan/Henrich Abels enke hed Anne Maria Jensdatter Morch iflg. Pr.
vurd. 2. marts 1728 for matr. nr. 7.
Nr. 12:
Lorentz Tuxens kone hed Kirstine Justsen iflg. Hofretten, Originale Skiftebreve
1679-1705, skifte 12. marts 1679.
Nr. 14:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Erich Børgensen var ejer end
nu 19. nov. 1687, da han netop havde nybygget iflg. Kbh.ske Skatteregnskaber
1690, pk., 3, bilag 29, RA. Sønnen brygger Børge Erichsen var død ved Pr. vurd.
17. nov. 1712 for matr. nr. 11. Slagter Laurids Olsen var død 1717 iflg. Mag. kone.
skifte 9. nov. 1717 efter ham; enken hed Catharine Thomasdatter.
Nr. 15B: Brygger Jens Lausens kone hed Ellen Kirstine Bendtsdatter iflg. Uddrag af skifte
16. febr. 1713 efter hende.
Nr. 21,
Ramsing angiver, at byen ca. 1524 solgte til Kort Fincke, men iflg. K.D., IV, nr. 445
26,
lejede Chort Finche ejendommen af Helligaandsklosteret i 1531.
27A:
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Nr. 21:

Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Jens Nielsen var død ved Pr. vurd. 16.
okt. 1722 for matr. nr. 18.
Nr. 24:
Købmand Peder Christiansens enke hed Mette Hendrichsdatter iflg. Uddrag af
skifte 20. juli 1700 efter ham. Morten Norgens kone hed Dorothea Hansdatter iflg.
Mag. kone. skifte 28. jan. 1728.
Nr. 25:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Rasmus Dolmer var død 1706
iflg. Mag. kone. skifte 4. sept. 1706 efter ham. Enken hed Kierstine Andersdatter.
Nr. 30:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet stadsbygmester Christoffer Gros var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 28. nov. 1693.
Nr. 35:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Henrich Rooch var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 30. marts 1705; enken hed Anna Erichsdatter og ægte
de skipper Floeris Olsen iflg. Mag. kone. skifte 22. aug. 1712 efter hende.
Nr. 37:
Skipper Peder Samuelsens hustru hed Apollone Pedersdatter iflg. Mag. kone.
skifte 2. maj 1713 efter begge.
Nr. 40:
Brygger Niels Børgesen Stub og hans kone Ellen Svendsdatter var begge døde i
1716 iflg. Mag. kone. skifte 26. marts 1716 efter begge.
Nr. 48B: Forrige skipper Jørgen Jensen Samsing havde ejet huset iflg. skifte efter enken
Ingeborrig Smidsdatter 1664, Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr. 165964, s. 303, RA.
Nr. 48:
Brygger Thor Lauritsens kone hed Marie Margrethe Hendriksdatter iflg. Uddrag
af skifte 12. jan. 1717 efter begge.
Nr. 51:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Anders Nielsen Schou var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 29. juli 1726 efter ham; enken hed Ellen Mor
tensdatter Lindberg.
Nr. 55:
Peter Petersen Wiwilds kone hed Agnete Lyders iflg. Mag. kone. skifte 9. dec. 1717.
Nr. 56:
Afvigte Hendrich Schrøders kone hed Magdalena iflg. Mag. kone. skifte 5. april
1714.
Nr. 60:
Ejendommen hed »Skanderborg«. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet
handelsmand/urtekræmmer Hans Diderich Petri var ejer til sin død iflg. Mag.
kone. skifte 14. sept. 1712 efter ham; enken hed Inger Margrethe Hiort.
Nr. 64A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hattemager Melchior Møller, hvis
enke hed Cathrine Cortszdatter, var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 27. maj
1713 efter ham.
Nr. 64C: Brændevinsbrænder Anders Povlsens første kone hed Bodil Bjørnsdatter iflg.
Uddrag af skifte 17. april 1699 efter hende. Brændevinsbrænder Niels Christen
sens kone hed Kiersten Sørensdatter iflg. Mag. kone. skifte 19. juni 1713 efter beg
geNr. 65,
Islandsk købmand Peder Regelsens første kone hed Maren Jørgensdatter iflg.
132: Mag. kone. skifte 23. juni 1693.
Nr. 68:
Brygger Peder Blåts første kone hed Margrete Mikkelsdatter iflg. Mag. kone. skif
te 29. maj 1705.
Nr. 70:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Just Christensen havde ejen
dommen endnu ved sin død iflg. Mag. kone. skifte 18. nov. 1712 efter ham; enken
hed Zidsele Bendtsdatter.
Nr. 75:
Kleinsmed Zivert Bøye var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 31. jan. 1714 efter
ham Kleinsmed Peder Hansen Bergs enke var ejer ved Pr. vurd. 15. april 1730 for
matr. nr. 111.
Nr. 81:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bødker Niels Andersen var død ved
Pr. vurd. 20. jan. 1713 for matr. nr. 74.
Nr. 87:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Peder Pedersen Holst var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 16. febr. 1693 efter ham.
Nr. 88:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet rotgieter Peter Litzen var død ved Pr.
vurd. 7. juni 1712 for matr. nr. 114. Enken hed Apolone Andersdatter iflg. Mag.
kone. skifte 9. juli 1712.
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Nr. 91:

Nr. 92:
Nr. 92C:
Nr. 93:

Nr. 95:
Nr. 97:
Nr. 98:

Nr. 100:
Nr. 101:
Nr. 107,
108:

Nr. 110:

Nr. 113:
Nr. 114:

Nr. 115:

Nr. 122:

Nr. 124:
Nr. 125:
Nr. 128:
Nr. 134:
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Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet handelsmand/islandsk købmand
Jacob Sørrensen Graahe var ejer til sin død iflg. skifte 14. maj 1705 efter ham.
Enken hed Inger Hansdatter. Sekretær/kommerceraad Thomas Jørgensen var
død allerede 1711 iflg. Hofretten, Ord. Boer 1711 efter ham.
Byfoged Jens Mouritzens kone hed Kierstine iflg. Mag. kone. skifte 8. april 1681
efter hende.
Skomager Hendrich Christophersen Muus' enke hed Kirstine Justdatter iflg. Mag.
kone. skifte 29. maj 1713 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Christen Chri
stensen var død allerede samme år, som han erhvervede ejendommen iflg. Mag.
kone. skifte 7. nov. 1719 efter ham. Enken hed Anne Olsdatter. Den senere ejer
Hans Larsen var altså eftermand.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skrædder Niels Nielsen allerede var
ejer ved Pr. vurd. 27. juli 1717 for matr. nr. 131.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet lysestøber Johan Anthony Møller var
ejer endnu ved Pr. vurd. 10. okt. 1713 for matr. nr. 132.
Grunden til, at Hans Hendrich Hartmand allerede afhændede inden skødets
affattelse var, at både han og konen Lisbeth Samuelsdatter var døde samme år
iflg. Mag. kone. skifte 22. okt. 1716 efter begge.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Clemens Jensen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 15. juni 1693 efter ham; enken hed Karen Pedersdatter.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Bernt Lorentsen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 13, febr. 1699 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skræder Christian Lepper var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 29. april 1717 efter ham; enken hed Elisabeth
Lyders. Hun ægtede dernæst Henrik Brantz, som var død ved Pr. vurd. 28. dec.
1722, liggende under Frimands Kv., matr. nr. 99 + 100.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Michel Olsen var død ved
Pr. vurd. 9. aug. 1712 for matr. nr. 121. Enken Marie Jensdatter var trolovet med
Hans Henrik Hartmann, som hun siden ægtede, ved skiftets afslutning iflg. Mag.
kone. skifte 25. aug. 1712 efter ham. Hartmann havde den afbrændte grund end
nu ved Pr. vurd. 10. juli 1730 for matr. nr. 121.
Skrædder Peder Jensen Barsebecks kone hed Karen Hansdatter iflg. Uddrag af
skifte 17. jan. 1696 efter begge.
Murmester Oluf Olufsen Kiuses kone hed Mette Nielsdatter iflg. Uddrag af skif
te 22. marts 1681 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger
Niels Jacobsen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 13. juli 1706 efter ham;
enken hed Dorothe Schou, og Meir Goldsmit beboede huset.
Bemærk, at skiftet efter skipper Cort Jastram først fandt sted 1705, selv om han
døde før 1692. Enken hed Francine Klingenberg iflg. Mag. kone. skifte 13. marts
1705 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Christian Millou var død ved
Pr. vurd. 8. juni 1720 for matr. nr. 82. Enken hed Lisbeth Lorentzdatter Corbianus
iflg. Mag. kone. skifte 22. nov. 1712.
Brændevinsbrænder Laurids Ronildsens kone hed Else Pedersdatter iflg. Mag.
kone. skifte 2. maj 1713.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kandestøber Peder Hansen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 11. dec. 1705. Enken hed Marthe Haagensdatter.
Brygger Povel Lauritsens enke hed Sidsel Jacobsdatter iflg. Uddrag af skifte 11.
maj 1681 efter ham. Hun var ejer i 1682 iflg. K.D. VII, nr. 12, s. 7.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet prammand Jørgen Clemmendsen var
død allerede 1705 iflg. Mag. kone. skifte 12. okt. 1705 efter ham; enken hed Johan
ne Sørrensdatter. Hun var død 1712 iflg. Mag. kone. skifte 25. aug. 1712 efter hen
de.
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Øltapper Hans Pedersen var endnu ejer ved Pr. vurd. 12. okt. 1730 for matr. nr.
134B; har tidligere ligget under nuv. nr. 135.
137: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet livgarde/melmand Mathias Erland
var død allerede 1695 iflg. Mag. kone. skifte 9. nov. 1695 efter ham. Enken hed
Susanne Hartwigsdatter.
138: Ejerliste kan suppleres, idet Hans Richart Williamsen var ejer ved Pr. vurd. 15. juli
1724, liggende under Købmager Kv., matr. nr. 118.
140: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kleinsmed Olle Sørensen var død
1712, og kleinsmed Peter Bergs enke var ejer i 1730 iflg. Pr. vurd. 16. april 1712 og
15. april 1730 for matr. nr. 116.
141: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Christen Thomsen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 19. maj 1681 efter Christen Joensen.
142: Ejendommen brændte 20. okt. 1680 iflg. K.D. VII, nr. 12, s. 7.
149: Både brygger Hans Michelsen Holm og hans anden kone Marie Clausdatter var
døde i 1706 iflg. Mag. kone. skifte 9. sept. 1706.
156: Øltapper Peder Enevoldsens kone hed Maren Pedersdatter iflg. Mag. kone. skif
te 24. juli 1714.
158: Hørkræmmer Christian Schlichtkrøls kone hed Birgitte Sophie Frørup iflg. Mag.
kone. skifte 8. sept. 1717 efter hende.
159: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet handskemager Anders/Christen
Christensen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 25. febr. 1695 efter ham;
enken hed Sidsel Laursdatter.
160: Købmand Marcus Terchildsens kone hed Marie iflg. Mag. kone. skifte 23. nov.
1699 efter hende. Tidspunkt for ejerskifte kan indkredses, idet silke- og klæde
kræmmer Johan Rother/Røtger Kampman var ejer til sin død iflg. Mag. kone.
skifte 1. sept. 1712 efter ham. Enken hed Catrine Kruse.
161: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Jørgen Liebendahl var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 15. febr. 1699 efter ham.
164: Lærredskræmmer Christopher Lorents Holst var fallent ved Pr. vurd. 8. maj 1728
for matr. nr. 104 og iflg. Uddrag af skifte 18. febr. 1728 efter boet.
166 Gården med keglebane blev i 1720 udlejet til vintapper Johannes Mann og
BCD: hustru Elisabeth iflg. Mag. kone. skifte 12. jan. 1720 efter hans fallitbo.
167: Købmand Jens Nielsen Graa var allerede død ved Pr. vurd. 14. dec. 1719, henlagt
under »gade«.
168: Kobbersmed Hans Jørgen Feltnagels første kone hed Anne Hansdatter iflg. Mag.
kone. skifte 31. maj 1699 efter hende. Hans anden kone hed Mariæ Domelsdatter
Wagner iflg. Mag. kone. skifte 19. dec. 1712 efter hende.
173: Jagtbarberer Georg Bollarts kone hed Sophie Hofgaard iflg. Mag. kone. skifte 19.
juni 1713 efter begge.
174C: Skomager Isah Willumsen Brevings kone hed Marie Poulsdatter iflg.Mag.konc.
skifte 20. jan. 1716 efter begge.
180: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet isenkræmmer Hermand Søren
sen/Lorentzens enke var ejer endnu ved Pr. vurd. 20. febr. 1720 for matr. nr. 139.

VESTER KVARTER
Nr. 1:
Nr. 3:
Nr. 6:
Nr. 9:

Jens Nielsen Rafns kone hed Maren Larsdatter iflg. Mag. kone. skifte 14. juli 1717
efter hende.
Kleinsmed Bent Hags hustru hed Martha Jochumsdatter iflg. Uddrag af skifte 7.
aug. 1714.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Ole Andersen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 30. juni 1693 efter ham; enken hed Mette Markusdatter.
Skoleholder Alexander Lemvig var død 1718 ved Pr. vurd. 26. marts 1718 for
matr. nr. 120.
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Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet handelsmand Lorents Kreyer var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 31. marts 1705 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Mathias Rudolph Reinfranc
var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 22. juli 1717; enken hed Anne Jensdatter.
Der var i 1523 herberg i ejendommen, ejet af Peter Kiempe, iflg. K.D., I, nr. 227, s.
330.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet stadshauptmand Mathias Pedersen
var død ved Pr. vurd. 13. dec. 1719 for matr. nr. 142. Enken hed Else Christensdatter iflg. Mag. kone. skifte 19. dec. 1712 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Lorents Kreyer var ejer til sin død iflg.
Mag. kone. skifte 31. marts 1705.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet købmand Johan Krøyer var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 7. dec. 1717 efter ham.
Se nr. 26 vedr. Kreyer. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet urtekræmmer
Diderich Dresings fallitbo var ejer ved Pr. vurd. 23. juli 1730 for matr. nr. 145.
Islandsk købmand Niels Jacobsen Wigers kone hed Anne Andersdatter iflg. Mag.
kone. skifte 21. maj 1726 efter begge. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet
urtekræmmer Diderich Dresings fallitbo var ejer ved Pr. vurd. 15. sept. 1730 for
matr. nr. 147.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet prokurator Johan Torsøng var ejer
endnu ved Pr. vurd. 28. juli 1724 for matr. nr. 153.
Brændevinsbrænder Niels Broersens kone hed Florentina Aamundsdatter iflg.
Mag. kone. skifte 17. aug. 1712 efter begge.
Kleinsmed Hans Habers enke hed Barbara Jacobsdatter iflg. Mag. kone. skifte 31.
jan. 1714 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet nagelsmed Christen Nielsen var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 31. maj 1693; enken hed Sidse Mathiasdatter.
Bager Jens Nielsens enke hed Marie Richartsdatter iflg. Uddrag af skifte 12. maj
1699. Bager Mathias Stopsach/Stubsachs kone hed Kirsten Jensdatter iflg. Mag.
kone. skifte 27. juli 1717.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Hans Poveisens bo var ejer
ved Pr. vurd. 6. juni 1719 for matr. nr. 76.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hårskærer Anthony Larsens bo var
ejer endnu ved Pr. vurd. 2. marts 1724 for matr. nr. 114.
Bådsmand Peder Mortensens enke hed Rannild Joensdatter iflg. Mag. kone. skif
te 15. nov. 1699.
Morten Christensen Munchs enke Ellen Pedersdatter blev gift med brændevins
brænder Peder Mathiesen, som var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 2. dec.
1712 + Pr. vurd. 25. sept. 1712 for matr. nr. 78, hvorefter hun ægtede Hendrich
Laursen.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet svineslagter Niels Thorsen Falch var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 20. okt. 1719 efter ham. Enken Johanne
Pedersdatter ægtede svineslagter Hans Olsen, som var ejer til sin død iflg. Mag.
kone. skifte 24. febr. 1730 efter ham, hvorefter hun atter var enke.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet byfoged Jens Mouridsens enke var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 8. april 1681.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Ander Povelsen var ejer
endnu ved første kones død iflg. Mag. kone. skifte 22. okt. 1712 efter hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tobaksspinder Laurs Larsens enke var
ejer ved Pr. vurd. 7. marts 1712 for matr. nr. 87.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Søren Sørensen Møller var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 6. sept. 1695; enken hed Maren Jensdatter.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet ølskænker Søren Ebbesen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 5. febr. 1717; enken hed Anne Cathrine Knudsdatter.
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Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Ane Marie salig John Svendsens var
ejer iflg. Pr. vurd. 6. dec. 1720 for matr. nr. 93.
88B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bådsmand Svend Olsen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 11. aug. 1681; enken hed Inger Børgesdatter.
94:
Savskærer Mads Rasmussens første kone hed Maren iflg. Mag. kone. skifte 8.
marts 1681. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Maren, enke efter nagelsmed Anders Rasmussens var ejer ved Pr. vurd. 8. juni 1722 for matr. nr. 110.
95:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Pernille Jensdatter, enke efter Jens
Pedersen, var ejer ved Pr. vurd. 23. febr. 1719 for matr. nr. 111 + Mag. kone. skifte
11. marts 1719 efter ham.
105 V: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Peder Laursen var død ved Pr. vurd.
19. jan. 1712 for matr. nr. 1.
110: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet både brygger Niels Olsen og hans
hustru Ellen Michelsdatter var døde ved Pr. vurd. 9. marts 1712 for matr. nr. 114.
113: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet advokat Christoffer Munch var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 12. okt. 1693 efter ham. Anne Kirstine Thot var alle
rede ejer ved Pr. vurd. 4. juni 1727 for matr. nr. 117.
118: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Niels Pedersen var død ved
Pr. vurd. 16. marts 1712 for matr. nr. 36.
122: Brændevinsbrænder Rasmus Rasmussens kone hed Inger Pedersdatter iflg.
Uddrag af skifte 4. okt. 1712 efter begge.
125: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Peder Pedersen Holst var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 16. febr. 1693 efter ham; enken hed Maren.
128: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skibstømmermand Abraham Andersen
var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 13. aug. 1705; enken hed Marie Albretsdatter.
129B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Olle Pedersen stadig var ejer ved Pr.
vurd. 26. juli 1724 for matr. nr. 27.
131: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmermand Jørgen Hansen allerede
var død 1699 iflg. Mag. kone. skifte 23. sept. 1699 efter ham. Enken hed Anna Truelsdatter. Før 1713 ægtede hun kældermand Jacob Sørensen iflg. Mag. kone. skif
te 17. febr. 1713 efter hende + Pr. vurd. 20. jan. 1713 for matr. nr. 27.
133: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hjulmand Peder Madsen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 15. nov. 1712 efter ham; enken hed Ellen Svends
datter, og hun var ved skiftet trolovet med eftermanden Ole Jensen.
138: Ejendommen betegnedes som plads, altså ubebygget, 1685 iflg. Kbh.s Byting,
Skødepr. II, fol. 192.
140A: Arbejdskaris Søren Pedersens enke hed Sidsel Andersdatter iflg. Uddrag af skif
te 27. marts 1693 efter ham.
140, Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet herbergerer Hans Bøye var ejer til sin
146: død iflg. Mag. kone. skifte 24. marts 1693 efter ham; enken hed Kiersten Olufsdatter.
148: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet gæstgiver Søfren Nielsen var ejer end
nu i ved Pr. vurd. 10. marts 1724 for matr. nr. 60; beboer var Niels Olsen.
151: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet advokat Christoffer Munch var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 12. okt. 1693 efter ham; enken hed Utilia Jensdatter
Glud.
151A: Jochum Knapsted var endnu i live ved Pr. vurd. 5. aug. 1712 for matr. nr. 64. Konen
hed Mette Kirstine Mogensdatter iflg. Uddrag af skifte 13. sept. 1712 efter hende.
151B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet forrige brændevinsbrænder Peder
Pedersen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 14. febr. 1726 efter ham; enken
hed Else Jensdatter.
152: Skipper Arfved Nielsens kone hed Kirsten Pedersdatter Randløf iflg. Mag. kone.
skifte 9. sept. 1706 efter hende.
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Nr. 153: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet afg. Maren Espensdatter var ejer ved
Pr. vurd. 3. aug. 1720 for matr. nr. 67.
Nr. 154: Øltapper Daniel Danielsens første kone hed Johanne Jørgensdatter iflg. Mag.
kone. skifte 22. juli 1705 efter hende. Hans anden kone hed Kirstine Nielsdatter
iflg. Mag. kone. skifte 29. marts 1713 efter hende.
Nr. 161: Brændevinsbrænder Anders Andersens kone hed Anne iflg. Mag. kone. skifte 23.
marts 1681 efter hende.
Nr. 162: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anders Sørensen var død ved Pr.
vurd. 11. jan. 1713 for matr. nr. 96.
Nr. 166A: Brændevinsbrænder Niels Pedersens kone hed Johanne Andersdatter iflg. Mag.
kone. skifte 20. jan. 1714 efter begge.
Nr. 166B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Søren Nielsen
var død ved Pr. vurd. 12. marts 1712 for matr. nr. 98-99.
Nr. 168: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tobaksspinder Rasmus Amondsøn
Brandt var ejer endnu ved Pr. vurd. 4. juni 1712 for matr. nr. 100. Tobaksspinder
Ole Børgensens kone hed Helvig Christensdatter iflg. Mag. kone. skifte 1. aug.
1727 efter hende.
Nr. 169: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet matros Anders Andersen var ejer ved
Pr. vurd. 19. nov. 1735 for matr. nr. 101.
Nr. 182 Christen Sørrensens kone hed Kierstine Pederstdatter iflg. Mag. kone. skifte 31.
AB: aug. 1712 efter hende.
Nr. 187: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Laurs Olsens enke endnu
havde huset i ved Pr. vurd. 22. okt. 1712 for matr. nr. 109.
Nr. 190: Gæstgiver Peder Laursens kone hed Karen Pedersdatter iflg. Mag. kone. skifte 6.
juli 1712 efter begge.
Nr. 192: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet arbejdskarl Otte Svendsen var død
ved Pr. vurd. 15. aug. 1712 for matr. nr. 11. Enken hed Maren Søfrensdatter iflg.
Mag. kone. skifte 25. aug. 1712 efter ham.
Nr. 193: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet maler Mathias Andersen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 20. sept. 1681 efter ham.
Nr. 193 Høker Laurits Madsens enke hed Karen Pedersdatter iflg. Mag. kone. skifte 3. juni
194: 1706 efter ham. Laurs Andersen Borch var skrædder iflg. Pr. vurd. 7. sept. 1719 for
matr. nr. 12.
Nr. 197: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet møller Jens Pedersen var ejer til sin død
iflg. Mag. kone. skifte 24. dec. 1695 efter ham; enken hed Mette Mortensdatter.
Nr. 199: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vægterlieutenant Niels Hansen var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 9. sept. 1690; enken hed Else Thomasdatter.
Nr. 203 + 204: Høker Mads Jensens kone hed Maren Nielsdatter iflg. Søetaten, Underadmi
ralitetsretten, Skiftepr. 1670-76, skifte efter hende 17. febr. 1671, RA.
Nr. 204: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Bertel Seiler var ejer allerede ved Pr.
vurd. 22. juni 1720 for matr. nr. 33.
Nr. 208: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tobaksspinder Jens Pedersen stadig
var ejer ved konen Lene Rasmusdatters død iflg. Mag. kone. skifte 12. juli 1712
efter hende.
Nr. 209: Karmager Jens Olsens kone hed Anne Jensdatter iflg. Mag. kone. skifte 25. juli
1713 efter begge.
Nr. 213: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet forrige hestekræmmer Christen
Pedersen Glud var ejer allerede ved konen Dorthea Hansdatters død iflg. Mag.
kone. skifte 27. juni 1726.
Nr. 215: Bødker Arved Pedersens første hustru hed Johanne Laursdatter iflg. Mag. kone.
skifte 15. dec. 1706 efter hende.
Nr. 218: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anders Ro tenborg allerede var ejer
ved Pr. vurd. 12. dec. 1712 for matr. nr. 39-40.
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Nr. 220: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet franskbager Henrich Schultz var død
1712 ved Pr. vurd. 22. aug. 1712 for matr. nr. 41. Enken hed Mette Hansdatter iflg.
Mag. kone. skifte 1712 efter ham.
Nr. 226B: Laurids Sørensen Anchers kone hed Karen Mauridsdatter iflg. Uddrag af skifte 9.
juni 1700 efter ham.
Nr. 228: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet grovsmed Anders Arvedsen var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 5. maj 1706 efter ham; enken hed Kirsten Christiansdatter og var død ved Pr. vurd. 4. juni 1712 for matr. nr. 48.
Nr. 229: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet knivsmed Christen Nielsen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 13. dec. 1695 efter ham. Enken hed Karen Knudsdatter.
Nr. 231: Karmager Morten Hansens første kone hed Bendte Hansdatter iflg. Uddrag af
skifte 16. juni 1681 efter hende. Hans anden og siden Knud Bentzens kone hed
Anne Andersdatter iflg. Mag. kone. skifte 15. sept. 1706 efter hende. Tidspunkt for
ejerskift kan indkredses, idet Bentzen da var ejer. Hans anden kone hed Else
Esbiørnsdatter iflg. Pr. vurd. 4. juni 1712 for matr. nr. 51.
Nr. 236: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Michel Axelsen Rømer var ejer
allerede ved konen Mette Hansdatter Buxtums død iflg. Mag. kone. skifte 18. jan.
1717 efter hende.
Nr. 238B: Peder Olsen var købmand og konen hed Marie Hansdatter iflg. Uddrag af skifte
8. jan. 1717 efter ham.
Nr. 242: Ejendommen var allerede pantsat til den senere ejer kommerceråd Morten
Munch iflg. Pr. vurd. 19. jan. 1717 for matr. nr. 58.
Nr. 244A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anna Holsts bo var ejer 1728 iflg. Pr.
vurd. 5. juni 1728 for matr. nr. 182.
Nr. 246A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet grovsmed Christian Holch havde
huset til sin død iflg. Mag. kone. skifte 16. febr. 1705 efter ham; enken hed Marie
Hansdatter.
Nr. 246Bc: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmermester Jens Pedersen Randløf var død ved Pr. vurd. 27. okt. 1714 for matr. nr. 175.
Nr. 249A: Slagter Peder Jensen var som ejer i 1727 ruineret og fik dom for skyldighed af to
års renter iflg. Pr. vurd. 12. juli 1727 for matr. nr. 170.
Nr. 252: Brændevinsbrænder Anders Mommesens kone hed Karen Christensdatter iflg.
Uddrag af skifte 15. juli 1699.
Nr. 253B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hjulmand og forrige bager Bendt
Jensen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 12. jan. 1714 efter ham; enken hed
Ingeborg Mortensdatter.
Nr. 254: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anders Erichsen/Christensens enke
var ejer 1720 iflg. Pr. vurd. 25. april 1720 for matr. nr. 162.
Nr. 268C: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skrædder Anders Michelsen var død
1712 ved Pr. vurd. 16. marts 1712 for matr. nr. 202. Enken hed Anna Clausdatter
iflg. Mag. kone. skifte 9. juli 1712 efter ham.
Nr. 268E: Slagter Oluf Pedersens kone hed Maren Erichsdatter iflg. Uddrag af skifte 4.
marts 1716.
Nr. 271: Regimentskvartermester Hans Masting Møller var død ved Pr. vurd. 14. okt. 1713
for matr. nr. 197. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet dr. Dyrkop, præst
ved Tyske Kirke, var ejer 1728 iflg. Søren Balles optegnelser, KSA.
Nr. 272: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet afg. Mette Jens Sørensen vognmands
enke var ejer ved Pr. vurd. 21. aug. 1713 for matr. nr. 193.
Nr. 272B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Hendrich Ditløf von der Wisckhaus
var død ved Pr. vurd. 13. dec. 1724 for matr. nr. 195.
Nr. 273Æ Seilingsmand Bertel Pedersens hustru hed Ingeborg Pedersdatter iflg. Uddrag af
skifte 4. sept. 1714.
Nr. 273B: Brændevinsbrænder Peder Jørgensen og hans kone var døde ved Pr. vurd. 16. juli
1712 for matr. nr. 191.
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Nr. 2 77A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet købmand Andres Fry/Frig var død
ved Pr. vurd. 27. maj 1712 for matr. nr. 208; enken hed Sara Knudsdatter iflg. Mag.
konc. skifte 2. sept. 1712 efter ham.
Nr. 278A: Grovsmed Børge Joensens kone hed Birgitte Holgersdatter.
Nr. 286: Huset bygget 1683 iflg. tavle i porten.
Nr. 294B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Bente Nielsdatter, enke efter brænde
vinsbrænder Jacob Nielsen, var ejer ved Pr. vurd. 31. maj 1719 for matr. nr. 234.
Nr. 297, Ét af småhusene var i 1713 ejet af stenfører Johan Josmand iflg. Pr. vurd. 6. 3.
340: 1713, et andet af Birthe Jensdatter iflg. Pr. vurd. 11. juli 1713; begge liggende under
Runddelen, uidentificerede.
NØRRE KVARTER
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Vantmager Andreas Smidt var ejer til sin død iflg. Uddrag af skifte 19. dec. 1681;
hans kone hed Lisbeth Willumsdatter.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet rådmand Hans Knudsen Leegaard
var død 1688 iflg. Uddrag af skifte 23. nov., 1688 efter ham, hvorefter enken var
ejer.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet pulfarver Petter Pettersen var død
1714 iflg. Pr.vurd 8. okt. 1714 for matr. nr. 5. Enken ægtede siden farver Augustus
Starch, som var død 1726 iflg. Mag. konc. skifte 26. nov. 1726, hvorefter hun var
ejer.
Købmand Lauritz Bartholomeusens kone hed Karen Hansdatter iflg. Mag. konc.
skifte 26. april 1714 efter begge.
Garver Mikkel Jørgensen Kopmands kone hed Margrete Catrine Willumsdatter
iflg. Mag. konc. skifte 28. okt. 1705 efter hende.
Snedker Søren Paaskes kone hed Maren iflg. Mag. konc. skifte 15. aug. 1681 efter
hende.
Grovsmed Andreas Jochumsens enke hed Kierstene Svendsdatter iflg. Mag. konc.
skifte 1. april 1705 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet grovsmed Ole Jensen var ejer allere
de 1714 iflg. Pr. vurd. 27. nov. 1714 for matr. nr. 12. Han var trolovet med enken
på nr. 16A Kierstene Svendsdatter iflg. Andreas Jochumsens skifte (se nr. 16A).
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet garver Johan Vogt var ejer endnu 1718
iflg. Pr. vurd. 1. april 1718 for matr. nr. 13.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet forpagter Peder Rasmussen Malling
var ejer til sin død iflg. Mag. konc. skifte 12. aug. 1712 efter ham; enken hed Do
rothea Marie Kieldsdatter.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Hellig Geistes Fattiges Skole var ejer
1730 iflg. Pr. vurd. 28. aug. 1730 for matr. nr. 20.
Gæstgiver Peder Lorentzen Langes kone hed Karen Pedersdatter iflg. Mag. konc.
skifte 11. okt. 1712 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Hans Christensen Knup end
nu var ejer 1712 iflg. Pr. vurd. 11. marts 1712 for matr. nr. 27.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet biskop Peder Jensen Vinstrup var ejer
allerede 1598 iflg. »Bøger«, nr. 9, KSA. Vinhandler Knud Rondborg var ejer end
nu i 1730 iflg. Pr. vurd. 16. okt. 1730 for matr. nr. 28A, 29.
Huset afbrændte 1690 iflg. K.D. VII, nr. 455, s. 312. Farver Werner von Dippenbrocks kone hed Kirstine Jensdatter Lund iflg. Mag. konc. skifte 2. sept. 1712 efter
hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skrædder Niels Andersen Falch var
ejer til sin død iflg. Pr. vurd. 21. dec. 1712 for matr. nr. 32; enken hed Chierstine
Elisabeth Hendrichsdatter iflg. Mag. konc. skifte 24. febr. 1713 efter hende.
Brygger Mikkel Zachariassen boede endnu i gården i 1643 iflg. K.D. III, nr. 346.

Tilføjelser til Ramsings værk
Nr. 47,
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Christopher Børgesen var
263: død 1724 iflg. Pr. vurd. 4. jan. 1724 for matr. nr. 40A.
Nr. 54, Justitsråd, general Michael Truels Smits var ejer endnu i 1730 iflg. Pr. vurd.30.
309B: juni 1730 for matr. nr. 46A.
Nr. 56
Rådmand Hans Stampes kone hed Bodel Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte
A-C: 22.aug. 1699 efter hende.
Nr. 57:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet farver Thomas Nielsen/Nissen var
død ved Pr. vurd. 4. juli 1712 for matr. nr. 50. Enken hed Anne Samuelsdatter iflg.
Mag. kone. skifte 14. sept. 1712.
Nr. 60:
Købmand Christian Poulsen Fyhn var ejer endnu i 1730 iflg. Pr. vurd. 16. juni 1730
for matr. nr. 54.
Nr. 63:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet handelsmand Hendrich Holst var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 18. juni 1700 efter ham; enken hed Anne Kierstine Hønneke.
Nr. 64:
Grovsmed Christopher Jensens kone hed Maren Michelsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 10. aug. 1712 efter hende.
Nr. 66
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skoleholder Marcus Tricker var død
183: ved Pr. vurd. 15. jan. 1712 for matr. nr. 63 + 175.
Nr. 67
Det må bemærkes, at endnu 1712 og 1717 var boet efter urtekræmmer Peter
181: Gertner og konen Malene Brodersdatter i besiddelse af ejendommen, evt. som
pant, iflg. Pr. vurd. 4. aug. 1712 for matr. nr. 175 + Mag. kone. skifte 26. jan. 1717
efter begge. Urtekræmmer Nicolay Ballis kone hed Chatarina Gotfridsdatter iflg.
Mag. kone. skifte 16. april 1717 efter hende.
Nr. 69:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet forrige øltapper Hans Pedersen Stub
endnu var ejer i 1718 ved konen Cathrine Kittesdatters død iflg. Mag. kone. skif
te 11. okt. 1718 efter hende.
Nr. 71:
Slagter Jens Olsens enke hed Anne Kierstine Pedersdatter iflg. Mag. kone. skifte
10. febr. 1705 efter ham.
Nr. 72: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Anders Andersen Møller
var død ved Pr. vurd. 7. nov. 1724 for matr. nr. 67. Enken hed Karen Diderichsdatter iflg. Mag. kone. skifte 30. april 1725 efter ham.
Nr. 74:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hjulmand Svend Svendsen var død
ved Pr. vurd. 20. jan. 1712 for matr. nr. 68.
Nr. 75: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Christian Slichtkrul var ejer allerede i
1717 iflg. Pr. vurd. 5. aug. 1717 for matr. nr. 69. Hans kone hed Birgitte Sophie
Frørup iflg. Mag. kone. skifte 8. sept. 1717 efter hende. Den forrige ejer Apel Niel
sen og hans kone Johanne Margrethe Holst var døde i 1714 iflg. Mag. kone. skif
te 20. febr. 1714 efter begge.
Nr. 77: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skibsskriver Nicolai Hansen var død
ved Pr. vurd. 31. aug. 1719 for matr. nr. 70. Hans kone hed Anne Sørrensdatter
iflg. Mag. kone. skifte 15. sept. 1710 efter begge.
Nr. 78Ba: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet slagter Erich Povelsen og kone var
døde ved Pr. vurd. 14. juni 1727 for matr. nr. 72.
Nr. 78Bb: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet slagter Jens Hansen var død ved Pr.
vurd. 19. april 1712 for matr. nr. 72.
Nr. 81:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Hans Pedersen
Stub var død ved Pr. vurd. 31. jan. 1724 for matr. nr. 74 + 75A + 75B.
Nr. 84:
Tømmermand Jens Erlandsens kone hed Anna Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte
11. marts 1717 efter begge.
Nr. 85:
Snedker Jens Nielsens kone hed Kierstine Rasmusdatter iflg. Mag. kone. skifte
17. aug. 1706 efter begge. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet murmester
Bendt Thoersen var død ved Pr. vurd. 14. juli 1717 for matr. nr. 77.
Nr. 86B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet værtshusholder Johan Kalte var
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død 1730, men enken levede stadig iflg. Mag. kone. skifte 12. maj 1730 efter ham.
Det må bemærkses, at vognmand Svend Pedersens kone kaldtes Karen Svends
datter i Pr. vurd. 23. maj 1712 for matr. nr. 79, ikke som Ramsing angiver Birte
Tuesdatter. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet slagter Søren Jensen var
død ved Pr. vurd. 10. sept. 1722 for samme nr.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet af takket livgarde Jens Christensen var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 25. jan. 1726 efter ham; enken hed Kirstine
Christensdatter.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Svend Erichsen
var død ved Pr. vurd. 23. nov. 1727 for matr. nr. 83.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet grovsmed Troels Mortensen var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 24. jan. 1714; enken hed Anne Maria Hansdatter
og var trolovet med grovsmed Peter Esbach.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Gregers Terchelsen var
ejer allerede i 1722 iflg. Pr. vurd. 5. nov. 1722 for matr. nr. 84.
Ostindienfarer Eggert Richardsens kone hed Anne Jensdatter iflg. Mag. kone.
skifte 16. juni 1706 efter hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet handelsmand Claus Aldenborrig var
død ved Pr. vurd. 2. juli 1712 for matr. nr. 87; konen hed Maren Jensdatter iflg.
Mag. kone. skifte 30. aug. 1712 efter begge.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hjulmand Peder Madsen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 15. nov. 1712 efter ham; enken hed Ellen Svends
datter og var trolovet med hjulmand Ole Jensen, der altså blev eftermand.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Laurs Sørrensen
var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 17. juli 1719; enken hed Karen Oliesdatter.
Vinhandler Abraham Lehns kone hed Catarina Elisabeth Kreyer iflg. Pr. vurd. 8.
jan. 1719 for matr. nr. 92.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Jochum Gødtsche var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 26. okt. 1681; enken hed Dorethea Paaschesdatter.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet eddikebrygger Morten van der Heide var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 9. juni 1711 efter ham; enken hed
Maren Isachsdatter.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet forrige marsmager (?) Torkild Eriksens enke Birgitte Jørgensdatter var ejer 1663 iflg. Søetaten, Underadmiralitets
retten, Skiftepr. 1659-64, s. 289, RA.
Nålemager Willum Kørnigs enke hed Maren Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte 10.
febr. 1681 efter ham.
Skræder Christen Jensens kone hed Edle Christensdatter iflg. Mag. kone. skifte 7.
febr. 1719 efter ham.
Væver Peter Bars var død ved Pr. vurd. 30. maj 1713 for matr. nr. 142.
Arbejdskarl/høker Jacob Larsen var død ved Pr. vurd. 30. jan. 1717 for matr. nr.
142. Enken hed Elisabeth Larsdatter iflg.Mag. kone. skifte 8. maj 1717 efter ham.
Peder Mortensen var død ved Pr. vurd. 8. febr. 1713 for matr. nr. 140.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Wulf Andresen var død
ved Pr. vurd. 26. okt. 1724 for matr. nr. 138.
Murersvend Laurits Svendsens kone hed Bodel Nielsdatter iflg. Mag. kone. skif
te 27. sept. 1712 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anne
Augusta Mechelborg var ejer 1717 iflg. Pr. vurd. 30. juni 1717 for matr. nr. 138.
Hun var enke efter købmand Johan Krøyer iflg. Mag. kone. skifte 7. dec. 1717 efter
ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet ejeren slagter Søren Hansen var død
ved Pr. vurd. 30. sept. 1712 for matr. nr. 136.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet arbejdskarl Bendt Pedersen var ejer
endnu 1714 iflg. Pr. vurd. 7. aug. 1714 for matr. nr. 135.

Tilføjelser til Ramsings værk
Nr. 141A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet væver Sacharias Fransen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 14. juli 1706; enken hed Else Hendrichsdatter.
Nr. 144: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet væver Andreas Vilchen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 10. aug. 1681 efter ham.
Nr. 144A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet væver Jochums Waustlands enke
Rigina Jacobsdatter var ejer 1720 iflg. Pr. vurd. 13. sept. 1720 for matr. nr. 129.
Nr. 145: De seks gamle våninger blev nedrevet og fem ny bygget 1690 iflg. Kbh.s Skatte
regnskaber pk. 3, bilag nr. 33.
Nr. 146: Maren Eriksdatter var død ved Pr. vurd. 5. dec. 1714 for matr. nr. 126.
Nr. 147: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet væver Niels Jensen havde huset end
nu 1712 iflg. Pr. vurd. 4. juni 1712 for matr. nr. 126.
Nr. 152: Brændevinsbrænder Iver Andersen var død ved Pr. vurd. 4. aug. 1728 for matr. nr.
123. Konen hed Anna Andersdatter iflg. Mag. kone. skifte 20. jan. 1730 efter begge.
Nr. 153 A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet væver Baltzer Hintze var død ved Pr.
vurd. 25. april 1712 for matr. nr. 123. Enken hed Sophie Johansdatter iflg. Mag.
kone. skifte 17. febr. 1713 efter ham.
Nr. 153B: Forrige hestgarde Peder Andersens kone hed Maren Jensdatter iflg. Mag. kone.
skifte 26 jan. 1726 efter hende.
Nr. 155: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Anders Andersen var død
ved Pr. vurd. 7. nov. 1724 for matr. nr. 121A.
Nr. 156: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Johan August Pekel og konen
Anne Elisabeth Valentinsdatter Neuhausen begge var døde 1717 iflg. Uddrag af
skifte 23. aug. 1717 efter begge, og kancelliråd Lassens stervbo var ejer allerede
ved Pr. vurd. 12. maj 1727 for matr. nr. 121AB.
Nr. 157A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet parykmager Johannes Linneman var
død allerede ved Pr. vurd. 29. marts 1713 for matr. nr. 120. Enken hed Karen Marie
Albertsdatter iflg. Mag. kone. skifte 31. marts 1713 for ham.
Nr. 158: Anders Olufsen var skorstensfejer iflg. Pr. vurd. 6. aug. 1712 for matr. nr. 120 og
skoflikker iflg. Mag. kone. skifte 13. aug. 1712 efter konen.
Nr. 160: Bådsmand Knud Lauritsens første kone hed Kirsten Pedersdatter iflg. Uddrag af
skifte 26. okt. 1681 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bræn
devinsbrænder Michel Jensen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 8. dec.
1712 efter ham.
Nr. 162: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Bendt Gæversen var ejer end
nu 1712 iflg. Pr. vurd. 21. jan. 1712 for matr. nr. 117.
Nr. 163: Tømmerhandler Christen Christensens kone hed Karen Marcusdatter iflg. Mag.
kone. skifte 22. juli 1713 efter begge.
Nr. 165: Brændevinsbrænder Svend Hansens enke hed Birgitte Sørensdatter iflg. Mag.
kone. skifte 8. juli 1728 efter ham.
Nr. 167: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kammager Jochum Schrøders enke
Anna Jensdatter var ejer til sin død iflg. Uddrag af skifte 15. maj 1726 efter hen
de.
Nr. 169: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet grovsmed Michel Klingenberg var
død 1730 iflg. Pr. vurd. 24. sept. 1730 for matr. nr. 111. Enken hed Anne.
Nr. 170: Snedker Jens Nielsens kone hed Kierstine Rasmusdatter iflg. Mag. kone. skifte 17.
aug. 1706 efter begge. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet murmester Bent
Thoersen var død juli ved Pr. vurd. 14. juli 1717 for matr. nr. 110.
Nr. 173: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet ølskænker Willum Olfsen var død ved
Pr. vurd. 6. juni 1712 for matr. nr. 109. Enken hed Marie Christensdatter iflg. Mag.
kone. skifte 9. juli 1712 efter ham. Øltapper og rodemester Mads Michelsen var
ejer allerede ved Pr. vurd. 10. april 1717 for matr. nr. 109.
Nr. 191 Kleinsmed Christen Rasmussen Langes første kone hed Ingeborg iflg. Mag.
AB: konc.skifte 22. aug. 1695 efter hende.
Nr. 191B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper, forrige livgarde Jens Nielsen
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var død ved Pr. vurd. 9. okt. 1727 for matr. nr. 13-14; enken hed Kirsten Olsdatter.
Nr. 193: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Christian Rasmussen var
død ved Pr. vurd. 8. jan. 1712 for matr. nr. 170.
Nr. 196: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet høker Ole Guldbrandsen var død ved
Pr. vurd. 29. marts 1727 for matr. nr. 173.
Nr. 198: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Søren Pedersen Skeen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 19. marts 1717 efter ham; enken hed Elsebeth Mads
datter.
Nr. 199: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend Hans Pedersen var ejer
allerede ved Pr. vurd. 9. jan. 1712 for matr. nr. 1 82.1 1730 var afg. Casten Boyesen
ejer iflg. Pr. vurd. 24. maj 1730 for samme nr.
Nr. 200: Peder Thostensens kone hed Anne Pedersdatter iflg. Pr. vurd. 3. marts 1712 for
matr. nr. 174.
Nr. 201: Arbejdskarl Søren Laursens kone hed Karen Knudsdatter iflg. Uddrag af skifte 4.
aug. 1705 efter begge. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend
Daniel Augustinus var død ved Pr. vurd. 24. sept. 1712 for matr. nr. 181. Hans
kone hed Sidsel Danchs iflg. Uddrag af skifte 5. maj 1713 efter begge.
Nr. 205: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vognmand Anders Andersen Møller
var død ved iflg. Pr. vurd. 7. nov. 1724 for matr. nr. 183. Enken hed Karen Diderichsdatter iflg. Mag. kone. skifte 30. april 1725 efter ham, så Willads Nielsen var
altså eftermand.
Nr. 210: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tobaksspinder Valentin Juchumsen
var død ved Pr. vurd. 13. marts 1713 for matr. nr. 186; enken hed Anne Kirstine
Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte 24. maj 1713 efter ham.
Nr. 213: Kammager Lorentz Widemans kone hed Anne Enevoldsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 13. dec. 1712 efter hende.
Nr. 218: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skibstømmermand Pauel Pedersen
var ejer endnu ved Pr. vurd. 13. jan. 1712, liggende under uidentificerede, Tegl
gårdstræde. Poul Pedersens enke hed Kirsten Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte
25. aug. 1719 efter ham. Hun var da ejer iflg. Pr. vurd. 17. aug. 1719, liggende
under uidentificerede, Teglgårdstræde.
Nr. 219: Ejendommen må være købt af Poul Jørgensen allerede 1681, thi ved konen Kier
sten Pedersdatters død var han ejer ifgl. Mag. kone. skifte 27. okt. 1681 efter
hende.
Nr. 220: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet murmester Bent Thoersen var død
ved Pr. vurd. 14. juli 1717, liggende under matr. nr. 77.
Nr. 221: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet auktionsbud Christen Madsen og
konen Ellen Hermansdatter var døde iflg. Uddrag af skifte 10. juli 1711 efter beg
ge. Kancelliråd Lassens stervbo var ejer ved Pr. vurd. 12. maj 1727, liggende
under matr. nr. 121 AB.
Nr. 232: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brolægger Hans Jensens enke Birgitte
var ejer til sin død iflg. Uddrag af skifte 8. juni 1694 efter hende.
Nr. 234: Farver Peder Laursens kone hed Ingeborg Olsdatter iflg. Uddrag af skifte 6. maj
1699.
Nr. 236A Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hakkelseskærer Knud Michelsen var
237A: ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 8. aug. 1705 efter ham; enken hed Johanne
Troelsdatter.
Nr. 238: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vægter Christen Eilersen var død ved
Pr. vurd. 23. juli 1712 for matr. nr. 194 + 195. Enken hed Birgitte Nielsdatter iflg.
Mag. kone. skifte 10. aug. 1712 efter ham.
Nr. 245: Brændevinsbrænder Thoer Knudsens kone hed Anne Kathrine Dorthe iflg. Mag.
kone. skifte 28. aug. 1699 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet
brændevinsbrænder Olle Jensen var død ved Pr. vurd. 1. febr. 1714 for matr. nr.
193; enken hed Maren Hansdatter.
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Nr. 246: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Jørgen Eilersen stadig var ejer ved
konen Martha Christophersdatters død iflg. Mag. kone. skifte 31. maj 1713 efter
hende.
Nr. 252: Murmester Bendt Thoersen var død ved Pr. vurd. 14. juli 1717 for matr. nr. 190.
Nr. 253: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet arbejdskarl Jens Pedersen var ejer
endnu ved Pr. vurd. 12. dec. 1713 for matr. nr. 190. Hans kone hed Ingeborre Jens
datter iflg. Mag. kone. skifte 26. jan. 1714 efter hende.
Nr. 254: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet arbejdskarl Christen Pedersen var
død ved Pr. vurd. 10. aug. 1712, liggende under uidentificerede, Teglgårdstræde.
Enken hed Anne Kirstine Lausdatter iflg. Mag. kone. skifte 15. sept. 1712 efter
ham.
Nr. 256: Skalmejeblæser Zacharias Sedelers kone hed Engel Jacobsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 13. sept. 1712 efter hende.
Nr. 257: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tobaksspinder Jochum Pedersen sta
dig var ejer ved Pr. vurd. 21. sept. 1724 for matr. nr. 188.
Nr. 258: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Hans Thoresen var død ved Pr. vurd.
1. marts 1714 for matr. nr. 187 (har tidligere ligget under uidentificerede).
Nr. 266: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Mogens Børresens enke Margrete Sørensdatter var ejer 1706 iflg. Mag. kone. skifte 16. april 1706
efter ham.
Nr. 268E: Væver Hans Iversens første kone hed Anna Iversdatter iflg. Mag. kone. skifte 20.
jan. 1717 efter hende. Hans enke hed Inger Andersdatter iflg. Mag. kone. skifte 15.
marts 1719 efter ham.
Nr. 271: Mathias Pedersen Fieldsted var ejer endnu 1730 iflg. Pr. vurd. 13. febr. 1730 for
matr. nr. 152.
Nr. 272: Tømmermandsvend Peder Erichsens enke hed Lissabeth Danckvart iflg. Mag.
kone. skifte 10. marts 1706 efter ham. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet
Jens Henrichsen Storm var ejer ved Pr. vurd. 29. sept. 1729 for matr. nr. 154.
Nr. 274A: Øltapper Rasmus Noermans enke var ejer iflg. Mag. kone. skifte 1730 efter ham.
Nr. 276: Brygger Jens Andersens enke hed Maren Christensdatter iflg. Mag. kone. skifte
22. juli 1717 efter hende.
Nr. 278: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet urtegårdsmand Johan Frederik Chri
stoffersen nylig havde købt iflg. Pr. vurd. 12. nov. 1727 for matr. nr. 160 + 228B.
Nr. 288: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet portner Peder Andersen var død 1706
iflg. Mag. kone. skifte 10. okt. 1706 efter ham.
Nr. 289: Brolægger Jens Andersens kone hed Johanne Sørensdatter iflg. Pr. vurd. 1. sept.
1722 for matr. nr. 207.
Nr. 290: Brolægger Jens Hansens kone hed Karen Nielsdatter iflg. Uddrag af skifte 20. okt.
1681 efter hende.
Nr. 291: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend Sivert Pedersen allerede var
ejer 1714 og endnu 1727 iflg. Pr. vurd. 21. febr. 1714 + 5. sept. 1727 for matr. nr. 208.
Nr. 294: Bodil Jensdatter havde tillige været gift med Johan Jørgensen iflg. Pr. vurd. 31.
okt. 1714 for matr. nr. 210 (har tidligere været fejlplaceret under matr. nr. 74 + 75A
+ 75B).
Nr. 304: Skibstømmermand Jørgen Nielsen kone hed Dorethe Hansdatter iflg. Mag. kone.
skifte 24. marts 1705 efter hende.
Nr. 306 Brolægger og svineslagter Christen Tommesen var død allerede ved pr. vurd. 20.
307: sept. 1712 for matr. nr. 216.
Nr. 313: Handelsmand Lorents Kreyer døde 1705 iflg. Mag. kone. skifte 31. marts 1705;
enken hed Anne Margrete von Essen. Købmand Johan Kreyers enke hed Anne
Augusta Mechelborg iflg. Pr. vurd. 30. juni 1717 for matr. nr. 230 m.fl.
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KLÆDEBO KVARTER
Nr. 9:

Vinhandler Abraham Lehn var gift med Catarina Elisabeth Kreyer iflg. Doku
menter vedr. forskellige boer, II, 1692-1766, skifte 1710 efter begge.
Hans Persen Bager var lejer 1516 iflg. K.D. IV, nr. 348, s. 352f.

Nr. 10
BDE:
Nr. 15:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Jochum Gifuert var død 1693, da
enken Margrete Nielsdatter døde iflg. Mag. kone. skifte 28. juli 1693 efter hende.
Bager Michel Bløcher var død 1728 iflg. Pr. vurd. 28. juli 1728 for matr. nr. 13.
Nr. 17:
Lærredskræmmer Adam Berners første kone hed Magdalena iflg. Mag. kone.
skifte 3. april 1695 efter hende.
Nr. 18F: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Bogbinder Holger Pedersens enke
Anna Margretha var ejer endnu i 1736 iflg. Pr. vurd. 21. juli 1736 for matr. nr. 15.
Nr. 21:
Brygger Anders Andersens enke hed Else Frederiksdatter iflg. Uddrag af skifte
15. juli 1699 efter ham.
Nr. 22:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Peder Nielsen
var død allerede 1712, og brændevinsbrænder Tommas Olsen var ejer allerede
1722, iflg. Pr. vurd. 25. maj 1712 og 14. okt. 1719 for matr. nr. 19.
Nr. 23B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet gørtler Michel Skrøder var død 1712
iflg. Pr. vurd. 23. juli 1723 for matr. nr. 21. Enken hed Magdalena Hansdatter iflg.
Mag. kone. skifte 1. sept. 1712 efter ham.
Nr. 28:
Skomager Hans Jacob Grosleins kone hed Birgete Henneman iflg. Mag. kone.
skifte 25. sept. 1706 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet maler
Hieronymus Adam Wilbrand var død 1712 iflg. Uddrag af skifte 18. nov. 1712
efter ham; enken hed Anna Johansdatter.
Nr. 34:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet slagter Elias Eliasen var død 1709 iflg.
Mag. kone. skifte 4. dec. 1709 efter ham; enken hed Else Bertelsdatter.
Nr. 38:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet theskænker Niels Sigensen allerede
var ejer 1712, og brændevinsbrænder Anders Svendsen var død 1724 iflg. Pr.
vurd. 17. marts 1712 + 23. nov. 1724 for matr. nr. 31.
Nr. 40B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmersvend Michel Gudmands
enke var ejer 1714 iflg. Pr. vurd. 13. aug. 1714 for matr. nr. 28.
Nr. 47A: Brygger Isach Jacobsens kone hed Maren Lauritsdatter iflg. Mag. kone. skifte 3.
aug. 1681 efter hende.
Nr. 49:
Anneken Hanses af Køge var enke efter brygger Hans Mortensen 1643 iflg. K.D.
III, nr. 346.
Nr. 57:
Skræder Johan Krøyers enke hed Mette Sørfrensdatter iflg. Mag. kone. skifte 30.
okt. 1693 efter ham.
Nr. 61A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet murmester Anders Sihm var død 1718
iflg. Mag. kone. skifte 23. nov. 1718 efter ham; enken hed Marie Larsdatter.
Nr. 62B: Der var i 1523 herberg i ejendommen, ejet af Jens Brolægger, iflg. K.D., I, nr. 227,
s. 330.
Nr. 65A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet høker Hans Laursen var død som ejer
1712 iflg. Pr. vurd. 6. april 1712 for matr. nr. 153.
Nr. 65C: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet høker Jørgen Hendrichsen var død
som ejer 1719 iflg. Pr. vurd. 16. dec. 1719 for matr. nr. 149.
Nr. 67B: Garver Jørgen Eilersens kone hed Martha Christophersdatter iflg. Uddrag af skif
te 31. maj 1713 efter hende.
Nr. 73A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Rasmus Jensens enke Anne
Sørensdatter var ejer 1705 iflg. Mag. kone. skifte 26. aug. 1705 efter ham.
Nr. 82A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet berider Peder Lauritsens enke Anne
Jørgensdatter var ejer 1693 iflg. Mag. kone. skifte 3. marts 1693 efter ham.
Nr. 82
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Conrad Nielsens enke var ejer 1717
BD: iflg- Pr. vurd. 23. febr. 1717 for matr. nr. 137.
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Nr. 89:
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

Tømmersvend Gisle Svendsens enke hed Maren Jensdatter iflg. Mag. kone. skifte
20. juli 1700 efter ham.
91:
Murmester Anders Olsens (Ole Andersens) kone hed Ellen Gundersdatter iflg.
Mag. kone. skifte 11. april 1693 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan ind
kredses, idet mursvend Laurs Hendrichsen var ejer 1712 iflg. Pr. vurd. 20. jan.
1712 for matr. nr. 147.
92:
Skoflikker Johan Mortens enke hed Pernelle Madsdatter iflg. Mag. kone. skifte 25.
jan. 1719 efter ham.
93:
Øltapper Simon Hansens kone hed Catarina Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte 24.
aug. 1712 efter hende.
95:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Peder Arvedsen var død
1706 iflg. Mag. kone. skifte 10. marts 1706. Enken hed Giertud Hendrichsdatter.
96:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kancelliråd Lassens Stervbo var ejer
1727 med Thor Olsen som beboer iflg. Pr. vurd. 12. maj 1727, liggende under nr.
121AB.
101: Brygger Jørgen Jensen Lund var ejer endnu 1730 iflg. Pr. vurd. 16. marts 1730, lig
gende under Kultorvet.
105: Der var i 1523 herberg i ejendommen, ejet af Peiter Schotte, iflg. K.D., I, nr. 227, s.
330.
108: Overformynder Christen Sørensens kone hed Kierstine Pedersdatter iflg. Mag.
kone. skifte 31. aug. 1712 efter hende.
109: Klaus Andersen Lovmand (formentlig en efterkommer af tidligere ejer) var død
som ejer 1730 iflg. Mag. kone. skifte 21. dec. 1730 efter ham.
118: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet madame Reigelsen var enke 1722 iflg.
Pr. vurd. 30. nov. 1722 for matr. nr. 118 + 119 + 120.
127: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Jeppe Nielsen og hans kone begge var
døde 1712 iflg. Pr. vurd. 30. maj 1712 for matr. nr. 114. Hun hed Maren Erichsdatter iflg. Mag. kone. skifte 1713 efter hende.
128: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmersvend Olluf Rasmussen var
død som ejer 1720 iflg. Pr. vurd. 18. maj 1720 for matr. nr. 113.
133: Det må bemærkes, at forrige graver ved Trinitatis Kirke Peder Paulsen stadig var
ejer 1719 iflg. Pr. vurd. 10. marts 1719 for matr. nr. 111.
135: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet materialkusk Jens Christensen og
kone var døde som ejere 1712 iflg. Pr. vurd. 19. juli 1712, fejlagtigt liggende under
matr. nr. 92 + 94.
136: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skræder Hans Pedersen var død som
ejer 1712 iflg. Pr. vurd. 20. aug. 1712 for matr. nr. 108 + 109. Enken hed Margrethe
Jensdatter iflg. Mag. kone. skifte 9. sept. 1712 efter hende. Skræder Peder Peder
sen Græve og konen Margrethe Jensdatter var begge døde 1726 iflg. Mag. kone.
skifte 10. april 1726 efter begge.
137: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet murmester Christen Mortensen var
død 1681 iflg. Mag. kone. skifte 3. juni 1681; enken hed Margrete Nielsdatter.
138 A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Thor Anders
Skou var død 1712 iflg. Pr. vurd. 23. jan. 1712 for matr. nr. 108 + 109.
140: Skoflikker Laurits Frideriksens kone hed Maren iflg. Mag. kone. skifte 21. jan.
1693 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend Amon
Hansen var ejer allerede 1722 iflg. Pr. vurd. 5. febr. 1722 for matr. nr. 107.
144: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Jens Bend tzen var død som ejer 1712
iflg. Pr. vurd. 9. jan. 1712 for matr. nr. 105 + 106.
146: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmermand Svend Nielsen var død
1713 iflg. Pr. vurd. 14. maj 1713 for matr. nr. 102 + 103. Enken hed Zidse Jensdat
ter iflg. Mag. kone. skifte 31. maj 1713 efter ham.
148: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Rasmus Poulsens enke
Sebelle Malene var ejer 1714 iflg. Pr. vurd. 13. sept. 1714 for matr. nr. 99 + 100.
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Nr. 151: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmersvend Jens Nielsen var død
som ejer 1712 iflg. Pr. vurd. 11. jan. 1712 for matr. nr. 97b + 98.
Nr. 152B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet købmand Peder Thollesen var død
som ejer 1724 iflg. Pr. vurd. 15. marts 1724 for matr. nr. 95 + 96.
Nr. 154: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Johanne v. Gendern, enke efter
Jochum Würger var ejer til sin død 1726 iflg. Uddrag af skifte 11. dec. 1726 efter
hende. Hans Buhrmester og konen Christine Margrethe Munchs har haft en andel
i ejendommen (han var beslægtet med Würger) iflg. Mag. kone. skifte 29. okt.
1720 efter begge.
Nr. 155: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmermester Iver Pedersens enke
Kiersten Pedersdatter var ejer 1705 iflg. Mag. kone. skifte 17. febr. 1705 efter ham.
Nr. 169: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet prokurator Nicolai Alvorts var død
1712 iflg. Pr. vurd. 30. sept. 1712 for matr. nr. 64 + 65 + 66B.
Nr. 170: Jens Bogtrykker var lejer iflg. Ole Worms testamente, RA.
Nr. 173: Kleinsmed Johan Lyder var død 1714 iflg. Pr. vurd. 3. febr. 1714 for matr. nr. 62 +
63.
Nr. 174: Kleinsmed Valentin Wulfs enke hed Cathrine Marie Jørgensdatter iflg. Mag. kone.
skifte 30. juli 1706.
Nr. 177: Bogbinder Niels Andersens kone hed Anna Jacobsdatter iflg. Mag. kone. skifte 12.
juli 1693 efter hende.
Nr. 183: Købmand Claus Aaldenborgs kone hed Maren Jensdatter iflg. Mag. kone. skifte
30. aug. 1712 efter begge.
Nr. 185: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bødker Michel Jensen var død som
ejer 1712 iflg. Pr. vurd. 20. febr. 1712 for matr. nr. 193.
Nr. 187: Guldsmed Hans Nielsen Wolgasts kone hed Anna Kierstine Andersdatter Holst
iflg. Mag. kone. skifte 25. nov. 1705 efter hende.
Nr. 189: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skoflikker Hans Andersen var død
1699 iflg. Uddrag af skifte 9. maj 1699 efter ham; enken hed Johanne Lauridsdatter.
Nr. 190: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skibstømmermand Hans Gregersens
enke var ejer 1714 iflg. Pr. vurd. 30. juli 1714 for matr. nr. 184 + 185 + 186.
Nr. 195: Vandmester Nikolay Petersens fraskilte hustru hed Lisbeth Nielsdatter iflg.
Mag. kone. skifte 29. okt. 1705 p.g.a. bodeling. Islandsk bødker Christen Peder
sens kone hed Magdalena Pedersdatter iflg. Mag. kone. skifte 22. juni 1713 efter
begge.
Nr. 199: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skoflikker Morten Hansen var død
som ejer 1712 iflg. Mag. kone. skifte 4. nov. 1712 efter ham.
Nr. 201B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bødker Joen Svendsen var død som
ejer 1720 iflg. Pr. vurd. 24. april 1720 for matr. nr. 174.
Nr. 202B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Michel Lütken var død 1699
iflg. Mag. kone. skifte 17. nov. 1699 efter ham, så det må være enken Cicilia, der
købte ejendommen.
Nr. 204: Brændevinsbrænder Jens Pedersen var død 1712 iflg. Pr. vurd. 20. juli 1712 for
matr. nr. 219B + 220.
Nr. 205: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend Tue Pedersen var ejer alle
rede 1712 iflg. Pr. vurd. 19. juli 1712 for matr. nr. 218 + 219A. Konen hed Inger Børgesdatter iflg. Mag. kone. skifte 27. sept. 1712 efter hende.
Nr. 207A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet byfoged Jens Mouridsens enke var
død som ejer 1681 iflg. Mag. kone. skifte 8. april 1681 efter hende.
Nr. 208: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Svend Pedersen
var ejer 1719 iflg. Pr. vurd. 24. juli 1719 for matr. nr. 216 + 233B. Enken hed Sara
Mathisdatter iflg. Mag. kone. skifte 22. aug. 1719 efter hende.
Nr. 212: Brændevinsbrænder Jacob Jørgensens enke hed Kiersten Pedersdatter iflg. Mag.
kone. skifte 11. febr. 1695 efter ham + Personalhistorisk Tidsskrift, 1983,1, s. 65ff.
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Nr. 223A Småslagter Knud Larsens kone hed Anne Bendtsdatter iflg. Mag. kone. skifte 31.
marts 1713 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Knud Larsen
var død som ejer 1726 iflg. Dokumenter vedr. forskelige boer, 1 ,1698-1764, skifte
1. april 1726 efter ham; enken hed Kirsten Jensdatter.
Nr. 214: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet småslagter Ole Biørnsens enke var
ejer allerede 1712 iflg. Pr. vurd. 22. jan. 1712 for matr. nr. 204 + 205.
Nr. 217: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Christen Lausten var død
1714 iflg. Pr. vurd. 15. febr. 1714 for matr. nr. 224.
Nr. 218: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Anders Jensen var død 1718
iflg. Pr. vurd. 12. marts 1718 for matr. nr. 227.
Nr. 221: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Just Rich var død ved Pr. vurd.
22. juli 1724 for matr. nr. 228.
Nr. 223: Brygger Jens Pouelsens enke hed Anna iflg. Pr. vurd. 5. nov. 1722 for matr. nr.
230A.
Nr. 223A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Svend Stub var ejer allerede
1726 iflg. Mag. kone. skifte 29. aug. 1726 efter konen Anne Kirstine Ebbesdatter.
Nr. 224: Mogens Høy var ejer 1735 iflg. Pr. vurd. 15. marts 1735 for matr. nr. 231 + 232B.
Nr. 227: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Nicolai Børgesen var død
1713 iflg. Pr. vurd. 30. juni 1713 for matr. nr. 234 + 235.
Nr. 228 A Vedr. brygger Oluf Lauridsen se Personalhistorisk Tidsskrift 1982,1, s. 83 + 1990,
I, s. 19. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Tønnes Pedersen var
ejer endnu 1712 iflg. Pr. vurd. 29. juli 1712 for matr. nr. 235A. Konen hed Rebeche
Clausdatter Bhum iflg. Mag. kone. skifte 6. sept. 1712 efter hende. Se tillige Per
sonalhistorisk Tidsskrift 1983,1, s. 68.
Nr. 229: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet gæstgiver Laurits Oelsen var død som
ejer 1706 iflg. Mag. kone. skifte 21. sept. 1706; enken hed Karen Povelsdatter.
Nr. 231E: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Rasmus Toersens enke Sid
sen var ejer 1713 iflg. Pr. vurd. 17. nov. 1713 for matr. nr. 207B.
Nr. 233: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Matz Matzens enke var død
som ejer 1718 iflg. Mag. kone. skifte 17. nov. 1718 efter hende.
Nr. 235: Vedr. brygger Jacob Poulsen se Personalhistorisk Tidsskrift 1990, I, s. 19. Tids
punkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Thomas Schrøder var død 1713
iflg. Pr. vurd. 10. maj 1713 for matr. nr. 241A + 242B.
Nr. 236: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Peder Andersen var død 1712
iflg. Pr. vurd. 19. jan. 1712 for matr. nr. 242A.
Nr. 238: Købmand Rasmus Madsens enke hed Kirsten Nielsdatter iflg. Uddrag af skifte
27. aug. 1699 efter ham.
Nr. 241: Isenkræmmer Christian Povelsen var gift med Maren iflg. Mag. kone. skifte 22.
febr. 1695.
FRIMANDS KVARTER
Nr. 4:
Nr. 5:
Nr. 9D:
Nr. 10:
Nr. 16:
Nr. 17:
Nr. 18:

Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vinhandler Johan Sohi var ejer allere
de ved bytingsdom 8. aug. 1726 iflg. Pr. vurd. 8. okt. 1728 for matr. nr. 3.
Johan Evald Sars var tømmerhandler.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet drejer Jochum Brun var død ved Pr.
vurd. 26. sept. 1728 for matr. nr. 158.
Anna Andreasdatter Knoch, enke efter kobbersmed Jacob Zidsche, gjorde udlæg
i ejendommen iflg. Uddrag af skifte 31. jan. 1726 efter hende.
Hatstafferer Henrik Smits enke hed Marie Jørgensdatter iflg. Uddrag af skifte 20.
juni 1699 efter hende.
Hendrich Schrøders kone hed Magdalena iflg. Mag. kone. skifte 5. april 1714
p.g.a. hans fallit.
Ejendommen nedbrændt 1727 iflg. seddel indlagt i Pr. vurd.-læg.
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Nr. 19:

Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Hans Pappe var død ved Pr. vurd. 18.
marts 1722 for matr. nr. 12.
Nr. 20A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bogbinder Nicolaj Kiørken var død
ved Pr. vurd. 9. jan. 1712 for matr. nr. 13. Messingarbejder Jacob Christopher
Bahrs kone hed Rebecca Roluf iflg. Uddrag af skifte 16. maj 1727 efter hende.
Nr. 21:
Boghandler Johan Melchior Liebes kone hed Charlotte Amalie, enke efter Hans
Brochmann iflg. Personalhistorisk Tidsskrift, 1992, s. 206.
Nr. 22:
Kobbersmed Jochum Conrads kone hed Maria Biermand iflg. Mag. kone. skifte
13. dec. 1712 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet buntmager
Christoffer Liebendahl var ejer til sin død iflg. Uddrag af skifte 24. okt. 1688 efter
ham; enken Karen Klausdatter var da trolovet med Johan Kürschner, som altså
blev eftermand og ejer.
Nr. 23:
Possementsmager Christoffer Mathiasens enke hed Dorothe Hendrichsdatter iflg.
Mag. kone. skifte 18. okt. 1695 efter ham.
Nr. 26:
Hatstafferer Hendrich Brands kone hed Anne Margrete Petkumsdatter iflg. Mag.
kone. skifte 26. marts 1714 efter begge.
Nr. 27:
Borgmester Andreas Jacobsen hed tillige Lindberg iflg. Mag. kone. skifte 26. nov.
1717 efter ham.
Nr. 28:
Christoffer Munchs første kone hed Marta Andersdatter iflg. Mag.konc. 4. juni
1706 efter hende.
Nr. 29:
Ejendommen var 1685 udlejet til Sidsel Grubbe iflg. Hofretten 1684-92, skifte 19.
marts 1691 efter hende.
Nr. 31:
Feldbereder Hans Skades kone hed Wandele Davidsdatter iflg. Mag. kone. skifte
14. juli 1713 efter hende.
Nr. 34:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet handelsmand Holger Christoffersen
Wulf solgte til sølvarbejder Jacob Sørensen 6. dec. 1680 iflg. Kbh.s Byting, Skøde
pr. 1 ,1681-82, fol. 140.
Nr. 37:
Guldsmed Nicolaj Fux' første kone hed Margrete Ågerup iflg. Mag. kone. skifte
12. dec. 1706 efter hende. Hans anden kone hed Maren Mortensdatter iflg. Mag.
kone. skifte 24. juli 1717 efter hende.
Nr. 42:
Bogtrykker Jørgen Mathiesen Godiche var død allerede ved Pr. vurd. 2. nov. 1718
for matr. nr. 33-34.
Nr. 44:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet possementsmager Anders Hansen var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 27. aug. 1712; enken hed Hedevig Catrine
Johansdatter Glosen.
Nr. 45:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet handskemager Olluf Pedersen var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 29. marts 1713; enken hed Lehne Hansdatter.
Nr. 47:
Auktionskøber Hans Frederik Selderops kone hed Susanna Sachariasdatter iflg.
Uddrag af skifte 5. dec. 1724 efter hende.
Nr. 48:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skolemester Nicolaj Hofmester var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 28. jan. 1695; enken hed Anne Katharine.
Skomager Anders Christensen var nylig død ved Pr. vurd. 7. jan. 1712, liggende
fejlagtigt under matr. nr. 78.
Nr. 52:
Skomager Johan Albrechts kone hed Martha iflg. Mag. kone. skifte 29. maj 1695
efter hende.
Nr. 54:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager David Velskoft endnu var
ejer ved Pr. vurd. 19. febr. 1712 for matr. nr. 19.
Nr. 69:
Possementsmager Abraham Gras' kone hed Dorothea Simonsdatter iflg. Mag.
kone. skifte 26. sept. 1699 efter ham. Skomager Hans Jacob Grosleins kone hed
Birgete Henneman iflg. Mag. kone. skifte 25. sept. 1706 efter hende.
Nr. 71:
Skomager Claus Danielsens kone hed Margrethe Pedersdatter iflg. Mag. kone.
skifte 12. nov. 1717 efter hende.
Nr. 73:
Bager Johan Buchs enke hed Mette Jensdatter iflg. Mag. kone. skifte 10. aug. 1693
efter ham.
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Nr. 81:
Nr. 82:
Nr. 85:

Nr. 86:
Nr. 87:
Nr. 89A:
Nr. 92:
Nr. 96:

Nr. 97:
Nr. 98:

Nr. 103:
Nr. 109:
Nr. 111:
Nr. 112:
Nr. 115:
Nr. 126
127:
Nr. 128:
Nr. 130:

Nr. 136:
Nr. 143:

Nr. 145:

Nr. 147:
Nr. 149:
Nr. 152:

Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet slagter Niels Michelsen var død ved
Pr. vurd. 20. jan. 1712 for matr. nr. 40.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet plattenslager Peders Sørensens enke
Elisabeth endnu var ejer ved Pr. vurd. 27. juni 1727 for matr. nr. 39B + 40 + 95 + 96.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet maler Anthony Thide endnu var ejer
ved Pr. vurd. 9. juli 1719 for matr. nr. 42. Hans kone hed Margrethe Sophia Helt
iflg. Mag. kone. skifte 28. juni 1719 efter hende.
Slagter Hans Bertelsens kone hed Ingeborg Aagesdatter iflg. Uddrag af skifte 9.
febr. 1726 efter hende.
Handelsmand Engelbrecht Christians kone hed Margrete Christensdatter iflg.
Mag. kone. skifte 14. sept. 1695 efter ham.
Slagter Chrisen Eliasens kone hed Karen Ibsdatter iflg. Mag. kone. skifte 17. maj
1681 efter ham.
Kræmmer Vincent Meinets kone hed Birgitte Jensdatter iflg. Uddrag af skifte 9.
marts 1697 efter hende.
Guldsmed Christian Snedtkers kone hed Karen Pedersdatter iflg. Mag. kone. skif
te 28. febr. 1713 efter begge. Torvemester Carl Caspar Nagels kone hed Lucia
Abrahamsdatter iflg. Uddrag af skifte 14. maj 1717 efter hende.
Ejendommen husede vinstuen »Capo de Bonne Esperance« fra ca. 1682.
Ejendommen husede vinstuen »Die Drei Römer« fra ca. 1633; i 1722 blevet til thestue. Kræmmer Johan Adolph var lejer i Lars Jensens Albergs ejertid iflg. Pr. vurd.
19. maj 1713 for matr. nr. 53.
Sværdfeger Johan Christian Plockeroses kone hed Anne Margarete Nielsdatter
iflg. Mag. kone. skifte 13. juli 1712 efter hende.
Guldsmed Jørgen Stilckes enke hed Margrete Hansdatter iflg. Mag. kone. skifte 1.
marts 1699 efter hende.
Sværdfeger Peder Jensens kone hed Kirsten Knudsdatter iflg. Mag. kone. skifte
30. aug. 1714 efter begge.
Kræmmer Hans/Johan Bøfkes kone hed Karen Knudsdatter iflg. Mag. kone. skif
te 6. juli 1682 efter begge.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Johan Hendrich Crone var ejer ved Pr.
vurd. 15. juli 1724 for matr. nr. 68 (tidligere fejlplaceret under nr. 51.)
Skalmejeblæser Christian Leppers enke hed Elisabeth Lyders iflg. Mag. kone.
skifte 29. april 1717. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hun ægtede Hen
rik Brandt, som dog var død ved Pr. vurd. 28. dec. 1722 for matr. nr. 99-100.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Karen, enke efter Jørgen Rasmussen,
var ejer endnu ved Pr. vurd. 10. april 1727 for matr. nr. 101.
Parykmager Jonas Ratkens kone hed Elisabeth Kierstine Møller iflg. Mag. kone.
skifte 4. febr. 1702 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kan
destøber Peder Pedersen var død ved Pr. vurd. 23. marts 1712 for matr. nr. 103.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet maler Lorens Chardes enke var ejer
ved Pr. vurd. 4. marts 1718 for matr. nr. 109.
Kleinsmed Anders Clemmensens kone hed Mette Hansdatter iflg. Mag. kone. skif
te 18. nov. 1705 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kleinsmed
Anders Lermandsen var død som ejer ved Pr. vurd. 26. maj 1712 for matr. nr. 125.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skræder Niels Pedersen Helmerskou
var død ved Pr. vurd. 22. juni 1719 for matr. nr. 128. Hans enke hed Inger Thomasdatter iflg. Mag. kone. skifte 8. juli 1719 efter ham.
Teltmager Jacob Sørensens enke hed Anne Marie Jacobsdatter iflg. Uddrag af skif
te 11. maj 1699 efter hende.
Kleinsmed Israel Pedersens kone hed Inger Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte 9.
sept. 1705 efter hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Lorentz Jensen var død ved
Pr. vurd. 15. juni 1713 for matr. nr. 131.
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Nr. 153C: Væver Casper Ottes kone hed Maria Sørensdatter iflg. Mag. kone. skifte 10. marts
1713 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet synålemager David
Gisse var ejer ved Pr. vurd. 17. april 1730 for matr .nr. 141-142.
Nr. 158: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet fiskebløder Paul Christensen var død
ved Pr. vurd. 8. sept. 1712 for matr. nr. 146.
Nr. 159: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet David Abrahamsen var ejer allerede
ved Pr. vurd. 30. nov. 1712 for matr. nr. 145.
Nr. 162: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kræmmer Claus Aldenborrig Kruse
var død ved Pr. vurd. 2. juli 1712 for matr. nr. 156. Hans kone hed Maren Jens
datter iflg. Mag. kone. skifte 30. aug. 1712 for begge. Videre var Christian Frede
rik Sarse ejer, da han gik fallit i 1728, iflg. Pr. vurd. 14. april 1728 for matr. nr. 156.
Nr. 164: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skriver Hans Hemdorf var ejer til sin
dø iflg. Mag. kone. skifte 23. okt. 1693 efter ham; enken hed Inge Marie Hansdat
ter.
Nr. 165: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet knivsmed Anders Michelsens enke
Anna Tomasdatter var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 28. okt. 1695 efter
hende.
Nr. 172: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet sinkelmager Vallentin Neuhausen var
ejer allerede ved første kone Gundel Lauritsdatters død iflg. Uddrag af skifte 16.
aug. 1699 efter hende. Hans anden kone hed Magdalena Svendsdatter iflg. Mag.
kone. skifte 29. juni 1705 efter hende. Videre var maler Herman Martins død ved
Pr. vurd. 1. marts 1713 for matr. nr. 148. Enken hed Barbara Johansdatter iflg.
Mag. kone. skifte 10. marts 1713 efter ham.
Nr. 173: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet svineslagter Tonis Johansen var død
ved Pr. vurd. 8. jan. 1722 for matr. nr. 11.
Nr. 175: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet slagter Gotfreid Hartman var død ved
Pr. vurd. 17. jan. 1714, liggende under uidentificerede. Hans enke hed Cathrine
Margrethe Ernstdatter iflg. Mag. kone. skifte 24. jan. 1714.
Nr. 176: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skræder Christen Rasmussen var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 20. dec. 1681; enken hed Kirsten Christensdatter.
Nr. 178: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet fiskebløder Hendrich Værner var død
ved Pr. vurd. 25. marts 1712 for matr. nr. 166.
Nr. 181: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bedemand Niels Rasche var død ved
Pr. vurd. 11. juni 1728 for matr. nr. 162.
KØBMAGER KVARTER
Nr. 1-14: Albrecht van Gocks enke Johanne overdrog 1547 boderne til sønnen Johan i
Malmø iflg. K.D. I, nr. 289.
Nr. 7:
Glarmester Erik Jørgensens enke hed Maria Olufsdatter iflg. Mag. kone. skifte 7.
nov. 1719 efter ham.
Nr. 12:
Vintapper Johan Walloe var endnu ejer ved Pr. vurd. 26. jan. 1735 for matr. nr. 28-40.
Nr. 18C: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet remmesnider Søren Pedersen var ejer
til sin død iflg. Mag. kone. skifte 4. aug. 1705 efter ham; enken hed Kierstine
Hansdatter.
Nr. 18D: Remmesnider Niels Mørchs første kone hed Sidsel Børgesdatter iflg. Mag. kone.
skifte 4. nov. 1699 efter hende.
Nr. 18E: Hyrekusk Ole Pedersen Döbers enke hed Kirsten Jensdatter. Tidspunkt for ejer
skift kan indkredses, idet hun giftede sig med hyrekusk Hans Iversen, der altså
blev eftermand; iflg. Mag. kone. skifte 1. nov. 1717 efter hende.
Nr. 22:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, kræmmer Engelbrecht Westken var end
nu ejer, da han undveg før Pr. vurd. 11. jan. 1719 for matr. nr. 17.
Nr. 24:
Gården nybygget før 30.9.1706 iflg. Louis Bobé: Om Kongelig Arkitekt Christoph
Marselis, i Arkiv og Museum, 2. rk., 1. bd., 1925.
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Nr. 26:

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet buntmager Kristoffer Liebendal var
ejer til sin død iflg. Uddrag af skifte 24. okt. 1688 efter ham; enken hed Karen
Klausdatter. Huset var da beboet af Chr. Crabidel.
39:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet blikkenslager Helle Olsen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 6. aug. 1717; enken hed Karen Jensdatter. Hun gif
tede sig siden med Martin Rudolph Rost, som altså blev eftermand, iflg. Uddrag
af skifte 21. juni 1726 efter hende.
42:
Huset nybygget før 1697 iflg. C.E. Zecher: Danmark i ældre og nyere Tid, I, s.
178. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kaptajn Anthoni Sandfox var
ejer allerede ved Pr. vurd. 30. nov. 1722, liggende under Klædebo Kv., matr. nr.
118-120.
45:
To våninger var nybygget 1688 iflg. Kbh.ske Skatteregnskaber 1690, pk. 3, bilag
nr. 38. Hovedhuset var nybygget 1701 iflg. Personalhistorisk Tidsskrift, 1987, II, s.
170 + Historiske Meddelelser om København, 1946, s. 470, jvf. Skødepr. VII, 170607, fol. 64.
51:
I 1670 var gården udlejet til ceremonimester Frands Eberham Spekhan iflg.
Kbh.ske Ejendomme, matr. nr. 69. Sælges 28. okt. 1671 til Johan de le Maire.
57A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Chrisen Hadder var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 19. okt. 1712; enken hed Kirsten Pedersdatter. Hun
var trolovet med Christian Holfeldt.
59-60;Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet justitsråd Peter Worm var død 1719
iflg. Hofretten, Ord. Boer 1719-21, skifte 1719.
63:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet murmester Mathias Sørensen endnu
var ejer ved konen Mettes død iflg. Mag. kone. skifte 5. dec. 1688 efter hende.
64-65:Tyske Kirke var ejer ved Pr. vurd. 2. marts 1730 for matr. nr. 41.
72:
Vintapper Peder Biørns kone hed Kirstine Bertelsdatter iflg. Mag. kone. skifte 19.
aug. 1712 efter begge.
82:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet guldsmed Markus Pipgras var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 1730; enken hed Maria Schraders.
87:
Possementsmager Christopher Behms enke hed Marie Giertrud Pedersdatter iflg.
Mag. kone. skifte 7. jan. 1730 efter ham.
93:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Paaske Jørgensen Stub var
ejer endnu ved Pr. vurd. 6. juni 1712 for matr. nr. 119.
94:
Assessor Laurits Grønbech Fyhns enke hed Francitia Kieldstrup iflg. Hofretten,
Ord. Boer 1723, skifte 1728.
95:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Hans Buhrmester var ejer ved Pr.
vurd. 12. okt. 1719 for matr. nr. 121-125. Hans kone hed Christine Margrethe
Munch iflg. Mag. kone. skifte 29. okt. 1720 efter begge. Johanne von Gundern,
Jochum Würgers enke, købte som panthaver på auktion.
103: Bødker Mogens Hansens kone hed Maren Christensdatter iflg. Mag. kone. skifte
19. dec. 1681 efter begge.
107: Knapmager Niels Aals første kone hed Janniche Hendrichsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 14. juli 1706 efter hende.
112: Skræder Hendrich Pedersens kone hed Maren Michelsdatter iflg. Mag. kone. skif
te 6. marts 1695 efter hende.
113: Blytækker Thoer Nielsens enke hed Sidse Lausdatter iflg. Mag. kone. skifte 26.
febr. 1695 efter ham.
114: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Niels Pedersen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 17. febr. 1705 efter ham; enken hed Ellen Jørgensdatter.
116B: Brændevinsbrænder Olluf Bendtsens enke hed Kirsten Ibsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 28. marts 1726 efter ham.
123B: Snedker Johan Jacob Leys enke hed Elisabeth Jensdatter iflg. Mag. kone. skifte 31.
jan. 1714 efter ham.
126C + 127: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet urtekræmmere Daniel Echori
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us og Gotfreide Haber var fællesejere ved Pr. vurd. 1. juni 1724 for matr. nr. 343.
Huset hed »Stadt Wismar«. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hjulmand
Peder Rasmussen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 26. sept. 1712 efter
ham; enken hed Anna Pedersdatter.
Nr. 129: Væver Mikkel Pedersens kone hed Maren Mikkelsdatter iflg. Uddrag af skifte 7.
marts 1713 efter begge.
Nr. 135B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet billedhugger Johan Fischer var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 27. juni 1705 efter ham.
Nr. 136: Hustømmermand Povl Mogensens kone hed Birgitte Jensdatter iflg. Uddrag af
skifte 9. maj 1699 efter hende.
Nr. 139: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Michel Lange var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 5. dec. 1699; enken hed Helena Hendrichsdatter.
Nr. 141A: Brændevinsbrænder Peder Olsens enke hed Inger Andersdatter iflg. Mag. kone.
skifte 23. juni 1719 efter ham.
Nr. 141B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet maler Niels Pedersen var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 8. sept. 1705 efter ham; enken hed Anna Rasmusdatter.
Videre var maler Hans Larsen ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 14. juni 1726;
enken hed Kirstine Michelsdatter.
Nr. 143: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Reimer Gribou døde kort efter
købet iflg. Mag. kone. skifte 16. okt. 1726 efter ham; enken hed Maria Jensdatter.
Nr. 150B: Possementsmager Hans Gallers kone hed Kirstien Christensdatter iflg. Mag.
kone. skifte 2. aug. 1706 efter hende.
Nr. 150C: Bøssemager Peder Jensens kone hed Maren Rasmusdatter iflg. Mag. kone. skifte
1. april 1699 efter hende.
Nr. 152: Maler Michel Lauritsens kone hed Birgitte Olesdatter iflg. Mag. kone. skifte 6. juli
1713 efter hende.
Nr. 156A: Skatteopkræver Niels Hansen Buch og hans kone Elisabeth Catrine Mathisdatter
var begge døde 1712 iflg. Uddrag af skifte 4. okt. 1712 efter begge.
Nr. 160: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Hendrich Dinnsen Arendal
var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 20. dec. 1706; enken hed Mette Mads
datter.
Nr. 165: Murmester Søfren Olsens kone hed Kiersten iflg. Mag. kone. skifte 23. juli 1681
efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bager Peder Andersen
Falch var død ved Pr. vurd. 19. jan. 1712 for matr. nr. 178B.
Nr. 172A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kancelliråd Lassens stervbo allerede var
ejer ved Pr. vurd. 12. maj 1727 for matr. nr. 186. Beboer var da Petter Mortensen.
Nr. 173D: Skomager Jørgen Pedersens kone hed Anne Hansdatter iflg. Mag. kone. skifte 3.
marts 1706 efter hende.
Nr. 173E: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kancelliråd Lassens stervbo allerede var
ejer ved Pr. vurd. 12. maj 1727 for matr. nr. 189. Beboer var da Jens Pettersen Stub.
Nr. 185: Høker Peder Jensens enke hed Anna Madsdatter iflg. Mag. kone. skifte 26. marts
1727 efter ham.
Nr. 189: Brændevinsbrænder Peder Pedersen Sundts enke hed Rebecca Jensdatter iflg.
Mag. kone. skifte 18. sept. 1726 efter ham.
Nr. 193 Brændevinsbrænder Peder Olsens enke hed Inger Andersdatter iflg. Mag. kone.
194A: skifte 23. juni 1719 efter ham.
Nr. 195: Kaptajn Peder Bruns enke hed Ellen Cathrine Brun iflg. Mag. kone. skifte 4. okt.
1693 efter ham.
Nr. 195C: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hattemager Morten Corneliussen var
død ved Pr. vurd. 15. aug. 1717 for matr. nr. 268.
Nr. 196B: Øltapper Erich Andersens kone hed Kirsten Pedersdatter iflg. Mag. kone. skifte
17. juni 1719 efter hende.
Nr. 197: Rådmand Claus Iversen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 16. okt. 1688;
enken hed Sophia Davidsdatter.
Nr. 128:
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Nr. 197 Husene tilhørte Snedkerlauget fra 1724 iflg. laugsprotokollerne.
DE:
Nr. 201: Skrædder Henrik Pedersens første kone hed Maren Michelsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 6. marts 1695 efter hende. Hans anden kone hed Zidsele Andersdatter iflg.
Mag. kone. skifte 3. marts 1713 efter hende.
Nr. 203: Brændevinsbrænder Niels Nielsens kone hed Anne Pedersdatter iflg. Mag. kone.
skifte 2. sept. 1712 efter hende.
Nr. 204: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet hattemager Bendt Poulsen var ejer
ved Pr. vurd. 13. maj 1722 for matr. nr. 286.
Nr. 206A: Skipper Chr. Danielsen Kruchous kone hed Karen Ernstdatter iflg. Uddrag af skif
te 16. jan. 1714 efter begge.
Nr. 208: Bøsseskæfter Bernt Hansens kone hed Sille Catrine Jochumsdatter iflg. Mag.
kone. skifte 30. dec. 1695 efter hende.
Nr. 216: Skomager Jørgen Pedersens kone hed Anne Hansdatter iflg. Mag. kone. skifte 3.
marts 1706 efter hende.
Nr. 218 Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skipper Jens Nielsen var ejer til sin
219: død iflg. Uddrag af skifte 12. nov. 1681 efter ham.
Nr. 233: Bader Jens Simmonsen Friis’ enke hed Marie Eschildsdatter iflg. Mag. kone. skif
te 13. jan. 1719 efter hende.
Nr. 236: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Hendrich Pohlmand var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 10. febr. 1699 efter ham; enken hed Sidsele
Truelsdatter.
Nr. 237: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skibstømmermester Hans Olufsen/Olsen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 18. okt. 1726 efter ham; enken
hed Anna Maria Olsdatter.
Nr. 241: Tømmermand Sivert Svendsens første kone hed Lucie Jacobsdatter iflg. Mag.
kone. skifte 18. aug. 1712 efter hende. Hans anden kone hed Johanne Madtzdatter iflg. Mag. kone. skifte 26. juli 1717 efter hende.
Nr. 244: Melmand Johan Poulsens kone hed Maria Elisabeth Svane iflg. Mag. kone. skifte
8. jun i 1726.
Nr. 252C: Bly tækker Claus Erichsens kone hed Karen Hansdatter iflg. Mag. kone. skifte 22.
febr. 1714 efter begge. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skrædder Poul
Skierbech var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 18. juli 1719 efter ham.
Nr. 264: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet glarmester Christian Niehoff var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 19. sept. 1688 efter ham. Enken hed Maren Hansdatter.
Nr. 265: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skibstømmermand Morten Morten
sen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 11. aug. 1706 efter ham; enken hed
Karens Nielsdatter.
Nr. 268B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skrædder Diderik Jordmand var ejer
til sin død iflg. Uddrag af skifte 8. maj 1699 efter ham; enken hed Karen Peders
datter.
Nr. 268C: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet maler Chrestopher Berger var død
ved Pr. vurd. 13. juli 1722 for matr. nr. 243.
Nr. 268E: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, bødker Peder Tomesen var død ved Pr.
vurd. 5. april 1720 for matr. nr. 245.
Nr. 268F: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Anne Rasmusdatter var ejer ved Pr.
vurd. 14. aug. 1717 for matr. nr. 247. Hun var enke efter brændevinsbrænder
Christopher Madsen Hast iflg. Uddrag af skifte 1. sept. 1717 efter ham. Videre
var kancelliråd Lassens stervbo ejer ved Pr. vurd. 12. maj 1727; beboer var da Eli
sabeth Bernt.
Nr. 268H: Peter von Lokken var ejer ved Pr. vurd. 11. sept. 1734 for matr. nr. 247.; beboer var
Christopher Rolffs enke.
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Nr. 2:
Nr. 4:
Nr. 13:

Oluff Jonsen
Berthell Christiansen lejer. Michel Ibsen får skøde 1584.
Bader Johan Pheifers kone hed Karen Johansdatter Løve iflg. Mag. kone. skifte 1717
efter begge.
Nr. 16:
Told- og konsumptionsbetjent Villum Tommesens enke hed Margrethe iflg. Mag.
kone. skifte 4. jan. 1719 efter ham.
Nr. 17:
Købmand Søren Lavesen Formands enke hed Anne Hermandsdatter iflg. Mag.
kone. skifte 1. april 1694 efter ham.
Nr. 19:
Spejlmager Hans Christopher Liegers kone hed Bodel Bentsdatter iflg. Mag. kone.
stdfte 17. jan. 1719 efter begge.
Nr. 21:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skrædder Mathias Hansen var død
ved Pr. vurd. 4. juni i 1712 for matr. nr. 18. Hans svoger Jacob Møller fra St. Laurs
Biørnsstræde var ny ejer.
Nr. 25:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet vægter Niels Christensen var død ved
Pr. vurd. 3. marts 1712 for matr. nr. 23.
Nr. 27:
Korndrager Lars Pedersens kone hed Karen Ibsdatter iflg. Mag. kone. skifte 22.
aug. 1719 efter hende.
Nr. 29:
Brygger Isak Jacobsens første kone hed Maren iflg. Mag. kone. skifte 3. aug. 1681 ef
ter hende.
Nr. 32:
Skomager Torkel Clemmendsens kone hed Catrine Berntsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 2. jun i 1706 efter hende.
Nr. 36:
Snedker Anders Schimmels kone hed Inger Justdatter iflg. Mag. kone. skifte 15.
maj 1693 efter hende.
Nr. 37:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skrædder Albretz Jacobsen var død
ved Pr.vur.d 8.febr. 1713 for matr. nr. 33.
Nr. 38:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet badstuemand Johan Løve var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 24. febr. 1682 efter ham.
Nr. 43:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Poul Markoesens enke Ma
rie var ejer ved Pr. vurd. 26. juni 1726 efter matr. nr. 39.
Nr. 46:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet billedhugger Herman Schultzs enke
Anne Pantelsdatter var ejer ved Pr. vurd. 27. sept. 1720 for matr. nr. 42.
Nr. 53:
Christopher Madtzen Hasts enke hed Anne Rasmusdatter iflg. Mag. kone. skifte
1. sept. 1717 efter ham.
Nr. 55:
Bager Henrich Kochs kone hed Sidsele Christensdatter iflg. Mag. kone. skifte 30.
nov. 1719 efter hende.
Nr. 58:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tobaksspinder Mathias var død ved
Pr. vurd. 11. aug. 1712 for matr. nr. 49-50.
Nr. 62A: Brygger Christoffer Munchs kone hed Marta Andersdatter iflg. Mag. kone. skifte
4. juni 1706. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet han selv var død ved Pr.
vurd. 9. okt. 1712 af matr. nr. 56.
Nr. 70:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Olluf Rasmussen Kock var ejer til sin
død iflg. Mag. kone. skifte 8. febr. 1681 efter ham; enken hed Maren Didrichsdatter. Videre var kleinsmed Hans Schæbel død 1727 iflg. Mag. kone. skifte 1729 efter
ham; enken hed Emarence.
Nr. 72:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend Søren Pedersen var død
allerede ved Pr. vurd. 28. sept. 1727 af matr. nr. 190-191.
Nr. 75:
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Ole Jensen var ejer til sin død
iflg. Mag. kone. skifte 18. febr. 1705; enken hed Johanne Bernsdatter. Videre var
høker Jens Dinesen død ved Pr. vurd. 7. juli 1727 af matr. nr. 192. Endvidere var
forrige feltbereder Johan Friderik Veisvogt og kone Ollegaard Christensdatter
døde ved Pr. vurd. 2. aug. + 4. sept. 1727 af samme nr.
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Nr. 76:
Nr. 82:

Nr. 85IK:
Nr. 89:
Nr. 99:
Nr. 100:

Nr. 111:
Nr. 114:
Nr. 115:

Nr. 119:

Nr. 120:

Nr. 122B:

Nr. 123:

Nr. 127:
Nr. 128:
Nr. 131:
Nr. 133:

Nr. 134:
Nr. 135:

Snedker Jokum Haberlands kone hed Kathrine Thorsdatter iflg. Uddrag af skifte
I. aug. 1699 efter hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet forrige vagt på Proviantgaarden Niels
Andersen var ejer til sin død iflg. Søetaten, Underadmiralitetsretten, Skiftepr.
1670-76, skifte 2. sept. 1673 efter ham. Videre var Lauritz Søfrensen ejer ved Pr.
vurd. 15. jan. 1718 af matr. nr. 195. Forinden må Hans Buhrmester og kone Chri
stine Margrethe have været ejere (slægtning af Henrik Würner) iflg. Mag. kone.
skifte 29. okt. 1720 efter begge.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet grovsmed Ebbe Nielsen var død ved
Pr. vurd. 28. aug. 1720 af matr. nr. 217.
Brændevinsbrænder Ole Gundersens kone hed Inger Jacobsdatter iflg. Mag.
kone. skifte 5. maj 1717 efter hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Gregers Jensen var død ved
Pr. vurd. 7. nov. 1712 af matr. nr. 182.
Gelgieter Lorentz Carstensens kone hed Katrine Hartevig iflg. Uddrag af skifte
29. april 1681 efter hende. Hans enke hed Ingeborg Sørensdatter iflg. Uddrag af
skifte 21. juli 1693 efter ham. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tøm
mermandsvend Andreas Lindow var død allerede ved Pr. vurd. 9. febr. 1712 af
matr. nr. 181.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet islandsk arbejdskarl Christoffer
Jensen Mommenberg var ejer til sin død iflg. Mag. kone. 6. maj 1695.
Islandsk købmand Niels Jacobsen Wigers enke hed Anne Andersdatter iflg. Mag.
kone. skifte 21. maj 1726 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Anders Bendsen
var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 27. sept. 1693; enken hed Karen Dinesdat
ter. Videre var Erich Andersen allerede ejer ved Pr. vurd. 19. okt. 1720 af matr. nr. 172.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mestersvend for skibstømmermænd
på Bremerholm Simon Endersen var ejer ved konen Johanne Ibsdatters død iflg.
Marinearkivet før 1655, Bremerholms Skiftebog 1638-47, skifte 14. nov. 1639 efter
hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mesterdrejer på Holmen Isbrandt
Rasmussen var ejer ved konen Gundel Marta Svendsdatters død iflg. Søetaten,
Underadmiralitetsretten, Skiftepr. 1670-76, skifte 22. juni 1672 efter hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brygger Anders Nielsen Schou var
ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 29. juli 1726 efter ham; enken hed Ellen Mor
tensdatter Lindberg.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Niels Nielsen
Hørsted/Høstemarck var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 22. nov. 1699 efter
ham. Videre var Sylvester Rasmussen Holm endnu ejer ved Pr. vurd. 17. maj 1720
af matr. nr. 165.
Bager Frantz Meyers kone hed Karen Olufsdatter Floren tin iflg. Mag. kone. skif
te 10. april 1726 efter hende.
Øltapper Peder Amdixens kone hed Anne Larsdatter iflg. Mag. kone. skifte 27.
aug. 1717 efter hende.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmermester Hieronimus Rachle
var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 17. maj 1693 efter ham.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Søren Pedersen var fradød ejer ved Pr.
vurd. 18. jan. 1712 for matr. nr. 147. Kaptajnlieutenant Christian Witsten var ejer
ved konen Anne Erichsdatters død iflg. Mag. kone. skifte 1717 efter hende. Videre
var møller Peder Poulsen ejer allerede ved Pr. vurd. 2. maj 1724 for matr. nr. 147.
Snedker Christan Buhrs kone hed Dorthea Weis iflg. Uddrag af skifte 1. juni 1699
efter hende.
Tømmersvend Niels Nielsens kone hed Anna Andersdatter iflg. Uddrag af skifte
II. juli 1726.
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Mursvend Jens Madsens kone hed Anne Marie Christiansdatter iflg. Mag. konc.
skifte 9. april 1706 efter hende.
140A: Bødker Michel Olsens kone hed Birgitte Nielsdatter iflg. Mag. konc. skifte 23. febr.
1719 efter hende.
140B: Brændevinsbrænder Didrich Mejers kone hed Katharina iflg. Mag. konc. skifte 16.
jan. 1699 efter hende.
142: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet høker Søren Pedersen var død ved Pr.
vurd. 19. maj 1712 for matr. nr. 71.
143: Huset nybygget 1695 iflg. Kbh.ske Skatteregnskaber 1690, pk. 3, bilag nr. 40.
1 4 5 ,146B: Huset nybygget 1690 iflg. Kbh.ske Skatteregnskaber 1690, pk. 3, bilag nr. 39.
147: Kornmåler Anders Pedersens kone hed Kiersten Pedersdatter iflg. Mag. konc.
skifte 14. okt. 1693 efter hende.
149 Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skålefarver Hans Joensens enke
250: Karen Laursdatter var ejer ved Pr. vurd. 16. jan. 1712 for matr. nr. 65.
151: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Christen Andersen var ejer
til sin død iflg. Mag. konc. skifte 8. febr. 1713; enken hed Johanne Jørgensdatter.
154: Vantmager Hermand von der Heide var ejer til sin død iflg. Mag. konc. skifte 10.
aug. 1681 efter ham; hans enke hed Ingeborg Pedersdatter.
157: Brændevinsbrænder Michel Pedersens kone hed Clare Marie Christensdatter iflg.
Mag. konc. skifte 22. juli 1717 efter hende.
160: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Peder Arvedsen
var ejer til sin død iflg. Mag. konc. skifte 31. okt. 1712 efter ham; enken hed Ben
te Povelsdatter. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder
Laurids Børgesens købebrev af 22. april 1718 er omtalt på seddel indlagt i Pr.
vurd. læg for ejendommen.
162: Bådsmand Joen Larsens kone hed Edle Diderichsdatter iflg. Mag. konc. skifte 22.
sept. 1719 efter hende.
168: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend Reiniche Hendrichsen var
død ved Pr. vurd. 15. jan. 1712 for matr. nr. 84.
173: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Mathias Jørgensen endnu var ejer ved
Pr. vurd. 9. jan. 1720 for matr. nr. 79. Beboer var skipper Mads Olsen.
174: Brændevinsbrænder Jacob Hendrichsens første kone hed Anne iflg. Mag. konc.
skifte 13. sept. 1693 efter hende. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet han
var ejer til sin død iflg. Mag. konc. skifte 4. maj 1706 efter ham; hans enke hed
Inger Ollufsdatter. Videre var Peder Johan Valbom ejer ved Pr. vurd. 4. april 1712
for matr. nr. 78.
177: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, tømmersvend Hans Fyren var død ved Pr.
vurd. 15. juni 1713 af matr. nr. 76.
179: Murmester Bendt Thoersen var ejer til sin død iflg. Mag. konc. skifte 11. nov. 1717
efter ham.
181: Høker Anders Pedersen var død ved Pr. vurd. 10. dec. 1717 af matr. nr. 154. Hans
enke hed Anna Maria Pedersdatter iflg. Mag. konc. skifte 12. jan. 1718 efter ham.
182: Øltapper Peder Rasmussen Lindgaards kone hed Cathrine Nielsdatter iflg. Mag.
konc. skifte 24. febr. 1705 efter hende.
184: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mursvend Rasmus Hiort var død ved
Pr. vurd. 2. marts 1712 af matr. nr. 162.
187 Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Morten Nielsen
188: var død ved Pr. vurd. 30. sept. 1712 af matr. nr. 234. Hans kone hed Anne Peders
datter iflg. Mag. konc. skifte 30. okt. 1716 efter begge.
190B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet månedstjener Jacob Mathiesen var
ejer ved Pr. vurd. 23. aug. 1719 af matr. nr. 159.
196B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmermandsvend Arved Poulsen
var død ved Pr. vurd. 4. aug. 1712 for matr. nr. 104. Hans enke hed Marie Oles
datter iflg. Mag. konc. skifte 9. sept. 1712 efter ham.
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Nr. 198:

Bødker Niels Dinsens kone hed Boell Nielsdatter iflg. Mag. kone. skifte 20. april
1706 efter hende.
Nr. 200A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Envold Alfast
endnu var ejer ved Pr. vurd. 19. marts 1733 af matr. nr. 121.
Nr. 200B: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet islandsk købmand Bendix Bastian var
død ved Pr. vurd. 17. febr. 1712 af matr. nr. 121.
Nr. 203A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Jens Frandsen
var død ved Pr. vurd. 19. febr. 1712 af matr. nr. 95.
Nr. 204: Bager Baltzer Køhns kone hed Clare Carnatsdatter iflg. Mag. kone. skifte 15. maj
1713 efter ham.
Nr. 206: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet forrige spisemester i Brøndstræde
Hospital Ebbe Bendsen var død ved Pr. vurd. 8. febr. 1719 af matr. nr. 99. Hans
enke hed Ingeborg Povelsdatter iflg. Mag. kone. skifte 28. april 1719 efter ham.
Nr. 209: Prammand Lars Simonsens kone hed Karen Rasmusdatter iflg. Uddrag af skifte
25. maj 1699 efter hende.
Nr. 211: Tømmermand Joen Ambiørnsens kone hed Boedel iflg. Mag. kone. skifte 28.
marts 1681 efter hende.
Nr. 211C: Tømmersvend Niels Bendsens kone hed Anna Pedersdatter iflg. Mag. kone. skif
te 31. okt. 1693 efter hende.
Nr. 212C: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Peder Pedersen Nygaard
var ejer allerede ved Pr. vurd. 21. sept. 1724 af matr. nr. 117.
Nr. 220: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Steffen Larsen
var ejer endnu ved Pr. vurd. 9. marts 1719 for matr. nr. 126-128. Hans enke hed
Kirstine Søfrensdatter iflg. Mag. kone. skifte 4. april 1719 efter ham.
Nr. 220C: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet bødker Mathias Rasmussen havde
købt for Pr. vurd. 1. sept. 1730 af matr. nr. 128 (hovedgården).
Nr. 222: Brændevinsbrænder Christian Christensens kone hed Johanne Povelsdatter iflg.
Mag. kone. skifte 28. sept. 1706. Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet mur
mester Andreas/Anders Sihm var død ved Pr. vurd. 14. okt. 1718, liggende under
uidentificerede. Hans enke hed Marie Larsdatter iflg. Mag. kone. skifte 23. nov.
1718 efter ham.
Nr. 228: Klokker Jean Tiomelian var beboer ved Pr. vurd. 22. april 1727 af matr. nr. 228.
Nr. 230: Conrad Nielsen var piskehandler iflg. Pr. vurd. 19. febr. 1712 af matr. nr. 142.
Nr. 235: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet skomager Hans Getze/Gødtz var ejer
endnu ved konen Marie Ly ttings død iflg. Mag. kone. skifte 26. juli 1693 efter hen
de.
Nr. 240: Grovsmed Hans Jacobsen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 1. juli 1705
efter ham; enken hed Lisbet Pedersdatter.
Nr. 243: Brændevinsbrænder Olluf Bendtsens enke hed Kirsten Ibsdatter iflg. Mag. kone.
skifte 28. marts 1726 efter ham.
Nr. 247: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet borsmed Christian
Schrammers/Skinners enke Maria var ejer ved Pr. vurd. 27. febr. 1713 af matr. nr.
243.
Nr. 248: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet snedker Jens Andersen var ejer ved
konen Dorethe Hansdatters død iflg. Mag. kone. skifte 5. maj 1706 efter hende.
Hans enke hed Elisabeth Jessen og han var forrige bager iflg. Mag. kone. skifte 23.
sept. 1717 efter ham.
Nr. 249A: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet stolemager Bendt Adzersen Hiort var
fradød ejer ved Pr. vurd. 20. april 1712 af matr. nr. 241.
Nr. 249E: Brændevinsbrænder Henrich Nielsens enke hed Kirsten Andersdatter iflg.
Mag.konc.skifte 24. aug. 1712 efter ham.
Nr. 249F: Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet kancelliråd Lassens stervbo var ejer
allerede ved Pr. vurd. 12. maj 1727, liggende under Nørre Kv., matr. nr. 121AB.
Beboer var da Johan Christian Eitler.
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Nr. 251
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Nr. 253:
Nr. 254:

Nr. 256:
Nr. 260:
Nr. 261:
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Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet amtmand Nikolaj Friesse var død
28. aug. 1721 iflg. Hofretten, Ord. Boer 1719-1721.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet brændevinsbrænder Niels Jørgensen var ejer til sin død iflg. Mag. kone. skifte 11. marts 1693 efter ham; enken
hed Giertrud Pofvelsdatter og var trolovet med urtegårdsmand Hans Christof
fersen, der altså blev eftermand.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet tømmersvend Jørgen Pedersen var
død allerede ved Pr. vurd. 1. jan. 1714 af matr. nr. 223.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet Malene Rasmusdatter var ejer ved Pr.
vurd. 9. nov. 1714 af matr. nr. 224. Siden var bødker Bent Ingemandsen ejer ved
Pr. vurd. 8. febr. 1732 af samme nr.
Peder Knudsen Ørn var melmand iflg. Pr. vurd. 14. juli 1714 for matr. nr. 226.
NB. Tobaksspinder Claus Hendrichsen var beboer og Ebbe Mogensen ejer ved Pr.
vurd. 16. okt. 1724 af matr. nr. 228.
Tidspunkt for ejerskift kan indkredses, idet øltapper Mads Sørensen var ejer til
sin død iflg. Mag. kone. skifte 14. juli 1706 efter ham; hans enke hed Mette
Andersdatter.

KØBENHAVNS EJENDOMME 1377-1728
Oversigt over skøder og adkomster
af H.U. Ramsing

Ramsings kvarterbøger kan købes enkeltvis eller samlet på læsesa
len på Stadsarkivet, Københavns rådhus, 1599 Kbh. V. Læsesalen er
åben hverdage kl. 9.30-15.00, torsdag 9.30 - 16.00, fra september til
maj også lørdag kl. 9.30-12.30.
De kan også bestilles pr. brev til Stadsarkivet, med samtidig ind
betaling til Selskabet for Københavns Histories girokonto nr. 6 42 28
61. De sendes portofrit.
Flg. bind er udkommet:
Øster kvarter, bd. 1 ,1943
red. H.U. Ramsing

50 kr.

Strand kvarter, bd. II, 1943
red. H.U. Ramsing

50 kr.

Snarens kvarter, bd. III, 1945
red. H.U. Ramsing

50 kr.

Vester kvarter, bd. IV, 1945
red. H.U. Ramsing

50 kr.

Nørre kvarter, bd. V, 1967
red. Victor Hermansen og Albert Fabritius

50 kr.

Klædebo kvarter, bd. VI, 1979
red. Egil Skall og Poul Strømstad

100 kr.

Frimands kvarter, bd. VII, 1994
red. Egil Skall

150 kr.
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Købmager kvarter, bd. VIII, 1962
red. Albert Fabritius
Rosenborg kvarter, bd. IX, 1996
red. Egil Skall

50 kr.

150 kr.

Bøgerne indeholder for hvert kvarter en systematisk fortegnelse
over ejerne af københavnske ejendomme 1377-1728.
Oplysningerne bygger på Ramsings håndskrevne kvarterbøger
og notater. Ejendommene er ordnet efter matrikelnumre, og ejerne
er opført kronologisk inden for den enkelte ejendom. Bag i bøgerne
er kort over kvartererne med matrikelnumre 1689 og 1806, konkor
dans over matrikelnumrene og alfabetiske registre. De er udgivet af
Selskabet for Københavns Historie og Københavns Stadsarkiv.
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