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DET ÆLDSTE KØBENHAVN. 
AF A. D. JØRGENSEN.

I. »HAVN.«
Det ældste skriftlige mindesmærke, der er bevaret indtil 

vor tid om hovedstadens forhold, er pave Urbans bulle af 
1186, hvorved erkebiskop Absalons gave til Roskilde bispe
stol: »borgen Havn med dens tilliggende osv.«, en gave, 
som Absalon igen havde modtaget af kong Valdemar, stad
fæstes i dens eje. Det næste er Saxes omtale af byen og 
borgen, nedskreven henved året 1200. Af disse to kilder 
lader der sig vel just ikke uddrage synderlig fyldige efter
retninger, men der ligger dog et og andet i de af dem 
brugte udtryk, som i forening med det, der lejlighedsvis 
nævnes i yngre aktstykker, kan føre til ret pålidelige slut
ninger med hensyn til det ældste København. Og da disse 
aktstykker nu, i det mindste for en meget stor del, foreligger 
i en pålidelig udgave i »Københavns Diplomatarium«, turde 
den tid være kommen, da forskellige forsøg paa at over
vinde de vanskeligheder, som altid frembyder sig i rigt mål, 
hvor talen er om at tilvejebringe et nyt grundlag for en af 
usikre traditioner overgroet historie, med rimelighed kan 
ventes at ville fremkomme. Diplomatariets udgiver, dr. O. 
Nielsen, har i den henseende alt brudt vej (Danske saml., 
VI s. 289 — 312); når de følgende bemærkninger i flere 
væsenlige punkter fjerner sig endel fra de resultater, hvortil 
denne forfatter er kommen, så vil det formentlig kun 
kunne gavne den fortsatte granskning og lette vejen til et 
endeligt, fra alle sider vel overvejet resultat.

I slutningen af det 12. århundrede, da Saxe skrev, og 
da bullerne blev udstedte, var der forlængst bygget en fast 
borg på holmen foran den lille købing, som Saxe kalder
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»Købmand-havn«, bullerne derimod endnu kun »Havn.« 
Borgen brugtes jævnlig som bispesæde, ligesom den havde 
en stadig besætning af vel rustede mænd, der herfra holdt 
øje med Nordens vigtigste farvand, altid rede til at fare 
ud med deres skibe for at optage kampen med de vendiske 
vikinger; foran på holmen stod høje stejler med de fældede 
fjenders hoveder til advarsel for de upålidelige købmænd 
fra Østersøens kyster, som søgte havnen. Borgen havde 
sin ladegård på Amager; den kaldes »Borgby« (senere 
»Tårnby«), et vidnesbyrd om at det faste hus alt dengang 
har været kaldet »borg«, ligesom de samtidig byggede huse 
ved Hærvig: Kalundborg, ved Beltet: Nyborg osv. Tidligere 
kaldtes slige ladegårde for »husebyer«, både her og i det 
øvrige Norden*); betegnelsen »borg« synes ikke at have været 
synderligt i brug før dette århundrede, da de middelalderlige 
stentårne trådte istedenfor de ældre bjælkehuse.

Med hensyn til byens omfang i denne første tid haves 
der endnu en vigtig underretning, der synes at være bleven 
upåagtet af alle dem, som har syslet med de herhen hørende 
spørgsmål. I stadens ældste ret (fra året 1254) findes 
nemlig den bestemmelse, at alle de der bor på bispens 
grunde skal betale 12 penge i jordskyld**). I bispernes 
jordebog, der er over 100 år yngre, siges der dernæst, efter 
at 135 grunde er opregnede: »af alle disse grunde eller 
gårde har her bispen årlig ved st. Hans tid en afgift, kaldet 
jordskyld, det er én sterling af hver grund og gård«, og i 
en lidt yngre jordebog nævnes blandt bispens indtægter:

*) Ribe oldemoder nr. 6: in nostris villis, que huseby dicuntur. 
— H. Hildebrand, sv. folket under hedna tiden, 2. opl. s. 229 
anm.: Konungsgårdarne kallades ofta husabyar. Munch, Norge 
i middelalderen, registret: Husabær. I navnet Burghus (Bårse) 
forenes begge betegnelser fra en tid, da »burg« neppe var 
fuldstændig optaget i sproget, men gaves som navn til en 
vis slags huse.

**) Kap. 3: quicumqve habitant in fundis domini episcopi, soluere 
debent pro yorthskyld XII denarios. (K. dipi. s. 18).
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»en afgift ved navn jordskyld, der gives én gang om året, 
nemlig ved st. Hans tide, det er én sterling af hver grund 
og gård, i gaderne ved stranden«*). Men dette for-, 
hold, at bispen ejede hele kvarteret »ved stranden«, der 
endnu i slutningen af det 14. århundrede, da jordebogen 
affattedes, udgjorde omtrent en fjerdedel af byen, tyder da 
vistnok meget stærkt, for ikke at sige afgørende hen på, 
at vi her har den ældste by, det »Havn«, der alt var til, 
da kongen tilskødede sin ven »borgen og alt dens tillig
gende« **). Denne bydel strækker sig op fra »stranden« 
eller »havnen« i hele sin udstrækning, som den senere 
nærmere skal omtales, op ad den bakkeskråning, på hvis 
højeste punkt Frue kirke ligger, og alt dengang lå; da der 
efter jordebogen findes 135 grunde på dens område, må den 
vel efter den tids forhold have strakt sig op omtrent til 
byens nuværende hovedgade, i øst og vest, som det synes, 
begrænset af to vandløb, der fra de højtliggende søer og 
kær søgte ned til stranden. Kirken var uden al tvivl fælles 
for Havn, Solbjerg og Seredslev, der indtil deres nedlæg
gelse hørte til københavnske sogne. I pave Coelestinus’s 
bekræftelsesbulle af året 1193 nævnes udtrykkeligt, hvad 
der vel kun er udeladt af tilfældige grunde i den ældre, 
at Absalon har lagt de 3 kirker, den i Havn, den i Brønshøj

*) Smst. s. 95. 112.
**) Da borgerskabet 1296 havde gjort oprør mod biskoppen og 

var bleven overvundet, måtte byen tilskøde ham »alle de 
grunde, som ikke forhen har betalt jordskyld (census), samt 
visse jordlodder udenfor byen«, dog således at de nuværende 
ejere og deres arvinger efter dem skal bo på dem mod en 
årlig afgift af 6 penge, som bispen skænker til et hospital. 
Dette kaster et stærkt lys på jordskyldens betydning samt 
på de ny bydeles stilling: de stod ikke på biskoppens jord, 
men var opståede som forstæder på den fri bondejord og 
senere forenede med byen, et forhold, der er meget almindeligt 
i middelalderen (sml. G. L. Maurer, Gesch. der Stådteverfassung, 
II 126 ff.).
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og den på Amager, til borgen. Der er bevaret en tiende
forening fra Absalons tid, ved hvilken Havns sognemænd 
forpligtede sig til at anvende en tredjedel af korn tienden 
til en ny kirkes bygning*). Når dr. H. Rørdam heraf har 
villet slutte, at Havn var en agerdyrkende by, så ligger 
det dog neppe i disse ord; det fremgår kun af dem, at 
sognet Havn havde jorder, der her som overalt bar tiend
erne, hvad ikke udelukker, at Havn selv var en jordløs by. 
Endnu 1525 gik bymarken ikke længere, end at en væsenlig 
del af den kunde gå tabt ved de opdæmninger, der fore
toges i og efter belejringen, og det var først derefter at 
kongen og kapitlet i Roskilde, der ejede hver sin del af 
Seredslev, afstod denne i krigen ødelagde bys jorder til 
staden. Pontoppidan fortæller som et sagn, at man fordum 
kaldte folk fra den nordlige del af Nørregade for »de 
Seredslev mænd«, ligesom han søger den forsvundne bys 
plads indenfor Peblingesøen**). Det er ikke let at komme 
til noget afgørende resultat i den henseende, men så meget 
synes dog at fremgå af de forskellige vidnesbyrd, at hvad 
enten byen lå uden- eller indenfor søen, så gik dens mark 
temmelig nær ind under stadens mure, og »søerne«, der jo 
end ikke var til i deres nuværende eller lignende form i 
middelalderen, kan ingenlunde efter de foreliggende akt-

*) H. Rørdam, Kbhv. kirker og klostre, s. 7: Absalon — com- 
parochianis de Haffnis salutem etc.

**) Pontoppidan, origines Hafn., s. 12, anm. — Der er ikke, 
som dr. Nielsen forudsætter, nogen uoverensstemmelse mellem 
Pontoppidans og hans samtids stedfæstelse af Seredslev by; 
thi »fuglestangen« (»papagøj stangen«) stod »fordum«, i be
gyndelsen af det 17. århundrede, mellem stadens volde og 
søerne, hvorfra den før 1620 var flyttet bort (K. dipi. s. 469. 
597). Sml. D. saml. VI 302. Det er et spørgsmål, om der 
ikke er en direkte forbindelse mellem byens gamle plads og 
fuglestangen, så denne stod på sognets gamle grandestævne, 
ligesom vi i Flensborg ser borgerskabet holde markmøde ved 
»papegøjtræet« (Fl. dipi. nr. 516).
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stykker betegnes som markeskel mellem København og 
Seredslev*). Derimod synes der intet at være til hinder 
for at tænke sig en bymark vest for staden, mellem 
stranden, Valby og Solbjerg marker. Alt 1496 nævnes 
der iblandt byens jorder 25 »haver« udenfor Vester
port, medens der ellers ingen sådanne forekommer udenfor 
byens mure. Det er da vistnok ligeledes her, de jordlodder 
(terrulæ) må søges, som borgerne alt 1296 ejer »udenfor 
gravene.« Det er ikke let at afgøre, til hvilken bymark 
stadens Vesterfælled oprindelig har hørt. Indtil 1621 ejede 
København ikke blot de nuværende jorder på dette strøg,

*) Danske saml. VI 301, hvor denne påstand fremsættes, hviler for
mentlig på en fejlslutning. Hvad der 23. Dec. 1523 tilstås Kø
benhavn er »alle de jorder og ejendomme, som de af arilds tid 
havt have, både inden bys og uden bys —« (dipi. s. 321) 
og »deres oredrift trindt omkring K. stad så langt og vidt, 
som de havt have af arilds tid« (s. 322). Hertil holdes 
borgerskabets andragende af 9. Maj 1525, hvori der siges, 
at »vor oredrift, som vi havde her til Kbhv., have vi be- 
stæmmet med damme og vand, så at den bedste part af vor 
græsgang er os dermed betaget« (s. 360). Men byen havde 
jo fra arilds tid del i Seredslevs græsgang, hvorfor kongen 
også kunde stadfæste dens oredrift i forbindelse med over
dragelsen af Råsbæk mølle (1524). Der fandtes imidlertid 
dengang også større damme underselve stadens mure; således 
omtales 1508 en dam ved Nørreports bulvirke (s. 258); 1510 
forskellige damme, der istandsattes af borgemester Oluf 
Adsersen (s. 262); ligesom vandløbet vest om byen drev en 
mølle, medens der på den østlige side fandtes et vand, som 
kaldtes Pustervig. — Idet staden nu erhvervede kongens og 
Roskilde kapitels dele af Seredslev og altså blev eneste ejer 
af hele dets bymark, bestemtes der, at man ikke vilde 
holde svin på den »fore skade og fordærv, deraf komme 
kan på stadsens volde og grave«, — en bestemmelse, der 
jo tyder på alt andet end en mark, som er skilt fra staden 
ved søer og mellemliggende jorder. Ligeså tyder det, at 
stadens teglgård netop nu, da man dog havde så store for
pligtelser og udgifter, flyttes ud af byen, til strækningen 
indenfor søerne, bestemt på, at man ikke forhen havde 
været ejer af disse jorder (Dipi. s. 256. 344 f.).
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men tillige den såkaldte »Kalvehave«, nemlig st. Jørgens 
sø med jorderne nærmest vest derfor*), og endnu 
1695 skaffer Valby bønder thingsvidne på, at de har 
en ældgammel ret til græsgang på Vesterfælled**). Heraf 
synes det at fremgå som det mest sandsynlige, at det 
oprindelig var Valby mark, som strakte sig ind imod byen, 
og dette stadfæstes af et diplom fra 1257, der nævner et 
»Valby østre« ved siden af Valby***) (ligesom Solbjerg 
udskiller et torp »Nyby« på sin bymark), uden at denne 
by vides at forekomme senere; dennes jorder kunde da 
som de nærmest liggende antages for i en meget tidlig 
tid at være lagte til staden, således at dog adelbyen beholdt 
sin græsningsret efter det ældre fællesskab.

Når vi således ser, at Havn eller Købmandhavn i 
Absalons tid betegnede en borg på slotsholmen, med en 
tilliggende, uden al tvivl jordløs, købing på den ligeoverfor 
liggende strand, mod vest skilt fra Valby mark ved et 
vandløb, mod nord støttet til den bakke, som bar sognets 
kirke, mod øst begrænset af stranden og et andet vandløb, — 
så bliver spørgsmålet, om vi kan følge stedet længere til-

*) D. 1. Jan. 1621 får kongen i mageskifte for Ryvangen: »hvis 
jord og ejendom udi Kalvehaven her for byen, såvidt vi på 
byens vegne endnu der udi haver og ikke allerede til 
kong. maj. og kronen er afstået og afhændet.« Det der her 
sigtes til, er et mageskifte af 14. April 1619, hvorved kongen 
får søerne: »Pebling sø, den sø ved st. Jørgen med Kalve
haven, og sorte dam«; det samme der kort efter kaldes 
»Kalvehavens jord og eng, sønden ud med Pebling søs 
dæmning« , der er »forandret og under et inddiget med st. 
Jørgens sø.« (K. dipi. s. 632. 594. 597). Det først af
hændede stykke, der lå »sønden ud med Peblingesø« var 
altså selve st. Jørgens sø med den nærmest liggende jord, 
der ved opdæmning kunde sættes under samme vand (sml. 
K. dipi. s. 550 ff.).

♦*) Danske saml. VI 308.
***) Rørdam, K. kirker og kl., s. 235, Valby juxta Hafnæ, — Walby 

østre juxta civitatem.



DET ÆLDSTE KØBENHAVN. 9

bage i tiden, ud over det år (1166?), da Absalon byggede 
sin borg på holmen. — Urbans bulle stadfæster Absalons 
gave; der nævnes ikke udtrykkelig noget gavebrev, men et 
sådant må dog bestemt forudsættes at have været til, og 
dens udtryk er da uden al tvivl lånte af det. Men Absalons 
gavebrev må atter have støttet sig til et eller flere ældre 
af Valdemar; at noget sådant ikke indføres i stadfæstelsen 
har vel nærmest sin grund i, at kongen ikke gav biskoppen 
alle de ejendomme, paven stadfæster, på én gang, men til 
forskellige tider; noget lignende siges udtrykkeligt i Boni- 
facius’s stadfæstelse af året 1299: — »således som det skal 
indeholdes i de åbne breve, der derom er udstedte og 
bekræftede med segl af hin konge«*). Urbans bulle be
tegner Absalons gave således: »borgenHavn, som Valdemar, 
højlovlig ihukommelse, fordum Danmarks konge, overdrog 
til dig — med hele sit tilliggende, nemlig selve byen Havn; 
Utterslev med hele sit tilliggende, d. e. Seredslev, Solbjerg, 
Hvanløse, Vigerslev, Valby, et bol i Brønshøj, Emdrup; 
gården i Gentofte med alt sit tilligende osv.«**). Ser man 
på disse udtryk uden nogen fordom i henseende til borgens 
og byens anlæggelse, vil man utvivlsomt få det indtryk, at 
begge dele har været til, før Absalon fik stedet og dertil 
(efterhånden?) det halve Støvnesherred. Dette fremgår ikke 
blot deraf, at kongen siges at have givet ham borgen 
Havn med sit tilliggende, nemlig selve byen, der jo altså 
må have været til dengang, men også af den modsætning, 
hvori Havn træder til nabobyerne Seredslev, Solbjerg og Valby,

*) Prout in patentibus litteris inde confectis ipsius regis sigillo 
munitis plenius dicitur contineri.

**) Castrum de Hafn, quod illustris memorie V. olim rex Dacie 
tue fraternitati contulit — cum omnibus pertinentiis suis — 
uidelicet uillam ipsam de Hafn, Oterslef cum omnibus per
tinentiis suis, scilicet Serslef, Solbiergh, Huanlosae, Wigislef, 
Walbu, mansum unum Brunshogae, Imbrethorp; mansionem de 
Gefnetofte cum o. p. s. —.
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der er tilliggende til (hovedgården) Utterslev. Denne mod
sætning fremtræder endnu i hele sin skarphed 1350 i bisp 
Henriks brev, hvorved han for livstid afstår til kong Valdemar 
»borgen og staden Havn med al ret og alt tilliggende«, 
dertil »vore ejendomme i Seredslev med et møllested«*). 
For byens vedkommende stadfæstes formodningen om en 
ældre oprindelse da også på det mest utvivlsomme af Saxe. 
Da Erling jarl havde hærget ved Dyrså i Jylland, begav 
han sig nemlig »til den by, som kaldes Købmandhavn« 
(for at fortsætte). Her mødte Absalon ham imidlertid med 
Sællænderne og hindrede ham i* at gøre landgang; Nor- 
mændene gik i både for at tiltvinge sig adgang, men sø
gangen var så stærk, at de ikke kunde bruge deres pile 
og kastevåben med fordel. Der blev da aftalt et fredeligt 
møde mellem de to høvdinger: Erling kom i båd, men 
Absalon til hest; det fandt altså sted på fastlandet. Erling 
fik lov til at forsyne sine skibe med vand fra søerne, hvor
efter han stod nord på, ikke uden at hærge både på Sælland 
og Halland. Men samme år »skaffede Absalon fædrelandet 
et fortrinligt værn ved en ringe befæstning, idet han for
synede holmen i den åbne strand med en fra ny grundlagt 
borg for at hindre disse vikingetog« **). At der her er 
tænkt på Havn og ikke på Språ, som nogle har holdt for, 
kan der ingen tvivl være om; ikke blot haves der ingen 
somhelst efterretning om, at Absalon har bygget det store 
tårn i Beltet, der tvertimod stadig tilskrives kongen selv; 
men hele sammenhængen hos Saxe tyder bestemt på det

*) Castrum et villam Hafnensem cum omni iure et singulis 
pertinenciis suis —, vna cum bonis nostris in Særethslef et 
situ cuiusdam molendini.

**) Saxo. p. 810: eodem anno deturbandæ piraticæ gratia A. 
insulam maritimam novo castelli fundamento com- 
plexus, exigui munimenti beneficio ingens patriæ præsidium 
attulit; — p. 888: castellum, qvod in publico negotia- 
torum portu condiderat; — p. 889: propter Absalonicæ 
ur bi s moenia —.
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omtalte sted ved Øresund, der jo havde vist sig at være 
et mål for vikingernes attrå, og udtrykket »insula maritima« 
skal sikkert kun betegne denne holm, i modsætning til de 
fleste andre borgpladser ved og i indsøer, som liggende i 
det salte vand. Den by i Købmandhavn, som Saxe her 
omtaler, kan ikke have været ganske så ubetydelig, som 
man plejer at forudsætte; det er givet, at det hverken kan 
have været et fiskerleje eller en landsby, — der jo heller 
aldrig kunde kaldes »havn«, — men man kan heller ikke 
tænke på en markedsplads, der var stærkt befolket til 
enkelte tider, men for resten stod øde; thi noget sådant 
antydes end ikke af Saxe eller noget andet steds. Det 
udtryk Saxe bruger til at betegne byen (»vicus«)*) er 
ligeså tvetydigt som det danske »by«; han bruger det selv 
jævnlig om landsbyer, men også i flæng med »stad«**); 
i aktstykker fra hin tid bruges det om stædernes hoved
gader eller kvarterer.

Men også med hensyn til borgen antyder Saxes udtryk 
tilværelsen af en ældre forgænger: A. byggede »en ny befæst
ning på holmen«; det svarer til pavebullens udsagn: »borgen 
Havn, som kong Valdemar gav dig« (Ab.). Den ældre 
befæstning har dog neppe ligget på holmen, men snarere i 
eller ved selve byen; det var jo forbunden med adskillige 
vanskeligheder at have borgen skilt fra byen ved et dybt 
vand, man kunde ikke altid komme den til undsætning, 
ligesålidt som dens besætning kunde undkomme for en 
overhængende fare. For at en borg kan være fritliggende 
på denne måde, må den have en stadig og stærk besætning, 
og selv være bygget af sten; men denne slags huse kom

*) Saxo p. 809, — vicus, qui mercatorum portus nominatur.
**) Danske saml. VI 292. Saxo p. 656: — dividuum civitas 

(Slesvig) animum habuit; — cætera vie i pars —; p. 713: 
splendidam mercimoniis urbem (SI.), ad tenuem angustum- 
que vieum redegit; p. 384: vicus Upsala; p. 381 f. står det 
for bygd (v. Thothni, Soghni).
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først op henved Absalons tid i Danmark; forhen havde 
man havt bjælkehuse med bulvirker og jordvolde, og om
egnens beboere plejede at ile til for at forstærke den svage, 
mere tilfældige besætning i farens stund. Vi finder da også 
virkelig senere hen en gård i København, der vist med 
fuld føje kan anses for byens oprindelige midpunkt, nemlig 
den såkaldte Østregård. I året 1328 forekommer den 
som bispens avlsgård, idet den bortforlenes til hans broder, 
Ingvar Hjort, tilligemed borgen, byen, Solbjerg og Seredslev*). 
Den nævnes dog alt 1298 og ved denne lejlighed betegnes 
dens plads temmelig nøjagtigt. Biskop Johannes, siges der 
nemlig, købte og gav Sorø kloster en grund i Nikolaj sogn 
mellem »gårdens« østlige grav og stranden ved muren, eller 
vel rettere: mellem Østregårds grav og stranden ved muren**). 
Heraf ses dels, at Østregård lå længst mod øst, hvor stranden 
bøjede af mod nord, dels at den var omgiven af en grav. 
Det er uden tvivl den samme, som senere kaldes Vin
gården***), og af Frederik I skænkes Johan Rantzov, der 
atter sælger den til Mogens Gø, fra hvis arvinger den 1546 
kommer til Mavrids Olsen til Bolderup. I skødet beskrives 
dens beliggenhed, der 1532 betegnes ved »imellem Bremer- 
holmen og Østreport«, temmelig nøjagtig: den strækker sig 
fra kongens boder (lille kongensgade) til strædet syd derfor 
(vingårdsstræde), mod øst til en grøft, der løber mellem 
stadens Østervold og gårdens gamle »mantelmur«, altså

*) K. dipi. s. 68 — recognosco me habere — castrum H., villam 
H. et curiam australem ibidem, que dicitur Østrægarth. Ved 
australis tænkes her øjensynligt som så ofte på »ostre«.

**) K. dipi. s. 64: ep. emit fundum unum situm ibidem (H.) in 
par. st. N. inter fossatum curiæ suæ orientale (orientalis?) 
et mare juxta murum etc.

***) Vingården nævnes alt 1528; 1532 kaldes den Benedikt Ale- 
feldts gård, og 1546 siges den nu at hedde Vingården, fordum 
Benedixes gård. Under dette navn forekommer den da alt 
1496 (K. dipi. s. 340, 381, 405, 234).
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den gamle grav med sit »havgærde«*). Oprindelig skød 
stranden helt herop, idet den lod Bremerholm ligge foran fast
landet**), gården lå således beskyttet mod umiddelbart an
greb fra søen, men til gengæld ude af stand til at beskytte 
den by, der fremstod på dens grund. Thi dette er vistnpk 
det ældste og oprindelige forhold, at den opblomstrende 
købing stod på gårdens jord, så dens beboere var »gård
sæder«, kongens vårdnede (af vård, værn), der svarede 
jordskyld og gjorde hoveri, forsåvidt de ikke var istand til 
at betale for ugedagstjenesten. Selve gården må nærmest 
antages for at være en udflyttergård fra Seredslev by. Det 
stod jo nemlig hver bonde frit for at forlade adelbyen og 
bosætte sig i sin mark eller på et ornum i almindingen 
uden at tabe sine rettigheder i bymarken, når kun han

*) Kbh. dipi. s. 407: øster paa langs forskrefne kongens boeders 
jord oc jnd till thend grøft wedtager, som ganger emellom 
thet stræde hoss mwren oc wolden, szaa sønder paa igien 
langs at thet hawgierde jnden forskr. grøfft jnd tiill thet 
sønderste oc østerste hiørne aff thend gameil mantellmwr tiill 
gaarden igien wedtager. Sml. s. 234: »eth taarn, som 
hether Kringelin, liggendis paa det hiørne sønden fra Østre 
port oc østen for herr Benedictis gord —« ; der nævnes der
næst en have og 2 gårde langs muren mellem denne og 
Østerport. Hushaven og »hussmedjen«, der ligger på samme 
strøg, synes at være minder fra en tid, da »gården« endnu 
tillige var »hus« (K. dipi. s. 210. 235. 355).

**) Endnu 1533 siges om en jord, at den ligger »norden op till 
thet dyff, som løbber emellom staden oc Bremerholmen.« 
K. dipi. s. 346. Dette først bebyggede sted er det også 
vistnok, som kaldes »Gamlebode Havn« i efterskriften til 
stadsretten, som den findes i bispernes jordebog (fra o. 1380); 
her siges nemlig bispernes ret at strække sig fra Tuleshøj 
til Gamlebodehavn, over Amager, Saltholm og Havn, et om
råde, der svarer til det, Valdemar Atterdag 1341 pantsatte 
forskellige herreder for, nemlig borgen og byen K. samt 
Amager (dipi. s. 59. 79). Ved Tules høj må der her være 
tænkt på bymarkens skel mod Valby bakke, der jo forbi
gående kan have været kaldet således af en eller anden, som 
boede der i nærheden.
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selv sørgede for vej og fortå; dette forhold var endog 
meget almindeligt i middelalderen, da stormændene begyndte 
at længes ud af det gamle fællesskab i sine mest nærgående 
former, og derfor søgte at rydde sig et ornum til selveje, 
hvortil der så kunde lægges bøndergårde og gårdsæder. 
På denne måde lå da gården »ved Havn« (de Hafn) på 
Seredslev strand, bymændene bosatte sig under dens vårdned, 
først senere opnåede de græsningsret på Seredslev bymark, 
der strakte sig op til Råsbæk (Rørsøens afløb)*). Her 
sad Absalon, da Erling kom fra Dyrså for at hærge den 
lille købing, men traf uventet modstand, og her var det 
han samme år grundlagde en ny borg på holmen, ligesom 
hans broder ved Hærvig og kongen på Språ. Derefter 
udvidedes byen snart, den optog sognets gamle kirke indenfor 
sine planker, og andre kirker byggedes: Nikolaj ved stranden, 
Klemens og Petri omkring byens nye midpunkt, det gamle 
torv, ved hvilket byens fire fjerdinger stødte sammen om 
rådhuset; udviklingen gik især mod vest, hvor der også 
først erhvervedes en bymark.

Med hensyn til byens navn skal her endnu bemærkes 
følgende: Saxe tænker på det senere almindelige Køb-

*) Stadsretten fra 1254, kap. 17: volumus etiam, ne ciues pre- 
dictj in eo, quod indultum erat eis, a successoribus nostris 
defectum aliquem sustineant, quod pascua pecorum suorum 
usque Rasbek libere extendantur. Censum etiam, qui dicitur 
gresgyald, similiter ipsis ciuibus duximus indulgendum. Det 
er gårdens græsningsret, som bispen alt tidligere har ladet 
bymændene få del i (mod en afgift af hvert høved); nu 
lægger han dertil, at byen skal have denne »græsgæld.« 
Bispen havde 3| bols jord til sin hovedgård i Seredslev 
(nemlig Østregård). Der er intet som taler for, at denne 
hovedgård skulde have ligget i adelbyen eller andensteds 
udenfor Havn; de kongelige breve, der er daterede »kongens 
gård i Seredslev«, hidrører rimeligvis fra Seredslevgård i 
Jylland. (Sml. Danske samlinger VI 304. Kong Hans skænk
ede ikke st. Jørgens hospital nogen gård).
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mandhavn. Munch antager, at dette er det oprindelige 
navn, og at Havn kun er en forkortelse deraf. Denne 
mening er dog aldeles uholdbar overfor det faktum, at alle 
de ældre diplomer kun kender det sidste, medens det første 
i en senere tid aldeles fortrænger det; man kan dog neppe 
antage, at folk havde større hastværk i deres tale i det 
12. århundrede end senere. Saxes vidnesbyrd gælder selv
følgelig ikke for nogen tidligere tid end hans egen, han 
betegner stedet for sine læsere ved det gængse navn, og 
det godtgør da kun, at man ved 1200 kaldte byen Køb- 
mandhavn. Men dette kunde være opstået på to måder, 
enten for at betegne stedet som købmændenes havn i 
udmærket forstand (og således er det stadig bleven op
fattet), eller i modsætning til et andet Havn. Dette sidste 
er vistnok i alle måder det sandsynligste. Fra først af 
var der kun én gård og by, som hed Havn; det var et 
beskedent og fuldt berettiget navn, selv om byen var nok 
så lille; det var uden al tvivl givet den af landboerne. Men 
så skilte borgen sig fra byen, og også den beholdt navnet 
Havn; det måtte da snart blive folk magtpåliggende at 
skelne nøjere mellem de to steder, og det blev da naturligst 
at kalde byen for »købmændenes Havn.« Efterhånden sejrede 
så denne benævnelse og gik over på selve borgen; den ældre 
fortrængtes helt af dansk sprogbrug.

II. HAVNEN.

Det er en selvfølge, at der i stadens love var sørget 
for havnens fred og ukrænkelighed. Ligesom portene lukkes, 
når aftenklokken ringer, således lukkes også havnens indløb 
med en bom, og den der med sit fartøj går over bommen 
falder i samme bøde, som den der kryber under »plankerne« 
eller på anden måde skaffer sig ulovlig adgang til staden*).

*) Stadsret 1294, kap. 86: ad pulsacionem iam dicte campane 
porte et portus maris claudentur et aperientur; kap. 83: qui
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Havnens østlige indgang må have været ved den gamle 
kancellibygning, der lå på slotsholmen, midtvejs mellem 
Holmensbro og Boldhusgade; den havde nemlig forhen været 
toldbod, og må da have ligget ved bommen; senere flyttedes 
begge ud til deres nuværende plads. Mod sydvest strakte 
havnen sig neppe stort længere end lidt forbi Knabrostræde, 
dengang Ladbrostræde ved Ladbro; herfra gik den åbne 
strand, som bekendt langt ned i tiden, lige mod vest hen- 
imod porten. Stranden var dog her så lav, at den neppe 
kunde bruges til farvand uden af både; den kaldtes Kalle- 
boderne, vel snarest af »Karleboderne«, huskarlenes »boder« 
på holmen, bagved slottet. Kristoffer af Bajerns stadsret 
betegner havnen som den strækning »indenfor bommen og 
vesten til stenbroen«; denne er da vistnok den samme, som 
tidligere kaldtes »ladbroen«, altså den vestligste brygge 
ved Kallebodstrand. — At havnen iøvrigt dengang ikke 
lignede den nuværende smale kanal er en selvfølge; dens 
bredder var lave, strømmen bred og rummelig, den nu
værende slotsholm bestod af mindst to øer (af hvilke den 
vestlige hed skarnholmen), og mod øst gik vandet ikke så 
lidt højere op og skilte, som vi har set, Bremerholm fra 
fastlandet. Stadsretten fra 1294 fastsætter i sit 65. kapitel 
en høj straf, tre gange 40 mark, for den der bryder freden 
i stadens havn. »Den som bryder freden, siger den, i det 
hus, som kaldes Endebod, eller mellem skibenes (dobbelte) 
indløb fra begge sider af den lange gade, skal betale den 
fornærmede 40 mark, bispen og staden hver lige så meget«*).

transcendit ligna seruancia portum, eandem penam subibit — 
(soluet episcopo 40 m. et ciuitati tantum). Kristoffer af Baj
erns ret V 27: thet samme schall oc han bøthe, som far 
met sit skip eller baad ouer bomen wedh hwsit.

*) Item, qui pacem violauerit in domo, que dicitur Endeboth, et 
inter introitum nauium ex vtraque parte illius vici magni, 
soluet leso xl marchas, episcopo tantum et ciuitati tantum. 
Den i K. dipi. s. 38, såvelsom den i rettelserne givne for-
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Roskilde bispers jordebog, der er henved et hundredår yngre, 
og optager denne lov, giver den følgende overskrift: »om 
at fred skal holdes fra tårnet til Endebod.« Den såkaldte 
Erik af Pomems stadsret oversætter kapitlet således: 
»hvo som og bryder fred i det hus, som man kalder End, 
eller på den gade, man går tilskibs, da skal han bøde osv.« 
Meningen er her overalt den samme: der lyses fred over 
havnen og havnegaden »ved stranden« (nu tildels kaldet 
»gammel strand«), ligesom forhen over skibene og folks 
huse, den offenlige fred kræver strænge lovbestemmelser 
på disse steder, hvor folk færdes værgeløse i tillid til 
stadens orden.

Det samme gælder »det hus, som kaldes Endebod.« 
Om dets beliggenhed får man af overskriften til kapitlet 
den oplysning, at havnen og stranden kan betegnes ved 
udtrykket: »mellem tårnet og Endebod«, hvoraf fremgår, 
at der lå et tårn ved den ene ende af denne gade, Endebod 
derimod ved den anden; det samme bestyrkes af navnet. 
Tårnet er vistnok det, der 1343 kaldes »stadens tårn«; det 
nævnes mellem borgen og staden som et nyt led i den 
sædvanlige helhed af sammenhørende ejendomme; det var 
vistnok et senere bygget tårn, en barfred til forsvar mod 
vestsiden, og da vel tillige stadens fangetårn.

Endebod derimod nævnes endnu et andet sted i samme 
stadsret, idet der i kap. 77 bestemmes, at ingen kan stævnes 
for retten uden til »bythinget«, til »det sted der kaldes Endebod«, 
eller »derhen hvor foged og råd holder møde« (stadens rådhus).

klaring af dette kap. er uholdbar; »inter introitum n. ex 
utraque parte vici« må opløses således: »inter intr. n. ex 
una parte vici et intr. n. ex altera p. v.«, og vicus kan 
ikke oversættes ved tårn, det er en by eller en (hoved) gade 
(opr. et kvarter af byen, som i det gamle Rom). 1341 giver 
hoved smændene på borgen de vestlige Hansestæders skibe frit 
lejde »a tempore, quo portum citra ciuitatem Kopenhafnensem 
intrabunt, donec inde exiverint.«
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På dette sted har Eriks stadsret »toldboden« istedenfor 
Endebod, som den forhen kaldte »Ende«, og den kan da 
ik*ke ligefrem oplyse noget om stedets gamle betydning.

Der er heller neppe nogen bestemmelse i hele den 
ældre danske lovgivning, som kunde oplyse betydningen af 
dette, at retten kan sættes i »en bod« eller »et sted«, der 
betegnes som det yderste punkt af havnegaden, »enden.« 
Des mærkeligere er det, at der i den ældste norske lov
givning findes omtalt en rettergang, som synes at kaste 
fuldstændigt lys over det. I et brudstykke, der kaldes 
»købmandsloven« (farmanna log) siges der nemlig, at for
brydelser ombord skal søges i den første havn, hvor lasten 
brydes, hvis det da er i kristen konges rige; skibet skal 
lægge til ved bryggens yderste ende med et rødt skjold i 
toppen; derpå skal vedkommende ordfører sætte retten på 
bryggens ende*). Dette forklarer tilfulde Endebodens be
tydning. Stedet kaldes »Enden«, og da der hyppig er 
rettergang, bygges der en bod, siden jo brohoveder sjælden 
plejer at frembyde særlig gunstige forhold med hensyn til vejr 
og vind. Her har da de fremmede ret til at holde thing og 
idømme bøder eller andre straffe; i drabssager får kongen 
thegngæld. Men også en anden slags sager foretoges uden 
al tvivl her, nemlig de fremmedes forsvar, når de var 
satte under tiltale. Det ligger i hele den fragmentariske 
måde, hvorpå vore love er optegnede, at vi kun undtagel
sesvis finder spor af egenlige rettergangsbestemmelser for stæd- 
erne; men af de sønderjydske retter ses dog, at det var

*) Norges gamle love I 335: Sæcta moll oli pou sem a scipi 
værda, pa a styrimadr holf, en hasetar bolf, nema 
gilldi se, a kononngr, bar seni bæir briota bulca sinn at 
hæilu, oc er cristinn kononngr; fyrir pvi at oli soknar moll 
æigu ræidu menn “at sækia vid bryggiu spord, oc hafa sciolld 
raudann uppi æ medan pæir liggia vid land. Enn medan 
pæir mego æigi lannde na, på er mot pæirra vid siglu, sem 
viS bryggiu spord.
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skik for den fremmede at aflægge renselsesed ved sin hest, 
sin vogn, sit skib eller sit værge, eftersom han var kommen 
til byen på den ene eller den anden måde*). Dette kan 
dog kun gælde den, som i ordets strængeste forstand er 
fremmed i byen, som kun opholder sig der på ganske kort 
tid og enten har et befordringsmiddel hos sig til atter at 
forlade den, eller, om han er tilfods, dog er der under 
samme forhold. I gamle flensborgske retsvedtægter findes 
derimod den bestemmelse, at enhver som ingen slægt og 
venner har i byen føres ud til stadens port, særlig den 
der vender ud til hans hjemstavn, for der at aflægge ed, 
først på, at han ingen kender i byen, som han kan anmode 
om medéd, dernæst på, at han er uskyldig; ved den første 
ed sætter han foden på porten**). Også dette kaster 
formentlig lys over Endebod som rettergangssted, da bryg
gens ende og havnebommen selvfølgelig for enhver fremmed, 
som var kommen tilsøs, måtte træde istedenfor stadens port, 
og var først dens brug bleven almindelig for de fremmede, kunde 
det snart blive øvrighedens ret at stævne enhver derhen i 
visse sager, ligesom den senere stævner folk til toldboden, 
der jo får en lignende plads***). Ved denne bryggens ende 
var det da vistnok også at Absalon og Erling mødtes, som 
på et særlig fredlyst sted, hvortil den ene kunde komme 
til hest, den anden i båd.

*) Haderslev stadsret, kap. 23. Åbenrå skrå kap. 14.
**) Westphalen, monumenta IV 1931 f. G. Clæden, mon. Flensb. 

II 129 f.
***) Dog ikke den samme; thi toldboden lå på holmen, hvorfra 

også bommen selvfølgelig udgik, medens Endebod måtte ligge 
på byens side.




