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Indledning
I forbindelse med en undersøgelse af visse slægtskabsbånd i familien var
der en person, N. F. Høffding og dennes nærmeste, som helt spontant og
uden i forvejen tilsigtet mere og mere trængte sig ind i interessefeltet, så
der helt nødvendigt måtte foretages en nøjere granskning af forholdene.
Disse undersøgelser blev for mig stadig mere interessante og udviklede
sig næsten lavineagtigt og i hvert fald uimodståeligt, og efterhånden
kunne det se ud til, at resultaterne måske havde bud til en læsekreds uden
for den egentlige familie, idet der kom detaljer frem om en hel del ting,
som tidligere kun perifert har været publiceret, om lysestøberi, hør
kræmmervirksomhed og borgervæbningsforhold i København.
Desuden behandles emner inden for den tids daglige liv: uddannelse,
bebyggelse, indtjening, skatteforhold etc., og det som oprindeligt var det
primære, nemlig slægtsforholdene, blev ligesom trængt mere i bag
grunden.
Det kan fortælles, at slægten kan føres tilbage til 1600-tallet, og af
andre kendte slægter, som er med i anegalleriet, kan nævnes Muus og
Gjellerup. Indtil flere gange er der sket giftermål mellem individer herfra.
Materialet er ikke blot fremskaffet fra den gængse litteratur, men der er
foretaget en mængde studier på museer, arkiver og specialbiblioteker,
og alle steder har man været særdeles positive og ydet en god indsats.
Den centrale person i beretningen er som nævnt Niels Frederik
Høffding, der levede 1807 til 1873, nedstammende fra en lang række af
præster, hvis efternavn i begyndelsen blev stavet med ét f. Betydningen af
efternavnet er sikkert »høvding«, en betegnelse der ser ud til at passe
særdeles godt på »hovedpersonen«, men også på andre af familien.
Det ældste vidnesbyrd om navnet »Høffding« er en folkevise, »Carl
Høfding til Ravnsø«. Den er på 61 vers og aftrykt i Abrahamson, Rahbek
og Nyerup: »Udvalgte danske Viser fra Middelalderen efter Vedels og
Syvs trykte Udgaver.« (1813).
Bogens udgivelse har kun kunnet ske, fordi VELUX FONDEN af
1981 har været så velvillig at yde et klækkeligt beløb i tilskud. Det har
glædet mig meget, og fonden takkes på det varmeste.

Jægerspris, foråret 1988.
A. E. Larsen
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Tilegnet min hustru, Aase
- et oldebarn af
N. F. Høffding.

Et par markante forfædreprofiler
En stræbsom tipoldefar
Blandt Niels Frederik Høffdings aner er der et par stykker, om hvilke der
er relativt mange oplysninger, og den ene er tipoldefaderen, som S.
Wiskinge i 1912 skrev om i en lille bog, der danner grundlag for det
meste, som refereres her.

Barndom og skolegang
Oluf Andersen Høfding var født i 1666 i Sorø. Faderen hed Anders
Rasmussen, og moderen, fra hvem han beholdt efternavnet, havde
navnet Marie Nielsdatter Høfding. Hun var søster til præsten Mads
Nielsen Høfding, der i nogle år var kapellan ved Roskilde domkirke og
senere sognepræst i Tjæreby ved Skælskør. En anden broder, Ole,
antages at have været blandt rektorerne i Stubbekøbing. De havde begge
frekventeret Slagelse latinskole i 1630’eme.
Allerede i de første leveår blev Oluf udsat for livets hårde kendsger
ninger: hans mor døde, inden han var 7 år; den skånske krig udbrød, da
han var 9 år. Krigen bevirkede dyrtid, og mange steder måtte man finde
sig i indkvartering af soldater, hvilket også var tilfældet i Olufs hjem. Her
boede der i en længere periode 10 mand, og dette forringede og be
sværliggjorde naturligvis kårene i hjemmet, så det må betegnes som
fattigt.
Drengen var meget opvakt og videbegærlig, men der var ikke råd til, at
han kom i latinskolen, men da faderen ikke var uinteresseret i drengens
skæbne, fik han lov til at gå i »den danske skole« i byen, men det var ikke
nok for ham kun at lære katekismus, læsning, skrivning og regning, og ved
hjælp af bekendte i byen, fik han skaffet så mange midler, at han kunne
komme i den stedlige latinskole.
Da Oluf kom op i mesterklassen, hvilket vil sige øverste klasse, fik han
lejlighed til at tjene noget som løbedegn i omegnen af Sorø. Selv om
skolegangen krævede meget af ham på mange felter, så bevirkede hans
store flid og lyst, at han blev dimitteret fra skolen i 1685.
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Kirke Skensved kirke har tårnet placeret på sydsiden.
Sognet var indtil 1812 anneks til Havdrup.
Ole A. Høfding og hans hustru er begravet under koret.

Studieår i København
Hans mål var at blive præst, og han rejste til København og blev optaget
på universitetet eller akademiet, som det hed dengang.
Hans latinske navn i studietiden var Olaus Andreæ Høfdingius. Da
det kneb med penge, måtte han efter en kort tids forløb tage plads hos en
præst i Lynge-Broby ved Sorø. Han hjalp ham med studierne, og to til tre
år senere kunne Oluf rejse tilbage til København, og samtidig opnåede
han fribolig på Regensen, ja dengang fik man også kosten, en ordning der
ophørte i 1736.
Livet på Regensen virkede efter vor tids opfattelse noget særpræget. I
hovedtrækkene foregik det på denne måde: Man stod op om morgenen
ved 4-tiden om sommeren og ved 5-tiden om vinteren, og allerede kl. 10
om formiddagen blev der kaldt til middagsmad. Dette måltid var ret
omfattende, idet der blev serveret fire retter. Det kunne være grød,
vælling, kål, ærter, saltet fisk, oksesteg og flæsk, og til hver kom en pot øl.
Studenterne var iført ensartede sorte klædninger, og der spistes ved 12
borde med 12 studenter ved hvert. Maden serveredes på tintallerkener,
og man brugte fingrene som gaffel og en lommekniv som hjælperedskab.
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Efter at den anden ret var sat til livs, lukkedes dørene, og det var tid til
at disputere på latin, den såkaldte klosterlatin. I reglen debatteredes et
teologisk emne, og meget ofte gik det særdeles livligt til.
Kl. 5 om eftermiddagen fik de tre retter mad, nadvermåltidet. Også her
var der lejlighed til at bruge latinen.
Under studierne lærte Oluf den kendte professor Ole Borch at kende,
og for ham fik han flere nedskrivningsopgaver. Borch er kendt for Borchs
kollegium.
Oluf Høfding tog teologisk eksamen som 23-årig, men så ung kunne
han ikke få præstekald, og han tog da plads som hører ved sin gamle skole
i Sorø. Her var han i 4 år, hvorefter han blev udnævnt til sognepræst i
Havdrup og Kirke Skensved.

Ansøgning og kaldsbrev
Hans ansøgning om stillingen og kaldsbrev fra kongen gengives her med
den tids ordstilling og stavemåde:

Stempel 24 Skilling.
Stormægtigste Konge,
Allernaadigste Arve Herre.
Saasom det har behaget Gud ved Døden at
bortkalde Sognepræsten til Havendrop, og det
dertil annecterede Sogn, saa indfalder jeg til Eders
Kongl. Mayest. med allerunderdanigste bøn og
begiering, at mig fattige Studioso, som moxen
4 Aar har været Collega udi dend Kongl. Sorøe
Skole, same Kald allernaadigst motte gifves, hvil
ket jeg med Guds A ands Bistand, ham self til
Ære, og hands Menighed til opbyggelse lover
at betiene. Saadan Eders Kongl. Mayest. Store
naade vil dend naadige Gud visseligen belønne,
hvorom jeg dagligen beder,
Som forblifver Eders Kongl. Mayest.:
allerunderdanigste undersaat
og
til Gud
Troe-skyldigste forbeder
Oluf Andersøn Høfding.
København, den 21 May Ao. 1694.
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Kaldsbrev med kongens underskrift ser tekstmæssig således ud:
Vi Christian den Femte af Guds Naade, Konge
til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers,
Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Giøre
herved for alle vitterligt, at Vi allernaadigst haver
beskiket og forordnet, saa og herved beskiker og
forordner Oluf Andersøn Høfding til at være
Sognepræst til Havdrup og Skiensved Sogner udi
Thune Herred, her i Vort Land Sielland, i dend
nu Ved døden afgangne Sognepræst salige An
ders Nielsen Hilderslefs sted, saafremt han efter
foregaaende examen til Prædiek-Embedet dygtig
befindes; forbydendes alle og enhver eftersom for
skrevet staar, at hindre eller udi nogen maade
forfant at giøre under Vor Hyldest og Naade.
Hafniæ: 26 May 1694.
Christian R.

Han blev overhørt af Sjællands biskop, Henrik Bornemann, og blev
præsteviet den 20. juni 1694.

Hans virke i Havdrup-Skensved
Der var kun små indtægtsmuligheder ved embedet, og yderligere var der
formandens enke, som den nye, 28-årige præst havde forpligtelse til at
underholde, så længe hun levede.
Heldigvis for ham var hun ikke særlig gammel, og da sørgeåret var
omme, giftede de sig; en almindelig fremgangsmåde at komme over de
pensionsmæssige problemer på, men i mange tilfælde var der betydelig
aldersforskel.
I 29 år var Anna Danielsdatter Prenter hans hustru. De fik to sønner,
hvoraf den ene døde kort efter fødslen, medens den anden fulgte i
faderens spor og blev præst. De fleste år virkede han i Marvede og
Hyllinge ved Næstved.
Oluf Høfding blev noget af en legende i sognet. Han var udsat for en
mængde hændelser og farer, men slap altid godt fra dem. Ja, man troede
ligefrem, at han stod i ledtog med overnaturlige magter.
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Et par af disse tildragelser kan da fortælles:
En nytårsdag skulle han køre til annekskirken for at prædike, men
vognen gik itu med ham midt i en bæk, og han måtte stå af og vade
gennem bækken, hvorved han naturligvis blev ret gennemblødt på den
nederste del, og da det samtidig var stærk tåge, for han vild, men fandt
dog omsider vej til kirken, selv om han kom noget for sent. Han gik ligeså
våd, som han var, i gang med at forrette gudstjenesten. Derefter kørte han
hjem i de samme klæder, og der fortælles, at han ikke mærkede det
mindste bagefter, så han må have haft et jernhelbred.
Sagnet beretter også, at en mand engang ville tilvende sig en halv tønde
rug en søndag, da Oluf Høfding havde tjeneste i Skensved kirke, men
præsten kunne ligefrem »mærke«, hvad der foregik hjemme i tærskeloen,
og da manden nu fik sækken på nakken og ville gå ud ad lodøren, blev han
siddende fast i den, så han hverken kunne komme frem eller tilbage, og
han måtte derfor blive stående i døren med sin sæk, til præsten kom
tilbage fra kirken og fik ham hjulpet ud af den knibe, han var kommet i.
Da han var 86 år gammel, kunne han endnu udholde både at køre, ride
og gå, selv om det også var længere ture. Hans syn var så godt, at han
endog var i stand til at læse uden briller, selv den fineste skrift. Latinen
havde han holdt vedlige, så han selv på sine gamle dage kunne skrive
gode breve på dette sprog.
Han sad i præsteembedet i 61 år og fungerede som provst i 43. Han
gjorde meget for de fattige og nødlidende, og han stiftede f. eks. et legat,
hvor midlerne blandt andet skulle bruges til at bygge et skolehus i Kirke
Skensved.
Fra et landemøde i Roskilde i 1716 foreligger der en prædiken fra hans
hånd. Det bør nævnes, at Oluf Høfding også er tipoldefar til Niels
Frederik Høffdings hustru, Martha.

En på mange måder flittig og virksom oldefar
En anden særpræget forfader er oldefaderen til N iels Frederik Høffdings
kone, nemlig hr. Jacob Nielsen Muus.
Han var født i Kerteminde i 1691, hvor faderen, en strengt religiøs
mand, fungerede som kapellan. Moderens familie stammede fra Norge.
Hans præstelige virke faldt næsten udelukkende i Stenløse-Veksø
sogne (1716-63) og som provst for Ølstykke herred (1748-63).
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Ordination som biskop
Under den store nordiske krig mod Sverige sluttede Rusland og
Danmark alliance i 1716 med det formål at lave et fælles angreb på
Sverige med invasion i Skåne.
Der blev truffet store forberedelser med Sjælland som samlingsplads,
og da den russiske zar var øverstkommanderende, var det ikke unaturligt,
at han kom til stedet for at overvåge forberedelserne.
Han gik i land ved Gedser, fortsatte over Næstved til København,
hvor han vakte opsigt både på grund af sin klædedragt og sit væsen. Man
gjorde meget for at tækkes den høje gæst, og blandt andet ønskede han
besynderligt nok at komme til at overvære en dansk bispevielse, men da
der på det tidspunkt ikke skulle ordineres nogen, valgte man at arrangere
en vielse.
Den udvalgte blev af nu uforklarlige grunde den unge kandidat Jacob
Muus; unægtelig en ung biskop på kun 25 år. Han blev så pro forma
ordineret med alle biskoppelige prydelser og ceremonier. Der fortælles,
at han fik lov til at beholde titlen som en ærestitel, hvilket skulle
indebære, at han er den eneste landsbypræst, som har kunnet pryde sig
med så fornem en titel.

Varige spor i Stenløse kirke
Hvordan så denne Jacob Muus ud? Ja, der findes faktisk en kort
beskrivelse af ham; den lyder således:

»Liden afVæxt, men stor afLærdom og Forstand, begavet med rare
Aands og Naadens Gaver; den alderfaldne Snee paa hans lærde Isse
med et Ansigt som Mælk og Blod, ogetAasyn, der spaaer om Ærlighed
og Ydmyghed, samlet med Alvorlighed og Myndighed, gjør denne
»lille« Mand end mere stor og ærværdig.«
Han har sikkert været en flittig og initiativrig person. I kirkebøgerne fra
den tid findes der i hvert fald, så snart lejlighed har været, lange stykker
skrevet på latin, ligesom der i hans præsteperiode skete mange ting i
kirken, hvor han muligvis var den toneangivende. Præsterne på landet
havde på den tid et stort ord at sige på mange områder, og da navnlig på
kirkelige felter.
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Veksø kirke er karakteristisk ved det lave tårn.
Den første del af kirken er bygget i 1100-tallet.
Sognet er anneks til Stenløse.

Som eksempler på nogle ting, der skete på Jacob Muus’ tid, kan
omtales: bygning af trappehuset på tårnets nordre side (1737/38), om
eller nymaling af altertavlen (1747/48), nye hellige kar, nye alterstager
og en ny klokke, der egentlig var tiltænkt Christiansborg slotskirke.
Præsteindberetninger fra 1758, altså netop af Jacob Muus, siger om
den største klokke:
»Lowise efter Kong Christian 6ti Prinsesse, saasom den var støbt og
destineret til Christiansborg Slot; men kasseretformedelst Disharmoni
med de andre Slotsklokker, kom den her den 25. September 1741 i
Stedet for den gamle Klokke, som var bekostet 1681, vejede 10 Skip
pund 7 Lispund 4 Skaalpund, Knebelen 10Lispund, men var kommet
til Skade.«
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Yderligere kan fremhæves: En mærkelig marmorflise, hvid med sorte
årer, der danner et flygtigt rids af den korsfæstede Kristus. Flisen lå
egentlig i gulvet, men blev efter opdagelsen af den slående lighed
indrammet og fik en indskrift, forfattet af Jacob Muus:
Jeg Marmorsten ved Alter Foed
Var lagt til Ziir og Bedste,
Der Præsten holdt mig alt for goed,
Da han blev yaer og læste
Det Billed, dér i mig er groed
Om Jesum den Korsfæste,
Han sigde: lille Sten, du stod
Langt bedre her at skiærme
Hver den, saa haard i Hierte-Roed
Sin Jesum mon forglemme.«

Den lille lysekrone i nordre korsarm er skænket af Jacob Muus, og
naturligvis har han fået indgraveret et vers i den:
»Nu kommer Aftenen, bliv hos os, Kristus
Lad ikke dit Lys slukkes.
Hvad gavner en Lysestage? uden Ordets Lys
Henligger hele Kronen i evigt Mørke.«

En voldsom ildebrand
I efteråret 1747 udbrød der en omfattende brand i Stenløse, en brand der
materielt var en katastrofe for landsbyen. Sådanne ildebrande var noget,
man på daværende tidspunkt måtte være indstillet på i de danske
landsbyer, hvor bebyggelsen var tæt og tagene stråtækte, så selv en
tilsyneladende ufarlig ildløs kunne få uoverskuelige følger. Om ildebran
den i Stenløse gives der i »Kultur og folkeminder XVII« 1965 disse
oplysninger:

»Den 19. september 1747 brød klokkerne pludselig middagsstilheden i
byen og varslede brand. Det blev en omfattende ildsvåde, der lagde i alt
otte gårde og atten huse og bygninger i aske. En kort skildring af
branden findes på en sort trætavle, som præsten i Stenløse, hr. Jacob
Nielsen Muus, lod ophænge i kirken til minde om den ulykkelige
18

lidebrandstavlen fra Stenløse kirke.
Her tegnet afforfatteren efter eget foto.

begivenhed, der vel ikke krævede menneskeliv, men som bragte sorg og
nød i mange hjem i den lille landsby. Ildebrandstavlen hænger endnu
på kirkens væg i den nordre korsarm og taler sit stille sprog om
brandkatastrofen for over 200 år siden. Indskriften på tavlen er malet
med hvide frakturbogstaver; den er forfattet afJacob Muus og lyder:
»Kom Steenløs Menighed, din Uld med Graad at skue!
skiøn nu hvortil din synd og sickerhed mon due!
Ach! see den Kircke Bye blev til et Brænde Baal,
da den advared nock, dog fyldte syndsens maal.
Aar sytten hundrede og syv til førre tyfve,
September nittende begyndte her at flyfve
Een graadig Meddags giest midt i Byen om,
Til otte gaarde og til atten huuse kom.
Ved synden vind, for synd, den slicked op til bunde,
Snart Byens trede deel før aften gick til grunde.
O! Speyl dig, frygt din Gud, flye synd, forvar din Uld!
at du ey her og der biir huuse-himmel-vild.«
Over indskriften er tavlen forsynet med en buet frontispice, hvori er
malet en fremstilling af den brændende landsby set mod kirken og
rytterskolen, der begge blev skånet af ilden. Tavlen er malet af Hans
Nielsenfra Ganløse, der var meget benyttet som maler ved arbejder i en
række kirker i Nordsjælland i årene 1740-51.
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Både præsten og degnen besværede sig over, at branden havde påført
dem store tab, som de nu søgte erstatning for. Ganske vist var hverken
deres bygninger, præstegården og skolen, eller deres indbo blevet berørt
afbranden, men deres naturalieindtægter blev ikke ydet, da de fleste af
de skadelidte var ude af stand til at svare det, der var pålignet dem.«

Visse relevante familieforhold
Det var ikke alene som skribent, at Jacob Muus var produktiv, men også
på det ægteskabelige felt fik han udrettet meget:
Han nåede at blive gift tre gange og fik i alt 20 børn, nemlig 4 i første
ægteskab, 5 i andet og 11 i tredie.
I denne forbindelse er det det tredie ægteskab, som har interesse. En
datter herfra giftede sig nemlig med Jacob Muus’ efterfølger i embedet,
Rasmus Gjellerup, og herfra gik forbindelsen videre til Høffdinggrenen.

Niels Frederik Høffdings forældre
København bliver familiens hjemsted
Som det ses af døbeattesten, så er Niels Frederik Høffdings far, Ole, født
den 30. sept. 1784 i Marvede præstegård.
Oles far og farfar havde været præster i Marvede-Hyllinge sogne ved
Næstved, men hans far døde ret tidligt i 1797, og på det tidspunkt var Ole
kun 13 år, og da der ikke var livsforsikringer og pensionsordninger
dengang på samme måde som i dag, var det ikke nogen behagelig
situation for enken, der sad tilbage med 4 børn, hvoraf Ole godt nok var
den yngste.

De første år i byen
Efter at fristen for at blive boende i embedsboligen var udløbet, valgte
familien at flytte til hovedstaden, sikkert fordi enken regnede med, at der
her fandtes større muligheder for børnene end på landet. Dette var nok
rigtigt set, for København befandt sig netop i et økonomisk opsving, idet
konjunkturerne i udlandet var gunstige, og byen levede meget på handel.
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Perioden bliver kaldt »den florissante tid« eller »den glimrende
handelsperiode«. Naturligvis var der skønhedspletter: krige med blandt
andet slaget i Kongedybet 1801 og Københavns bombardement i 1807,
der hæmmede udviklingen i Københavnsområdet.
Ifølge folkeregisteret bosatte familien sig i Frederiksborggade, men på
grund af dens hårde økonomiske situation, kunne der ikke blive råd til at
holde de to drenge til bogen, en tradition der ellers havde fulgt slægten
gennem flere generationer. Resultatet blev, at Ole startede som arbejds
mand, da han kom i den arbejdsduelige alder. Som sådan benævnes han i
hvert fald ved sit giftermål i 1806.
Denne nystiftede familie bosatte sig først i Prindsensgade, nu Ny
Kongensgade, men flyttede omkring 1809 til Vestergade nr. 45, og her
boede den lige til Oles død i 1836. På et eller andet tidspunkt købte Ole
Høffding ejendommen; den var i hvert fald i hans besiddelse ved
folketællingen i 1834. Af kortet ses, at der var ind- og udgang fra
Kattesundet, idet huset lå inde i en gård. I dag er der helt ændret i dette
område.
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Lysestøbervirksomhed
Da Ole Høffding ikke kunne tænke sig at være arbejdsmand hele livet
igennem, måtte han prøve at finde et fagligt erhverv, hvor han i familiens
pressede situation havde chance for at få en uddannelse, der berettigede
til at være medlem af et laug. Resultatet blev, at han kom i lære som
lysestøber og sæbesyder.
Man kunne dengang ikke nedsætte sig som håndværker eller handels
mand i byen uden et borgerbrev, et bevis på at man havde en uddannelse i
det pågældende fag og havde aflagt en tilfredsstillende prøve for en
kommission. Der var i realiteten monopol på udøvelsen af de forskellige
erhverv, hvortil der krævedes en læretid.
I 1808, i 24 års alderen, vandt han borgerskab, hvilket ses af
laugsprotokollen, der findes på Stadsarkivet i København.
Hans borgerbrev, der naturligvis er standardiseret, lyder således:

Ober-Præsident Borgemestere og Raad,
udi den Kongelige Residence-Stad Kiøbenhavn.
Giøre vitterligt: At Aar 1808 den 12de Februarii
er for os her udi Raadstuen fremkommen
Ole Høffding, fod i Marvede Bye her i Sielland, som for Lysestöber blev indtegnet.
Og efter at han sin Eed om Huldskab, Lydighed
og anden Pligt, som han Hans Kongelige Majestæt,
vores Allemaadigste Arve-Konge og Herre, det
ganske Kongelige Arve-Huus, denne Stads Magistrat
og sine Medborgere var skyldig at bevise,havde aflagt,
er han for een denne Stads Borger bleven antagen,
saa at han sin Næring og Biering med lige Privilegier
og Friheder som andre hans Medborgere Lysestöbere
her i Staden kan søge og nyde.
Dets til Bekræftelse under Stadens Segl og
Secretairens Haand.
Datum Kiøbenhavns Raadstue ut supra.
F. Möller

Nederst til højre står der: »Ophørt da Høffding den 25 November 1813 vandt
Borgerskab som Brygger tillige.«
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I 1823 fik han yderligere bestalling som brygger, men hvad dette egentlig
førte til, vides der faktisk ikke noget om. Han tituleredes i hvert fald til sin
død som lysestøber.
Den omstændighed, at han fik tilladelse til eventuelt at indgå i et nyt
erhverv, førte med sig, at hans første borgerbrev, døbeattest og eksercerbevis blev bevaret for eftertiden, idet disse papirer skulle opbevares
sammen med registreringen af den »nye værdighed«.
Om lysestøbning og sæbesyderi kan der kort fortælles:
Langt tilbage i tiden, i hvert fald i begyndelsen af vor tidsregning, har
man kendt til fremstilling af kunstige lyskilder.
Råmaterialer, navnlig fra efterårsslagtningeme, var okse- og fåretælle,
samt voks, f.eks. bivoks.
I middelalderen tiltog brugen af vokslys både i kirker og i de finere
huse, medens tællelysene fra begyndelsen af 1400-tallet anvendtes som
almindeligt belysningsmiddel.
Stearinlys begyndte at komme frem omkring 1820, men fremtræder
dog først almindelig i 1834. Det vil sige, at Ole Høffding sikkert ikke har
haft det store kendskab til stearinlys.
Råmaterialerne blev først gjort flydende ved opvarmning i en stor
beholder, og derefter kunne der anvendes to fremgangsmåder, hvoraf den
ældste var brugen af lysestøberbord, under hvis kant der hang løse
træskiver med et håndtag og med kroge til ophængning af vægerne, som
gentagne gange blev dyppet i den flydende tælle eller voks.
De tyndeste tællelys blev brugt i det daglige, hvor der ikke behøvedes
så meget lys; de kaldes pråse. De tykkeste lys anvendtes af håndværkere,
så de kunne se at udføre deres arbejde ordentligt - og ligeledes ved
festlige lejligheder.
Den anden fremgangsmåde er anvendelse af et støbebord, hvori der er
anbragt forme af tin eller jemblik, hvori vægerne i forvejen er indsat. Den
flydende lysmasse hældes derefter ned i formene.
I samme værksted var der i reglen også sæbesyderi, idet basismateria
let er det samme, nemlig tælle. Kalilud og tælle blandes i kedlen, og ved
kogningen tilsættes salt. Derefter foretages endnu en kogning eller
sydning, hvorved massen bliver jævntflydende og hældes i nogle
træforme. Her sker afkølingen og derefter udskæringen, der kunne
foretages med kniv eller metaltråd. I begge tilfælde skulle man have et
sikkert håndelag, for at flagerne kunne blive pæne.
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Det ser ud til, at Ole Høffdings virksomhed var så stor, at han måtte
have fremmed arbejdskraft, for på et tidspunkt er der i indberetninger
angivet ansættelse af 2 karle.
Da Ole Høffding både kunne læse og skrive, var det ganske naturligt,
at han også deltog i fagligt arbejde, hvilket vil sige, at han var med til
laugsmødeme, og et eksempel på dette gives her. Referatet er fra et
ganske almindeligt møde, hvor der ser ud til at have været debatteret
visse økonomiske problemer.
Til de forskellige laugsstyrelser skulle der være en repræsentant for
byens styrelse, og i dette tilfælde var det rådmanden F. Møller:
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»Anno 1824, d. 4de May vare forsamlede hos Formanden for
Lysestøberne, Formanden Almind tillige med nogle afRepræsentan
terne, i Overværelse af Hr. Justitsraad og Raadmand Møller.
Formanden fremlagde sit Regnskab som havde Indtægter og Ud
gifter ved Corporationen i Tidsrummetfra d. 8. Novbr. 1823 til d. 1ste
May 1824, hvorefter Indtægter Udgjør 264 Rd. 5M. 10S., og Udgifter
205 Rd. 1M. 4 S., hvorefteraltsaa Beholdningen udgjør 59Rd. 4M.6
S.
Med dette Regnskab fandt Repræsentanterne Intet at bemærke.
For at kunde dække Udgifterne for 2de Halvaar 1824, vedtog de
Tilstedeværende, at der hos enhver afInteressenternefor bemeldte 2de
Halvaar skulde indkræves 2 Rd. Sedler, hvilke Formanden saaledes
ved Buddet foranstalter indkrævet hos de Paagældende.
Da Intet videre her denne Gang var at forhandle blev Forsamlingen
hævet.
J. P. Almind.
O. Højfding.
Chr. Dorscheus.
Som Overværende: F. Møller.

Lysestøberskilt. Et sådant er vanskeligt at finde.
Forlægget her stammer fra »den gamle by« i Aarhus.

Der skete måske i Ole Høffdings periode som erhvervsaktiv ikke de store
begivenheder inden for det pågældende laug, men enkelte ting kan da
fremdrages:
Den 23. jan. 1817 skriver kancelliet til Københavns magistrat:
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»Hvis en melhandler sælger lys, skal de opbevares i et andet værelse
end der, hvor melet er og sælges.«
11. februar 1818 i reskript til magistraten:
»....det må tillades enhver, som driver lysestøberi på stadens grund
udenfor dens porte at have udsalgssted i bemeldte København. Porc.og Pottehandlere må kun handle med lys pundsvis, hvilket også gælder
udenlandske lys; øltappere og andre kældermænd må kun handle med
lys stykkevis, op til 1 pund.«

Den 8. oktober 1822 er der i kongelig reskript bestemt, at den hidtidige
borgerlige prøve, som de, der ville anlægge lysestøberier, havde måttet
underkaste sig, skal bortfalde, imod at Københavns magistrat forvisser
sig om, at den pågældende besidder den fornødne duelighed i at støbe lys.
Yderligere blev fastsat, at hvis formuende personer ville anlægge
lysestøberier og lade disse bestyre af udannede, da skulle disse an
søgninger være genstand for særlige bevillinger.

Borgervæbningssoldat
Efter slaget på Reden i 1801 og den i det hele taget aktuelle krigssituation
i Europa bevirkede, at der fra myndighedernes side blev klart, man måtte
gøre noget for et effektivt forsvar af København, og derfor udstedte
majestæten i 1803 en såkaldt plakat, hvori det befaledes, at mænd, som
havde vundet borgerskab, skulle møde til våbenøvelser, så de kunne være
med til at yde rimelig modstand over for en eventuel indtrængende fjende
i byen, og navnlig efter bombardementet i 1807 blev det helt synligt
nødvendigt.
Denne pligt kom naturligvis også til at gælde for Ole Høffding, som
allerede blev »indkaldt« i slutningen af 1807, og i februar 1808 havde
han bestået de grundlæggende eksercits- og skydeøvelser (se i øvrigt
bevis side 28).
Han blev udskrevet til infanterikorpset, og i beviset står, at han tilhørte
St. Anna kompagniet, men i selve rullen er han opført under Klædebo
som nr. 109.
Han beholdt status som menig, til han slettedes af rullen i 1833, altså
efter 25 års tjeneste.
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Døbe Attest. 12/2 08.

Torsdagen den 30te September 1784, havde afdøde Sognepræst til Marvede og
Hyllinge Menigheder Hr. Ole Høffding, en Søn som blev døbt og kaldet Ole,
hvilket herved ifølge Marvede Sogns Ministerial Bog Fol. 38, bliver under min
Haand og mit Signete stadfæstet.

Marvede Præstegaard d. 18de Juny 1803.
H. C. Faber
Sognepræst
for Marvede og Hyllinge Menigheder.

Kopi af Ole Høffdings uddannelsesbevis ved den københavnske borgervæbning
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Død og begravelse
Ole Høffdings kone, Marie, døde i 1833. Årsagen angives at have været
varmefeber, en betegnelse der ikke bruges mere, men indtil begyndelsen
af forrige århundrede betragtedes feber som en selvstændig sygdom
(Ordet findes mærkeligt nok ikke i den store ordbog over det danske
sprog).
Der blev i Berlingske Tidende indrykket denne annonce:
»Tirsdagen den 12te dennes, behagede det alviste Forsyn ved en stille
og rolig Død at bortkalde min elskede Kone, Marie Høffding, hvilket
herved sørgeligst bekiendtgiøres Familie og Venner.
Kiøbenhavn, den 18. Februar 1833.
O. Høffding.

Efter begravelsen satte Ole Høffding disse vers i avisen til minde om sin
hustru, og det var til omkring midten af 18OO-tallet ikke ualmindeligt, at
der blev indrykket poetiske mindeord om en afdød i aviserne, somme
tider mange vers og til andre tider af flere personer uafhængigt af
hinanden. Prosa anvendtes i reglen ikke.

Ved Madam M. Høffdings Grav.
Det er ikke for et Monument at sætte,
At jeg atter ved din Grav med Taarer staaer,
Det er kun mit eget Hjerte, jeg vil lette,
Og nedbede Trøst for Smertens dybe Saar,
Ei det kolde Marmor skal med dine Dyder prale,
Men Dit Savn sig dybt i de Forladtes Blik udtale.

O! hvor kan jeg mig med Trøst til Eder vende,
Af hvis Favn en Hustrue. - Moder reves ud?
Ak! et trofast Samlivs Baand jo brast med hende Selv jeg græder - Trøsten sende Eder Gud!
Du har vundet, som gik ind til Himmelfreden,
Vi, kun vi! har tabt, som savne Dig herneden.
O.
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Ole selv døde ret tidligt, nemlig i 1836. Han blev kun 52 år gammel.
Dødsårsagen er i begravelsesprotokollen angivet til at være krampe,
apopleksi. Der købtes gravsted på den nærmeste kirkegård, nemlig Vor
Frue, og det blev tilskødet hans søn, idet det ser ud til, at Marie og Ole
kun fik ét barn, Niels Frederik.

København i tidsrummet ca. 1800-1860
Indbyggertal
København var i dette tidsrum ikke særlig stor.
Folketallet er opgjort til følgende:
1800: 100.000 indbyggere
1840: 121.000
1850: 130.000
1855: 144.000
1860: 155.000
1880: 230.000

Volde og porte
Den var kort og godt en lille hyggelig by. Endnu en fæstningsby, omgivet
af volde og grave, der gik fra Østerport i en bue til Kalveboderne og
videre fra Langebro til Quintus, et vigtigt punkt i befæstningen af byen.
På voldene var der vindmøller, og der gik vagtposter, der overvågede, at
befolkningen overholdt en mængde små regler, som i vore øjne ser yderst
overflødige og ligefrem latterlige ud. F. eks. skulle man følge de afstukne
stier, og der måtte ikke ryges tobak her, ligesom hunde ikke havde
adgang.
Normalt blev voldene ikke brugt meget af civilbefolkningen; kun St.
Bededagsaften kom folk, for så var der tradition for, at de, som havde råd
til det, skulle vise deres nye forårsdragter.
Om natten blev byens porte lukket, og der kunne kun tillades adgang
gennem Nørreport, hvor der måtte erlægges 2 skilling for at få bom
manden til at lukke op.

31

Vesterport blev nedrevet i slutningen af 1850’erne.

Nøglen til Vesterport.
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Gaslygte.

Den fornemste adgang til byen var gennem Vesterport, der i øvrigt var
alt for smal. Her skete der passage af tusinder af mennesker og masser af
vogne dagligt. Portene fjernedes i slutningen af 1850'erne.
Når portene skulle passeres, måtte der betales både en person- og en
vareskat.
Af skattepligtige varer nævnes: brød, mel, gryn, kartofler, smør, ost,
mælk, kød, flæsk, hornkvæg, høns, får, lam, frugt, vildt, fisk, brændevin,
øl, halm, hø, havre, huder, skind, tømmer, kalk, mursten, tørv, brænde,
voks, lys, trækul o.m.a.

Livet i byen
I selve byen var gaderne smalle med toppet belægning, dybe rendestene
med overgangsbrædder og tranlygter, der ikke blev tændt, når det efter
beregningerne skulle være måneskin. Det var naturligvis af besparelses
hensyn. Man kaldte det »magistratsmåneskin«.
På torve og pladser groede græsset frit, og i 1851 fik Københavns
magistrat besked fra indenrigsministeriet om at holde pladserne noget
bedre i orden. Navnlig var det slemt på Amalienborg slotsplads, hvor
plantevæksten nu var så høj, at det skæmmede stedet.
Det var ikke ualmindeligt, at hjulmagere og bødkere udførte deres
arbejde ude på fortovet, hvis der ikke var plads nok i værkstedet.
Brændehugning og savskæring fandt også sted på gaden i de mere tæt
bebyggede områder. Renovationen var meget nødtørftig. I 1840’eme
skulle gaderne fejes 2 gange om ugen, og i 1850 forhøjedes dette til 3
gange og enkelte steder 4 gange. Der var megen stank, idet der ikke
fandtes kloakering af betydning.
Vægteren i Vor Frue kirke råbte hvert kvarter til alle sider, hvad
tidspunkt på dagen, man var nået til.
Klokken 10 (22) lod han borgerne vide, at nu var det på tide at gå i
seng, og det var nødvendigt, for arbejdstiden var lang. Man begyndte om
morgenen ved 5/6 tiden og fortsatte til om aftenen ved 8/9 tiden.
Der holdtes lysefest (gilde), når der skulle arbejdes ved lys, den 29.
september. Ved denne lejlighed serveredes der gåsesteg og punch, og der
blev sunget og skålet.
I december 1857 tændtes gasbelysningen for første gang. En virkelig
stor begivenhed, hvor alle, som havde mulighed for det, var på gaden.
Man ville se forskellen mellem gas- og tranlamperne, der også var tændte
- for sidste gang.
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På de to årlige flyttedage havde byens borgere lov til at smide alt
overflødigt skrammel på gaden, klædningsstykker, sengehalm, gammelt
fodtøj med mere. Magistraten måtte dagen efter sørge for, at det blev kørt
til en affaldsplads.

Klædedragt og boliger
Klædedragten afspejlede de forskellige folks erhverv. Murer- og tøm
rersvendene havde mørkeblå jakke og kulørt halstørklæde og høj hat. Det
var i øvrigt tydeligt at se forskel på arbejdere, købmænd og embedsmænd ved hjælp af påklædningen.
Til hverdag og fest varierede klædedragten naturligvis.
Mandsdragten skiftede i denne periode, så den lange jakke blev lidt
kortere, bukserne noget længere og snævrere, »kalvekrøset« afløstes af
et halsbind, forløberen for slipset.
Parykken forsvandt, og støvlerne erstattedes af sko.
Vest i mange mere eller mindre farverige variationer brugtes næsten
altid, ligesom kappe eller slag var ordinært overtøj. Høj hat lige sådan.
Drengene havde f.eks. korte eller lange bukser på, en lang bluse,
nærmest som en kittel og en stor voksdugskasket.
Kvindedragten var lang, så kun lige fødderne kunne ses, medens den
for oven godt kunne have store udskæringer, ja ligefrem vovet. I midten af
århundredet holdt krinolinen med de mange skørter og upraktiske stativ
indpas.
Et sjal hørte med til at skåne mod træk og kulde, en almindelig
foreteelse i datidens lejligheder.
Som hovedbeklædning må kysen siges at være karakteristisk. Den
havde stor skygge og farvede silkebånd, der kunne bindes under hagen.
Pigernes dragt lignede de voksnes, dog med lidt kortere skørter, men til
gengæld havde de så lange hvide bukser af lærred under kjolen. Bukserne
havde en broderet kant forneden og kaldes mamelukker.
Skægprydelser var der visse ikke skrevne regler for. Grenadeerne
f.eks. skulle have overskæg, og havde de ikke noget, måtte de sværte sig
med en brændt prop. En tamburmajor burde have fuldskæg, medens en
værdig borgermand havde kindskæg, eventuelt ned under hagen.
Da Frederik den Syvende blev konge, gav han soldaterne lov til selv at
bestemme deres skægprydelser.
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Boligforholdene for de dårligst stillede var yderst ringe. Mange
lejligheder til en hel familie havde kun et areal på 30 m2. Vand var ikke
indlagt, ligesom der var lokum i gården. Mørke kælderrum og kolde
vindåbne loftskamre blev udlejet. Dette bevirkede naturligvis, at denne
del af indbyggerne særlig ramtes af sygdomme, men folk dengang var
ikke forvænte, og det var ikke let at komme frem med klagemål.
Middelstanden og de velhavende klarede sig selvfølgelig rimeligt. De
havde store lejligheder, i reglen i egen ejendom.

Historiske markeringer
Krige og statsbankerot havde præget deres liv, hvorfor deres fornøden
heder var små, og ethvert lille fremskridt hilstes med glæde. Man
diskuterede de forskellige begivenheder på cafeerne og i klubberne. Det
var den såkaldte jævne befolkning, men for de højere klasser lå det
kulturelle næsten kun to steder, på Universitetet og Det kgl. Teater.
Perioden 1840 til 1860 var en brydningstid, hvor mange vaner og
traditioner ophørte, og nye indførtes.
Nogle oplysninger om den tekniske udvikling vil måske kunne sætte
perioden i relief:
1842: fotografiske atelier begyndte at dukke op,
svovlstikker og metalpenne kommer frem.
1844: konvolutter med gummi,
kaffesurrogat af agern,
kunstige tænder.
1854: første symaskine forevistes,
elektriciteten begyndte,
telegrafen startede.
1856: der kom en ny byggelov.
1857: Øresundstolden afskaffedes.
1859: nummerering af husene begyndte.
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Københavns daværende centrum

Gammel- og Nytorv
Disse torves historie fortoner sig i det uvisse, men Gammeltorv regnes i
hvert fald for Københavns ældste.
Det har oprindeligt været betydeligt større, helt til Frue Plads og til
Studiestræde strakte det sig, og her blev så de forskellige handelsboder
slået op. Senere blev der bygget huse.
Efter den anden store brand i 1795, hvor rådhuset brændte, blev
Gammeltorv og Nytorv slået sammen til ét torv og et nyt rådhus placeret
ved siden. Det er i dag domhuset, bygget i klassisk stil.

Rådhusene
Ikke mindre end fire rådhuse har der været opført mellem Gammel- og
Nytorv. Man valgte naturligvis denne plads, fordi det var det sted, hvor
byens liv pulserede mest intensivt.
Her var politiretten, rådskrivestuen, her forsamledes magistraten, her
fandtes brandassurancekontoret og byens arkiv og meget andet, kort og
godt, det var hertil, byens borgere styrede deres skridt, når de havde et
eller andet problem, de ikke selv kunne løse.
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Livet på torvene
På disse torve er der sket mange ting, men i denne forbindelse er det
givetvis 1800-tallet, der har interesse. Visse større begivenheder vil blive
omtalt senere, medens der nu skrives om de dagligdags foreteelser, og her
tænkes især på torvedagene.
Landboerne kom ind med deres varer: kød af forskellig slags,
grøntsager, frugt, fisk, korn, træ og tørv, og købstadfolkene var køberne,
men samtidig gjorde landboerne naturligvis også deres handel i de
butikker - eller hvad de nu kan kaldes efter vor tids normer - som lå i
nærheden, og besøgte et eller flere af de mange tiltrækkende værtshuse,
der fandtes på striber i torvets nabolag.
Hestevognene blev stillet i rækker, medens gående falbydende fandt
mere ydmyge pladser. Der var en torvefoged, som sørgede for, at der kom
orden i foretagendet, ligesom byens vægtere udøvede en slags polititje
neste. Der var den tradition ja måske lovbestemmelse, at den første del
af tiden i almindelighed indtil kl. 11 var forbeholdt private handlende, og
derefter kunne mellemhandlere starte deres opkøb, og det blev ligefrem
med klokkeslag kundgjort, hvornår markedet var frit. Således gjorde man
indtil 1830’erne. Nogle forsøgte at købe, før de sælgende nåede til
byporten, men det var ikke tilladt. Havde bønderne noget tilbage fra
selve torvehandelen, foretog de ofte et sving til sidegaderne for der at
sælge det sidste, ofte til en lavere pris.

Charitas springvandet
Historie
Dette springvand er Københavns ældste, ja det er det udendørs
kunstværk, som har den højeste alder i byen; over 375 år.
Tidligere var der på dette sted en bybrønd lig dem, man træffer i
Tyskland og andre mellemeuropæiske lande, og her hentede byens
borgerkoner, - døtre og tjenestefolk vand til brug i hverdagen.
For at skaffe tilstrækkeligt med vand blev der under Frederik den
Anden gjort en del for at få tilført rimelige mængder fra omegnen, betalt
gennem en særlig vandskat. Der blev ved Emdrup lavet en dæmning, så
Utterslev moses vand fik et højere spejl. Vandet herfra blev så i udborede
træstammer presset de 6 km ind til byen, til Gammeltorv, hvor der nu
kunne hentes rindende vand fra en såkaldt vandkunst eller springbrønd
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Charitasspringvandet på Gammeltorv. (En forenklet skitse).

uden nogen udsmykninger. Faldet var ca. 9 m, og det skal siges, at fra
Nørregades nordre begyndelse var lagt blyrør.
Fra Gammeltorv fortsattes ligeledes med blyrør til Amagertorvs
springvand, der lå omkring 3,5 m lavere.
Idémanden til opsætning af et kunstfærdigt springvand på Gammel
torv, som sagt flere gange, tidens centrale plads i byen, var med al
sandsynlighed Christian den Fjerde, som i 1606 giver ordre om en
sanering af torveområdet.
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Udseende
Udformningen af springvandsanlægget har sikkert været i hænderne på
flere personer, bl.a. Petter Hoffman og Statius Otto, og inspirationen er
vel kommet fra de tidligere nævnte områder, muligvis fra Prag, hvor der
på det tidspunkt var et springvand, der havde umiskendelig lighed med
det københavnske.
Charitasfiguren symboliserer en af de tre kardinaldyder, nemlig
barmhjertigheden eller næstekærligheden, personificeret i den kristelige
virksomhed over for nødlidende og fattige.
Under selve springvandet var og er et stort rum med vægge af
granitblokke. Formålet har været, at man ville holde vandet frostfrit i de
kolde vintermåneder, og i dag findes der hernede alle installationer til
regulering af springvandet.
Selve kummen er meget rigt udsmykket med bladornamenter og
dragehoveder, og i mange år udgik dets stråler fra mange forskellige
punkter på figurerne. Drengen tissede, og kvindens bryster viste deres
frugtbarhed, men i 1892, hvor en vis form for snerpethed kom frem, blev
de nævnte åbninger stoppet til, men nu fungerer de igen efter deres
oprindelige formål.

Hvornår springer det?
I begyndelsen sprang vandet uafladeligt, men i slutningen af 1600-tallet
måtte man til at spare, og der blev indsat en stophane, ved Nørregade nr.
1, »Blasen« kaldet - og dette hus omtales nøjere senere.
Igennem tidernes løb er der foretaget mange ændringer af springvan
det, ikke i det centrale, men med hensyn til fundamentets højde og nære
omgivelser. Oprindelig var det stærkt malet i zinnoberrødt, grønt, gråt og
guld.

Guldæblerne
På et eller andet tidspunkt fandt man på, at det skulle springe med
»guldæbler« ved festlige lejligheder. Det er nok først sket godt 100 år
efter indvielsen.
Denne skik bibeholdes i dag, nemlig på dronningens, prinsens og
kronprinsens fødselsdage samt på dronning Ingrids.
Kuglerne er lavet af forgyldt metalblik, de vejer 50 g stykket, og der er
12, som opbevares hos Københavns vandmester.
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Det er meget vigtigt, at æblerne er helt kuglerunde, så de ikke bliver
slået ud af kurs af strålerne.
Der er i de givne situationer monteret net under strålerorene. Herved
kan de affaldende kugler fanges og automatisk løftes op på vandstrålen.
Når guldæblerne bliver brugt, er der posteret vagt ved kummen, for
ellers er det for fristende for eventuelle souvenierjægere.

Før og nu
De store brande i 1729 og 1795 samt bombardementet af København
gjorde ingen skade på det smukke springvand. I slutningen af 1800tallet
renoverede man anlægget og fjernede bl.a. stakittet, der blev købt af en
privatmand ved den sjællandske nordkyst.
I dag danner stedet, og da navnlig området umiddelbart ved spring
vandet, en særpræget ramme om folkelivet i det sommerlige København,
idet torvet er samlingsplads for et bestemt klientel med speciel påklæd
ning og livsopfattelse, der måske ikke altid accepteres af den borgerlige
del af samfundet. Det internationale islæt gør sig stærkt gældende. Fra
1986 er der givet tilladelse til gadehandel her, men under ordnede
registrerede former, og det vil naturligvis give området et festligt præg.

Forevigelse på frimærke
I foråret 1986 udgav postvæsenet et frimærke visende det nordøstlige
hjørne af Gammeltorv med Charitasspringvandet, Nørregade nr. 1 og
Vor Frue kirke i baggrunden.
Mærkets opbygning er en anakronisme, idet postbilen er fra 1908/09,
medens stakittet omkring springvandet, som tidligere nævnt, blev fjernet
i 1892.

Niels Frederik Høffdings barndom
Fødestedets nærmeste omgivelser
Det var et driftigt og centralt område, Ole Høffding havde bosat sig i,
først i Prindsensgade og senere i Vestergade i Vester kvarter. Her var den
store indfaldsvej til byen ved Vesterport og Vestergade til de vigtigste
torve. Nytorv og Gammeltorv.
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Gammeltorv omkring 1890. Billedet her er fra »København«, udgivet af
Foreningen til forskønnelse af København. 1914.

Vestergade har ned gennem historien været de store købmandsgårdes
og gæstgiveres gade. Alle købmandsvarer, som landboerne havde brug
for, kunne erhverves her i flere store virksomheder, i hvis maleriske og
spændende dybe gårde der var fuldt op med bøndernes vogne på
torvedagene.

De første leveår
Niels Frederik Høffding blev født den 23. august 1807. Det var som
bekendt det år, da København bombarderedes af englænderne, og
fødslen skete nogle dage, før bomberegnen begyndte for alvor.
De første dage af den nyfødtes liv har sikkert gjort forældrene
bekymrede, for der skete bombenedslag i umiddelbar nærhed af hjem
met, f.eks. i Nørregade, hvor Vor Frue kirkes tårn antændtes kulmina
tionsnatten den 4. og 5. september.
Der blev under angrebet sendt 14.000 skud mod byen, og af dens
omkring 100.000 indbyggere dræbtes lidt under 2.000.
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Vor Frue kirke inden
bombardementet i 1807.

Thomas Overskou fortæller om stemningen og om det brogede liv,
som rørte sig på volden i forbindelse med englændernes belejring. Der
var borgere, soldater, studenter, fuldt bevæbnet, og ikke at forglemme de
såkaldte femtenrigsdalerkarle, der kun havde våben, men ingen munde
ring; deres påklædning var så forskellig ulige som tænkes kunne.
Tiden efter 1807 krævede naturligvis en stor indsats fra borgerne i
København med hensyn til genopbygning af de ødelagte huse i byen, og
da samtidig dyrtid florerede, og statsbankerotten indtraf i 1813, var det
en hård tid for indbyggerne og naturligvis også for den nydannede
familie, som nu boede i Vestergade 45, en familie der netop var i færd
med at etablere sig i et nyt miljø.
Men trods alle de ubehagelige ting så var stedet et uhyre virksomt og
pulserende område: Vestergade med de mange værtshuse og køb
mandsgårde, og selvfølgelig Vesterport, forekom spændende og tiltræk
kende, så her har været noget at se til for kvarterets drenge. Alle de
fremmede, som kom med deres varer i hestevogne, på trillebør eller
måske kun i en kurv. Enhver måtte efter reglerne standse for at blive
fortoldet, inden de kom ind i byen ja måske skulle der en undersøgelse til
af de såkaldte posekiggere.
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Skolegang
Københavnske skoleforhold
Man må formode, at den høffdingske familie har været interesseret i
skolegang og almindelig oplysning, idet der på mandssiden gennem flere
generationer var tradition for, at nogen blev holdt til bogen, hvilket de
mange teologiske kandidater vidner om, men, hvor Niels Frederik har
gået i skole, vides ikke. En rimelig oplæring i skrivning, læsning og
regning må han have fået, for ellers ville han sikkert ikke kunne have
klaret sig så godt, som han gjorde.
Skoleforholdene i København såvel som i den øvrige del af landet, var
på den tid ret uoverskuelige.
I København fandtes en blanding af offentlige og private skoler, og da
der ikke var undervisningspligt eller skolepligt, regner man med, at kun
omkring halvdelen af de børn, der burde være skolesøgende, fik nogen
form for undervisning.
I slutningen af 1700-tallet var netop nedsat den såkaldte store
skolekommission, og den skulle komme med et udspil til en samlet
ordning for skoletilstandene i hele landet. Der blev til denne kommission
indhentet oplysninger om forholdene i landets forskellige egne, og i
København indgik der i 1790 nedenstående oversigt for hovedstaden:
De danske kirkeskoler.................................................... 685
De tyske kirkeskoler ...................................................... 192
Holmens skoler................................................................. 766
Hoicks friskoler ............................................................... 190
Fattigvæsenets 4 friskoler................................................ 413
Skolen i tugthuset............................................................. 41
Magistratens blegdamsskole.......................................... 40
18 private skoler ............................................................ 527
2854
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I disse tal indgik ikke en del småskoler og specielle, f.eks. Vajsenhuset og
Metropolitanskolen.
Der var ingen tvivl om, at man i denne periode var inde i en
brydningstid med stor interesse for en oplæring af ungdommen. Dette ses
bl.a. af en mængde skrivelser og pjecer, der beskæftigede sig med dette
emne.
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Indberetningerne om skolernes stade var ikke just flatterende. Mange
lærere var uduelige og helt uskikkede til deres arbejde. Der lå godt nok en
bestemmelse om, at ingen måtte holde privat skole, før han havde en
tilladelse fra øvrigheden, og de skulle stille med en attest fra deres
sognepræst, at de havde en god vandel og opførsel.
De offentlige ansatte havde i reglen en studenter- eller teologisk
eksamen, og deres lønninger lå absolut ikke i top. 100 eller 200 rigsdaler
om året var det højeste, medens de såkaldte hørere kun fik omkring 70,
hvilket svarede til lønningerne for vægtere og politibetjente. Somme tider
kunne der være noget med fribolig og brændsel.
Hvad lærte man så? Det vigtigste var læsning og religion med små
udvidelser af skrivning og regning, hvorimod det var småt med almen
orientering som historie, geografi og biologi. Fremmedsprog kendtes
ikke som undervisningsfag, bortset naturligvis fra de lærde skoler, hvor
de klassiske sprog absolut dominerede.
I mange skoler fik eleverne tildelt et brød, og hvis de havde været
særlig flittig 2 stykker om ugen, men ved forsømmelighed kunne de helt
miste en sådan tildeling.
Lokalerne og materiellet var af lav standard. Ofte kun en almindelig
stue, der brugtes som undervisningslokale, og de sanitære forhold var
ikke særlig udviklet, ja i de fleste tilfælde fandtes der ingen. Af kendte
skoler, der var startet på den tid, kan nævnes Borgerdydskolen og
Efterslægtselskabets skole, begge etableret i slutningen af 1700-tallet.

Hvor har han gået i skole?
Niels Frederik Høffding kan muligvis være begyndt i en privat skole eller
i kirkeskolen ved Vor Frue kirke. Desuden er der mulighed for, at han kan
have frekventeret Borgerdydskolen på hjørnet af Nørregade og Skiden
stræde, men mest sandsynlighed er der for, at han kan have gået i
Efterslægtens skole. Denne antagelse baserer jeg især på, at han sendte
sine sønner netop til denne skole.
Den havde på den tid et godt ry og lå ikke langt fra hans bopæl, nemlig
på Østergade. Dens motto var at give en undervisning, som skulle være
tillokkende og ikke afskrækkende. At arbejdet skulle fordeles således, at
en overgang til nyt arbejde skulle være en hvile og en vederkvægelse.
For Efterslægtens skole var udarbejdet love, som indeholdt 147
paragraffer, og formålsparagraffen lyder:
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»At danne den fremspirende slægt... at indprente dem sunde begreber,
gode grundsætninger og nyttige kundskaber, så at de lærer at kende og
vænnes til at udøve deres pligter, og at de føler, hvor meget det står i
ethvert menneskes egen magt at virke sin og bidrage til andres sande
lyksalighed, så og at skaffe dem fysisk styrke og legemlig færdighed ...«
Det danske sprog havde en central plads, ligesom matematik, moderne
sprog, naturlære, geografi, historie og tegning var hovedfagene. Som den
første skole indførtes der frikvarterer, hvor drengene kunne klatre i en
klatrestang - faktisk en forløber for en slags legemsøvelsesundervisning.
Skolen blev på den tid ledet af nordmanden og digteren Edvard Storm
og blev støttet af digterkollegaen Knud Lyhne Rahbek.
Heldigt for Niels Frederik var i hvert fald, at netop ved hans skolestart
blev der gjort meget for skolevæsenet i Danmark, selv om det kneb med
at få de gode og store tanker udført i praksis. Her tænkes på skoleloven af
1814.

Hans erhvervsarbejde
Laugene i almindelighed
Laugsordningen, der omfattede i hvert fald hele den vestlige del af
Europa, var en stærk organisation, og der var pligt for håndværkerud
dannede og handelsfolk at være medlem af det pågældende laug.
Tanken var en sikring både af producenternes og forbrugernes
interesser.
Øvrigheden havde et stærkt engagement, hvorfor der altid skulle være
en bisidder med til laugsmøderne.
Laugsrettighederne gjaldt så langt købstadjorden gik.
Organisationen havde også et socialt sigte: understøttelse ved sygdom,
alderdom og død samt fælles selskabelighed.
Laugene havde kontrol med regulering af tilgang ved fastsættelse af
indgangspenge og læretid samt ved fordring om en prøve på den enkeltes
dygtighed.
Normalt holdtes der laugsmøde hvert kvartal.
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Myndighederne varetog forbrugernes interesser, fastsatte kvalitets
krav, prisansættelser og sørgede for rimelige delvis ensartede vilkår for
producenterne.
En forordning af 21. marts 1800 lempede noget på laugenes stærke
stilling og monopoler. Det blev lettere at virke som frimester, hvilket vil
sige mester uden for et laug.
Inden for de forskellige laug var der en omfattende administration, alt
afhængig af om det var et stort, rigt, fattigt eller lille laug. Der blev ført
regnskab over de indbetalte kontingenter både for mestere og svende,
ligesom der blev givet referat af rådsmødeme. Disse referater kunne vel
være noget uensartede,mere eller mindre præcise, alt efter om man
havde råd til at betale en laugsskriver, eller det var formanden, også
kaldet oldermanden, selv eller en mester, der førte protokollen.
Der findes lister over tilrejsende svende, lærlingeprotokoller, over
sigter over bøder for forskellige forseelser og naturligvis regnskab over
udgifter til sociale formål inden for vedkommende laug.

Hørkræmmerlauget
Niels Frederik Høffdings erhverv blev hørkramhandelen, og da denne
ikke er særlig kendt i dag, gives her en redegørelse for dette fag, i
væsentlig grad baseret på de gamle laugsprotokoller, som findes på
Stadsarkivet i København.
Det kan som kuriosum nævnes, at der i dag i København findes én
detailforretning og én en gros.
Hørkræmmerlauget udgjorde oprindeligt et af de fem handelslaug i
København.
Antallet af medlemmer var gennem tiderne ret konstant, omkring 40
mestre eller interessenter og cirka 70 drenge og svende. I 1846 registre
redes der 42, i 1856 54 og i 1862 59 hørkræmmere.
Fra tiden omkring 1840 kom der stærke kræfter i gang for at ophæve
laugstvangen, og der var megen kamp om dette. Resultatet blev næ
ringsloven af 1857, hvor der bestemtes, at fra 1861 ophævedes laugsprivilegieme.
Disse rettigheder gjorde, at den næringsdrivende borger var godt
beskyttet. Der konkurreredes kun inden for snævre rammer. Der blev
sagt, at havde man løst, eller som det hed vundet, borgerskab, så var man
faktisk livsforsikret, forudsat at man ikke havde for store ekstravagancer.
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Hørkræmmerbutikker
Hørkramforretningeme lå næsten altid i byens udkanter, og der var stor
handel med bønderne, som kom ind til byen med deres varer. Døren til
butikken stod næsten altid åben, både sommer og vinter, og man kunne
vel mest lugte varerne, idet vinduesudstilling ikke kendtes. I begyndelsen
af århundredet fandtes endnu ikke kakkelovne i butikkerne. De vandt
først indpas ca. 1820, og før den tid var det ikke ualmindeligt, at
personalet gik forfrosne rundt i forretningen om vinteren, og undertiden
kunne det pådrage sig frostsår på hænder og ører. Efterhånden indså
fremskridtsivrige hørkræmmere og andre købmænd fordelen ved at stille
varerne frem, så kunderne kunne fristes. Derefter blev der isat større
vinduer og så videre med dekorationer etc.

Laugsprotokollen
Indledning
I hørkræmmernes bog med navnene på de personer, som er blevet
godkendt som selvstændige, er med ualmindelig flot skrift indskrevet
laugsartiklerne, approberet af Frederik den Fjerde, den 10. oktober
1722.
Den pompøse prolog lyder således:

» Vi Friderich den Fjerde, af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten,
Stormarn og Ditmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst
Giøre alle vitterligt, at Vi, efter Hørkrcemere i Vores Kongl:
Residentz-Stad Kiøbenhavn, deres allerunderdanigste Ansøg
ning og Begiering allernaadigst have givet ogforundt, saasom Vi
og hermed give og forunde dennem, til deris Handels og Nærings
fortsættelse, saa og adskillige Misbrugs afskajfelser, efterskrevne
Privilegier og Articler, hvorefter de sig allerunderdanigst have at
rette og ej efter denne Tiid understaa sig, nogen nye Vedtegt eller
Anordning imellem sig selv at giøre, saa fremt de ikke derfor ville
stande til rette, som vedbør.«
Efter introduktionen følger så de enkelte laugsartikler:
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Den flot udarbejdede forside til hørkrcemmerlaugets love.
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Vedrørende handelsvarerne
Der må handles med grove varer såsom hør, hamp, humle, stangjern,
uforarbejdet stål, tjære, beg, tran, salt, saltet kød, saltet og tørret fisk,
kakkelovne, stenkul, »Flod-Holt«, »Ryss-Læder«, engelske og gullandske slibestene.
For at handle med de nævnte varer må man have taget borgerskab, og
handelen må ikke foretages i åbne boder, undtagen af de allerede i lauget
indskrevne. Dog må man ikke hindre grosserere og islandske købmænd i
at sælge fra sådanne boder, en ret de havde haft fra året 1681.
Overholdt man ikke reglerne, skulle der betales bøde. Første gang 30
lod sølv til byen og lauget, anden gang dobbelt så meget og tredie gang
ville man miste alle de medbragte varer.

Oldermanden
Alle, der handlede med ovennævnte varer skulle være med at vælge en
oldermand, som skulle fungere i to år. Derefter måtte laugets medlemmer
af deres midte udpege fire kandidater og meddele magistraten, hvem de
helst ville have. Magistraten foretog dog det endelige valg. Ligeledes
skulle der vælges en skriver, som blev lønnet efter den aftale, man kunne
nå frem til.
Oldermanden skal have en liste over alle, både unge og gamle
hørkræmmere, med angivelse af bopæl og handelssted.

At nedsætte sig som hørkræmmer
Ingen må nedsætte sig som hørkræmmer, før han er fyldt 25 år og har lært
handelen som dreng og svend.
Han skal eksamineres af en repræsentant fra magistraten, older
manden og en del af de bedste medlemmer. Områderne var regnekunst,
enkelt og dobbelt bogholderi, kurser, samt mål og vægt, både indenland
ske og fra andre lande.
Derefter betales de såkaldte indgangspenge på femten rigsdaler samt
to rigsdaler til oldermanden i indskrivningspenge. Yderligere opfordres
han til efter evne at betale et beløb til de fattige på Silkehuset.

Tilrejsende hørkræmmere
Kommer der udenbys købmænd enten her fra landet eller fra andre
lande, og de vil nedsætte sig som hørkræmmer i København, og de kan
bevise, at de har lært handelen, da skal de ikke eksamineres, men kun
betale indgangs- og indskrivningspenge.
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Krav til varerne
Det forlanges, at der handles med uforfalskede og ufordærvede varer,
ligesom man skal forsøge at sælge dem til den billigst mulige pris. Der
lægges vægt på at få fat i varerne fra første hånd, og kan dette ikke lade sig
gøre, da at få dem fra grossererne i byen og fra de priviligerede islandske
købmænd, og ikke hente dem fra andre steder, end hvor de først avles.

Udlån af butik
Hvis en borger eller undersåt låner sit navn ud til en fremmed for at
»udhøkre« og »udprange« sine varer eller gods, er det ikke tilladt, og
varerne vil blive inddraget til lauget og Silkehusets fattige, og desuden
idømmes en bøde til byen på tres lod sølv.
Hvis en bosat borger sælger varer i kommission fra fremmede med en
lille en gros provision, da må han sælge til, hvem han vil.

Danske og fremmede skippere
Danske skippere må ikke i tre og fremmede i tolv dage efter at være
kommet med varer til byen og have meldt sig til mægleren sælge til andre
end købmænd og da for mindst ti rigsdaler. Efter den tid må der udsælges
frit, men kun i højst tre uger.
Ligeledes må der ikke opmagasineres varer i almindelige værelser og
udsælges herfra.
Overholdes reglerne ikke, konfiskeres varerne, og der kan idømmes
bøder. Det er igen lauget og Silkehusets fattige, der nyder godt af det
konfiskerede.

Høkere og kældermænd
I punkt 9 står der, at høkere og kældermænd ikke må gå hørkræmmerne i
bedene. Sker det, bødes der fire rigsdaler til angiveren og Silkehusets
fattige.
Desuden vil der være visse regler at overholde ved torvehandelen, f.
eks. må der kun sælges salt i skillingportioner, saltede sild må kun sælges
stykvis og ikke i tønder, halvtønder, fjerding, hele eller halve ottinger;
saltet fisk samt saltet kød kun i pundtal; tjære kun i bægere og tran kun i
pottemål.
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Handel ved Børsen - etc.
Sålænge der var plads, skulle hørkræmmerne opslå deres boder ved
Børsen.
Der henvises i øvrigt til lauget for uld- og silkekræmmere med hensyn
til deres forsamlinger, bortrejse fra byen, enkers handel samt forholds
regler vedrørende autoriserede bøger og protokoller. Det samme gælder
for svende og drenge (lærlinge).
De artikler, der henvises til, er fra 1688, altså før hørkræmmerlaugets
blev approberede.

Pengesagerne
Her anordnes, at lauget skal have en pengekasse med tre låse, hvoraf
oldermanden har en nøgle og to udvalgte laugsbrødre har to nøgler, én
hver.
I kassen lægges indgangspengene samt bødepenge, ligesom der skal
fremvises kvitteringer på stemplet papir, gennemset og forseglet af de
kommitterede ved Silkehuset, hvor de har kvitteret, hver gang der er
betalt bøder til de fattige.
Hver Set. Hans åbnes kassen, og oldermanden afleverer et »rigtigt og
forsvarligen« regnskab.
Når dette er godkendt, skal de to laugsbrødre, som har nøglerne,
kvittere.

Slutning
Laugsartiklerne slutter lige så pompøst, som de blev indledt:
»Thi byde og befale Vi hermed Os Elskelige Vores Præsident, PolitieMester, Borgemestere og Raad udi Vores Kongelig Residenz Stad
Kiøbenhavn, og alle andre, som disse Articler under Vores CancellieSegl tilskikket vorder, at de der over alvorligen holder, og dennem paa
behørige Stæder, til alles Effterretning, strax lader læse og forkynde.
Givet paa Vort Slott Friderichsborg den 10. Octobris. Anno 1722.
Under Vor Kongl: Hand og Signet.
Friderich R.«
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Tillæg til laugs artiklerne
Boderne ved Børsen
Ingen kræmmer, som ikke selv har hus, må falbyde deres varer fra lejede
kramboder, men de skal holde bod under Børsen, indtil alle boderne er
besatte, hvilket fra førstkommende Michaelis skal begynde; forser nogen
sig her imod, da gives tolv rigsdaler årlig til Børsens vedligeholdelse, så
længe nogen bod står ledig. Men dersom alle boder er bortlejede, da må
der holdes bod, hvor man bedst kan finde et sted.

Mødepligt og laugsmøder
Kræmmerne skal indfinde sig på Børsen ved ordinær tid og da foretage de
fornødne handler med hinanden.
Der må ikke holdes laugsmøder undtagen der er givet meddelelse til
magistraten, idet der skal være en rådmand til stede, så længe mødet
varer.
Der er pligt til at føre bog over mødet.
Overtrædelse straffes med bøde på 40 rigsdaler, der betales til byens
kasse.

Forretningens videreførelse ved dødsfald
Når nogen kræmmer afgår ved døden, skal hans efterladte hustru have
lov at drive handelen videre, så længe hun er ugift og forholder sig ærligt
(hvad så det betyder).

Ved bortrejse
Hvis en kræmmer tager bopæl i en anden by eller på landet og bliver
borte i år og dag, og han ikke har fået magistratens og laugets tilladelse,
da må han ikke, hvis han kommer tilbage, starte forretning igen, uden
fornyet tilladelse af laugsstyrelsen.

Dødsfald
Når en kræmmer, hans hustru eller børn afgår ved døden, da må de
laugsbrødre, som vil det, bære til graven.
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Administration
Alle kræmmere skal holde »rigtige bøger« over deres handel, såvel
journaler som kasse- og hovedbøger.
Siderne bør være nummererede og den første side påskrevet af byens
»præsident« med dato og antal sider i bogen.
Af bøgerne må fremgå, hvad der er indkøbt og solgt, og hvad man har
af udestående.
Journalerne skal føres dag for dag.
Ingen er forpligtet til at fremvise sine bøger, undtagen i tilfælde af
rettergang, herunder arveskifter og tvistigheder.

Vedrørende lærlinge
Når nogen vil være hørkræmmere, da må han indskrives hos olderman
den, og der skal være en skriftlig kontrakt med læremesteren. Denne
kontrakt oprettes med drengens venner og pårørende, og de skal indestå
for hans troskab og tavshed. En genpart indføres i oldermandens bog,
hvortil der betales to rigsdaler.
Forsømmer kræmmeren at oprette kontrakt efter seks måneders
prøvetid, da må han betale fire rigsdaler til laugskassen.
Læretiden fastsættes til mindst syv år, dog kan hørkræmmersønner
klare sig med mindre tid, hvis de har været beskæftiget jævnligt i faderens
forretning. De kan da erklæres for svende umiddelbart efter deres attende
år.

Svende
Når læretiden var overstået, skulle han indskrives i svendeprotokollen
hos oldermanden; det kostede to rigsdaler. Den nye svend måtte ikke
uden speciel og lovlig grund afskediges.
Skete dette, kunne der klages til lauget og videre til magistraten, der så
ville træffe en afgørelse.
Men ingen svend måtte starte butik eller krambod før efter fem års
forløb, og de to år var han forpligtet til at være hos sin læremester, og da
oven i købet til en ringere løn - hvis man kunne blive enige om det.
Hvis der kommer en udenlandsk svend til byen for at lære handelen
her, da skulle han henvende sig til oldermanden, der så ville forsøge at
skaffe ham en tjeneste.
Bliver svende betroet at føre butiksbøgeme, da må de ikke vise
forsømmelse eller efterladenhed, og hvis de gjorde det, og husbonden
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blev tilføjet tab, var de erstatningspligtige, og kunne idømmes fængsel
eller lide på kroppen.

Svende og drenge
Ingen svend eller dreng må fortælle om deres husbonds sager og vandel,
altså løbe med sladder. Kun i tilfælde af ting, der strider mod loven,
kunne det tillades.
Hvis nogen gjorde sig skyldige i sådan omtale, da ville de for livstid
blive forment at drive forretning her i landet og kunne ikke optages i noget
laug.
Svendene og drengene skulle være vagtsom over for beskadigede varer
og fordærvede, for sådanne måtte ikke sælges fra butikken.
Hverken svend eller dreng må handle selvstændigt, ligesom de heller
ikke må have noget i kommission uden deres husbonds viden og
samtykke. Sælger de noget, og det opdages, bødes det tredobbelte, og de
resterende varer konfiskeres til fordel for husbonden og lauget.
Derimod er det tilladt at sælge gennem principalens butik efter aftale.
Til slut anføres, at ingen svend eller dreng må tages ud af tjeneste, før
han har fået afsked og pas fra sin hidtidige husbond. Straffen herfor er:
den nye husbond betaler to rigsdaler, svenden fire rigsdaler for hver
måned han har forladt tjenesten og desuden konfiskeres hele hans løn.
Som det ses, var der i laugsartiklerne indført helt faste regler både for
selve handelen, for mestrene, svendene og drengene, således at alle
implicerede parter blev tilgodeset på en rimelig og menneskelig måde.

De forsvundne bøger og protokoller
En af disse bøger er for øvrigt særlig interessant, fordi der i forordet er
skrevet noget om den store brand i København i 1728, en version, der vist
ikke har været publiceret tidligere. Der findes jo flere!
I forbindelse med branden forsvandt de forskellige laugsbøger og
indskrivningsbogen brændte. Oldermanden forsøgte da at rekonstruere
listerne, og da den nye bog er dateret i året 1729, er beskrivelsen altså
foretaget umiddelbart efter brandkatastrofen, hvilket kan give en relativ
stor troværdighed.
Bogen indledes således:
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»Udi den Hellige Trefoldigheds Nafn!
Efter det saaledes behagede den Store Fromme og alvidende GUD at
denne Kongeli Residentz Stad Kiøbenhafn den 20 October 1728
mestendeel blef lagt udi aske ved een Stor og ulyksalig Ildebrand, som
begyndte om aftenen Klokken aatte siett ved Vester Port udi et lidet
Marchatender=Huus, som knap var af Werdie 200 Rixdaler.
Udi samme Store og u=lykkelige Ildebrand miste Hørkræmmer
Lauget deres Hofvet Indskrivnings Bog, Svenne og Drengernis Indskrivnings Bog, Protocoller samt alle andre deris Bøger og Brefkaster,
saa at i hvormeget jeg som daværende Oldermand efter Ildebranden
gjorde mig umage med Proclamationer.
Udi A visserne Satt Primie derpaa for dennem som kunde bringe
dennem til veye, var det mig ikke mugligt at faa nogen efterretning om
dennem hvilket har schmertet mig i det vore Bøger og Brefschafster
saaledes skulle os frakomme. Men som vi nu GUD være Evig Æret er
kommet saavidt at Vi haverfaaet Laugets Bøger udi den Stand at vi i
Jesu Nafn kand begynde Indskrivningen.
Altsaa blev først udi Svenne Bogen indført de Svenne som før
Ildebranden har været indskreven, og det saavidt derom kun hafver
Ejfterretning. «

Læretid
Niels Frederik Høffding havde tilsyneladende ikke særlig lyst til at
overtage faderens lysestøber- og sæbesydervirksomhed, men han ville
ind i en handelsbeskæftigelse, og ifølge laugsprotokollen, den 9. april
1824, blev han antaget som lærling i det ansete firma Thøger From,
handel en gros og en detail, beliggende i Rosenborggade nr. 1:

»Niels Frederik Høffding barnefødt her i Staden er 17 Aar gammel
indskreven at staae i Lære som Dreng hos HørkræmmerJacob From i
5 Aar efter oprettet Kontrakt. Daabs og Vaccinations Attester frem
lagt. «
Det ser ud til, at der har været en prøvetid, inden kontrakten blev
underskrevet, men mange fik ikke kontrakt, hvilket naturligvis var
uheldigt på mange måder, og det krævedes jo også ifølge laugsreglerne,
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men her var dette forhold i orden; det var da også hos en af tophandlerne,
han var kommet i lære. Med hensyn til vaccination for kopper så var der i
1810 indført tvungen vaccination.
Der fortælles, at da han mødte til tjeneste første dag, havde han en
voksdugskasket på, men blev modtaget med disse ord: »Hvad er det? Vil
han se, at han kan gå hjem og få en ordentlig høj hat på!« Lærlingen eller
drengen, som den almindelige benævnelse var, stod nederst med hensyn
til rettigheder. Han rangerede på samme stade som gårdskarle og
tjenestepiger.
Det var principalens opgave at opdrage ham, og derfor boede han i
huset og fik kost og logi, brændsel, lys og vask. Han måtte hver dag feje i
butikken, gøre lamperne i stand, støve af og på alle mulige måder gøre sig
nyttig og sammen med alle disse ting prøve på at lære noget om
handelens grundsætninger og principper.
Arbejdsdagen var lang, og weekend og ferie kendtes ikke. Normalt
åbnede butikken klokken fem om morgenen og blev først lukket om
aftenen ved 9-10 tiden. Selv søndag formiddag indtil kirketidens
begyndelse havde man også åbent i forretningen.
Efter det aftalte åremål for læretiden - her var det 5 år, trods det, at der
i artiklerne står, at mindste åremål er syv, men det kan være ændret inden
for de hundrede år siden da - skulle læredrengen op til en prøve,
svendeprøven. Når den var bestået, fik den udlærte gerne overrakt et
lommeur, og ikke mindre vigtigt, han måtte, ja havde pligt til at kalde sig
ved efternavn.

Svendeprøven
Om Niels Frederik Høffdings svendeprøve står der i laugsprotokollen:

»Anno 1829 den 30te April:
Lærlingen Niels Frederik Høffding, der den 9. April 1824 er indskrevet
paa Lauget, og har staaet i Lære hos Hørkræmmer Jacob From, vare
rede til at tage den anordnede Svendeexamen, hvorved han efter
foregaaet Examination vandt Karacteren: Duelig - og for heglingen:
Duelig.«
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Lauget havde særlige trykte, standardiserede svendeprøvebeviser, og
Niels Frederik Høffdings kan have set sådan ud:

Lære = Beviis.
Hørkræmmersvend
i
nu
Aar gammel,
som har udtjent de befalede Lære Aar hos Laugsin =
teressenten Herr
har den
taget den ved Forordningen af 25de April 1817, overens=
stemmende med Magistratens Skrivelse af 7de Martz 1836,
befalede Examen, hvorved han tilkjendtes Characteren

Ligeledes for bemeldte
paa Grund af Cancelliets Resolution af 19de Februar
1822, iforbindelse med Magistratens Bestemmelse af 1ste Martz
samme Aar, aflagt behørig Prøve paa Høer Hegling, Sorteringog
oplægning, hvorfor ham tildeeltes Characteren

Han blev derefter som Svend indskreven udi
Laugets Deliberections Protocol Folio
, hvilket
herved attesteres ved vore Underskrifter og Laugets
hostrykte Segl.
Kjøbenhavn i Bestyrelsen for Hørkræmmerlauget.

Oldermand

Bisidder

Bisidder

Efter aflagt svendeprøve fik den unge mand ganske naturligt en højere
status i butikken. Han blev kaldt butikssvend eller handelsbetjent.
Personalet i en sådan virksomhed var i almindelighed stort. Udover
læredrenge og handelsbetjente var der tjenestefolk af forskelligt køn og
forskellig slags, både til inden- og udendørs arbejde.
I 1845 var der i Høffdings egen forretning følgende antal ansatte, tal
opgivet i forbindelse med folketællingen:
(hørkræmmeren selv,
2 lærlinge
hans kone)
2 tjenestepiger
1 handelsbetjent
2 tjenestefolk
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Etablering
Alleredei 1832,hvilket vilsige,daNielsFrederik Høffding kun var 25 år
gammel, ønskede han at starte egen forretning. Han havde altså den
laveste alder for selvstændig butiksvirksomhed ifølge laugsartiklerne.
Han havde ganske vist ikke virket som svend i fem år, et tal nævnt i
forordningen, men enten tog man ikke disse ting så tungt, eller også var
der rent administrativt sket en ændring.
Han lejede sig ind hos fru Pienge, der selv var hørkræmmer, idet hun
havde fået lov til at føre sin afdøde mands forretning videre. Stedet var
Nørregade nr. 1 på hjørnet af Gammeltorv, den tids centrale område i
København.
For at begynde egen forretning var det obligatorisk at indstille sig til en
prøve for laugets bestyrelse, og bestod man denne, blev der udstedt et
borgerbrev, hvilket berettigede til at nedsætte sig som selvstændig.
I forbindelse med denne prøve kan der fra laugsprotokollen citeres:

»23. Aug. 1832.
Fremstillede N. F. Høffding sig for Laugets Styrelse for at
underkaste sig den befalede Prøvefor at kunde indtræde i Lauget
som Interessent.
Han blev efter endt Examen erklæret for duelig.«
Nogle af indtrædelsesspørgsmålene kan have lydt:

»Spørgsmaal!
Lover de stedse at være forsynet med sunde, forsvarlige Vare,
henhørende til Hørkramhandelen, at give rigtigt Maal og Vægt,
som det sig en ærekjær Kjøbmand egner og anstaar?
Forpligter de dem til, ej deres Laugsbrødres Tjenestefolk ...
gjøre; det vil sige enten ved Overtalelse eller ved Tilbud om højere
Løn, lokke dem fra deres iværende Tjeneste?
Forpligter de dem til, ej paa nogen underfundig Maade ved
Gunst eller Gave at tilvende sig Nogen afderes Medinteressenters
Kunder; ved unaturlige lave Priser, eller paa anden fornærmelig
Maade fortrædige deres Medborgere?
I Øvrigt holde dem de nu gjældende Laugsartikler og Anord
ninger, samt saaledes som disse i Tiden maatte blive forandrede
efterrettelige?«
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Et par dage efter prøven, nemlig den 25. aug. 1832, er der skrevet
følgende i protokollen, der i øvrigt har det klingende navn:
Hørkræmer
Compagniets
Deliberections
Protocol
Anno 1750
»Hr Niels Friderich Høffding som den 23 August
d.A; er examineret og den 25 næstefter har vundet Borgerskab,
indtræder i Lauget som Interessent; Har erlagt de bestemte
Indgangspenge til Laugets Kasse hvorfor han forpligtede
sig til at efterkomme Laugs Artiklerne og øvrige An=
ordninger Lauget vedkommende og i saa Henseende
underskrivne
L. M. Lütchen
N. F. Høffding«
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I regnskabsbogen ses det, at han i indtrædelsespenge måtte betale 31
rigsdaler i rede sølv. Det halvårlige kontingent var fastsat til 6 rigsdaler.
Dette beløb holdt sig uforandret til laugsvæsenet ophørte i 1861. Det
sidste regnskab inden for hørkræmmerlauget er for øvrigt underskrevet af
Niels Frederik Høffding.

Annoncer
N. F. Høffding brugte ikke meget med annoncering, men nogle enkelte
eksempler er dog fundet i Adresseavisen i en periode på omkring 20 år:

Tirsdagen den 4de September aabner jeg min Hørkræmmerhandel i sal. Hørkræmmer Pienges Gaard, Hjørnet afNørregade
og Gammeltorv Nr. 1, anbefalende migsaavel til dem, derførhen
have handlet paa dette Sted, som til enhver afmine ærede Venner
og Velyndere, som ville forunde mig deres Handel, forsikkrende i
enhver Henseende en prompte og reel Behandling.
N. F. Høffding, Hørkræmmer. 31. aug. og 3. sept. 1832.
Ny, afnakket, islandsk Klipfisk
faaes i Hørboutikken paa Hjørnet afNørregade og Gammeltorv
Nr. 1, hos
N. F. Høffding, Hørkræmmer.
6. sept. 1832.

Ny, feed, norsk Sild
ny, islandsk Klipfisk, flin, heglet Hør og Blaar, stampet Hamp,
bekommes med flere Sorter Hørkræmmervare i Hørboutiken,
Hjørnet af Nørregade og Gammeltorv Nr. 1 hos
N. F. Høffding
14. sept. 1832.
Til Huusholdninger, saavelsom til videre Forhandling, anbe
fales: ny norsk Flommesild, nedlagt i Fjerdinger og Ottinger, i
Thronhjem, og i disse Dage hidkomne med Capitain Ebbesen,
bekommes i Hørboutiken paa Hjørnet afNørregade og Gammel
torv Nr. 1 hos
N. F. Høffding.
1. juni 1839.
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Hør- og Hamp-Hegleriet paa Hjørnet af Gammeltorv og NørregadeNr. 1 erforsynet med god heglet Hør til 24,28,32 å 36 sk. pr.
Pd., finere Sorter 40, 44 å 48 sk., fine og ordinaire Hør- og
Hampeblaar, samt fiin stampet Hamp.
N. F. Høffding.
18. jan. 1844.

Nye, fede, færøske Sild, nu ankomne i hele Dunke (original
Pakning) i Hørboutiken, Gammeltorv Nr. 1.
N. F. Høffding.
11. aug. 1853.

Forretningens udvikling
N. F. Høffding var en flittig forretningsmand, der ikke skånede sig selv
med hensyn til arbejde. Han færdedes i butik og pakhuse fra morgen til
aften og var altid klædt i en grå arbejdsjakke. Indtrykket er, at han var af
den såkaldte gamle skole, der også af sine medarbejdere krævede flid,
orden og loyalitet.
Hans forretningsmetoder har sikkert ikke været særlig avancerede,
f.eks. lagde han tilsyneladende ikke megen vægt på annoncering. Det har
næsten været umuligt i de københavnske dagblade at finde forret
ningsannoncer fra firmaet. Kun lige før og efter etableringen var der
nogle stykker. (Se eksemplerne på siderne umiddelbart her foran).
Derefter må det have kørt efter mund til mund metoden, og da han har
lagt stor vægt på kvalitet, medvirkede dette sandsynligt til virksomhe
dens rige og støtte vækst.
Hans kunder var i første omgang landboerne, der kom ind på Gammelog Nytorv for at afsætte deres varer, men naturligvis havde han også et
stort klientel i selve byen, navnlig byens smede og rebslagere var gode
købere.

Grossistvirksomhed
Især efter krigen i 1848-50 ekspanderede virksomheden og gik mere og
mere over i engroshandel, men man beholdt det gamle sortiment af
hørkramvarer. Der var jo ingen grund til at risikere noget. Den forsigtige
type fornægtede sig ikke. Efter det nævnte tidspunkt erobrede Køben
havn en stor del af Hamburgs, Lübecks og Flensburgs handels terri
torium.
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Pakhuset på Wilders plads, set fra vest. 1985.

Sydgavl.

Nordgavl.

En lem.

Holder til en lem.
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Dette bevirkede, at forretningen ikke havde plads nok i Nørregade,
men fik rådighed over ét, måske flere pakhuse på Wilders plads på
Christianshavn, og opsamlede her store lagre af varer, købt i udlandet.
Disse varer blev så distribueret herfra til den øvrige del af landet, idet
firmaets dækningsfelt var gået fra området ved Gammeltorv, over den
nærmeste egn og efterhånden til at være landsdækkende.
Efter undersøgelser i tinglysningsarkivet ser det ud til, at pakhuset ikke
blev købt, idet ingen af matrikelnumrene på Wilders plads har været ejet
af en Høffding. Det må så have været lejet, hvilket dog ikke umiddelbart
fremgår af beretninger i Harald Høfifdings erindringer eller Knud
Bokkenheusers beskrivelse i værket om København. Der står nemlig
»erhvervede«, som efter almindelig tolkning betyder købte. Det pågæl
dende hus er helt afgjort Strandgade nr. 71-75. Det ejes i dag af
Grønlandske handel og er restaureret og vedligeholdt på bedste vis.
Heldigvis er det pålagt fredningsbestemmelser, idet det både bygnings
mæssigt og handelshistorisk absolut er bevaringsværdigt; der er stem
ning over det enkle og monumentale pakhus.
I øvrigt er det foreviget på en mængde billeder, som træffes i historiske
og topografiske bøger om København.
I midten af 1800-tallet eller lidt over ophørte et par af de tidligere store
forretninger med samme vareudbud deres virksomhed. Det var Thøger
From, hvor N. F. Høffding havde fået sin faglige uddannelse, og fir
maerne Tvermoes og Jørgen Jensen. I en årrække blev Høffding-firmaet
det førende ikke alene med hørkramvarer, men især i to specialbrancher,
frø og jern. Firmaet var muligvis det første, som direkte importerede jern
fra Sverige.
To af hans sønner kom i lære i forretningen, og omkring 1860 blev den
ældste, Victor, optaget som kompagnon, medens den anden overgik til
skibsfart inden for handelsflåden, idet han blev koffardikaptajn, men
desværre døde han ganske ung, 38 år gammel. Victor overtog firmaet
efter en del år som den egentlige leder, men herom senere.

Fagligt arbejde
I mange år deltog N. F. Høffding i laugets styrelse uden at have en
egentlig topplacering, men i 1855 blev han af byens magistrat konstitue
ret som oldermand, og i de sidste år, inden næringsloven af 1857 trådte
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endeligt i kraft i 1861, nævnes han som oldermand. En af hans sidste
faglige handlinger var at tage sig af følgende:

»Hørkræmmerlaugets Svendelade. Af den i det nu ophævede
Hørkræmmerlaugs Svendelade tilbageværende Beholdning ca.
1.300 Rd. er ved allerh. Approbation af 30. April 1862 stiftet et
Fond, hvis Renter til halvaarlige Flyttetider uddeles til trængende
Hørkræmmersvende, der have Interessenter i den tidligere Sven
dekasse, eller deres Enker. Naar der ikke længere findes saadanne Berettigede, skal Beholdningen deles i lige Dele mellem
Børnehospitalet, Sygehjemmet og Idiotanstalten.
Bestyres af Major, Grosserer Høffding og Hørkræmmersven
dene I. C. Lange og A. Petersen.«

I 1861 oprettedes Sø- og Handelsretten, og her blev N. F. Høffding
indvalgt som handelskyndigt medlem i 1862 og var det til sin død i 1873.
Inden den tid havde han åbenbart haft noget at gøre med fallitboer og
lignende - men det var måske i egenskab af oldermand - hvilket kan ses af
denne meddelelse i Berlingske Tidende, nr. 222 i 1860:

»Som allernaadigst beskikkede Skiftecommissaerier i forhen
værende Urtekræmmer en gros Lauritz Fogtmanns Fallitbo
indkalde vi herved med tre Maaneders Varsel Alle og Enhver,
som maatte formene at have Noget i Boet at fordre, til inden
Varselstidens Udløb at anmelde og bevisliggøre deres Krav for
undertegnede Procurator dAuchamp, Gammeltorv Nr. 18, an
den Sal.
Fr. d’Auchamp.
N. F. Høffding.«

Indtægt og skat
1800-tallets registrering af skattepligtige skete op til godt midten af
århundredet efter matrikelnumre, men derefter også efter gadenumre.
Fra 1862-63 begyndte Københavns kommune at udgive lister over
skatteydernes indtægter og beskatning, opdelt efter bykvarterer. Listerne
udkom i bogform indtil 1903/04.
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Systemet, der var meget enkelt, beskattede altså pengefortjenesten.
Tidligere havde der været en mængde forskellige slags beskatningsobjek
ter, som havde givet grundlag for inddrivelse af kapital til den fælles
husholdning. Ofte, når man var i bekneb, pålagdes borgerne en særskat.
Nå, det kender man jo også fra dagens Danmark!
Der fandtes indkvarteringsskatter, der kun betaltes af grundejere og
næringsdrivende, formue-, kop- (skat på hvert hoved), heste- karosse-,
ildstedsskat etc.
Ud fra de offentliggjorte lister kan en skatteskala udregnes.

For 1861-62 og nærmestfølgende år er beregningsgrundlag og skat
således:
ansat årlig indtægt

skatteindtægt

400 rigsdaler
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

100 rigsdaler
200
300
450
600
750
900
1050
1200

skat pr.
kvartal
48 sk.

1 rdl.
1 2 3 3 4 5 6 -

48
24

-

72
48
24

-

Herefter er den årlige indtægt og skatteindtægten den samme, også for de
helt store indtægter. Det vil sige, at de mindste indtægter har et nedslag,
inden beregningen finder sted.
Der betaltes 2% p.a. af skatteindtægten, hvilket absolut ikke virker
afskrækkende efter vore dages forhold, men der fandtes heller ikke alle de
fælles goder, som i dag betales af det offentlige.
I de følgende år var skattetrykket uændret, men i 1872-73 nedsattes
det med 12 #%.
I efterfølgende 3 eksempler, der har relation til N. F. Høffdings sidste
år, nemlig 1861-62, 1867-68 og 1872-73, er kun medtaget lokaliteten i
umiddelbar nærhed af hans forretning og bopæl. Det vil altså sige Nørre
kvarters 15 første matrikelnumre, og heri indgår hele Gammeltorvs
nordside. 66 personer er involveret.
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1861-62:

d
M

Skatte*

Navn og Stand.

Gade og Gade-Nr.

^Indtægt.

Matr.-Nr.

Nørre Hvarteer.
Redeat med

angivet i 100 Rdlr.

1

Gsmmellorv 8.

2

-

10.

3

—

12.

4

-

14.

5

—

16.

6

7

8
9

10
11

12

13

14

15

23

Hansen, H.
Pienge, 0. C.
HöfTding, V.
Selmer, A.
Gædicken, P. E.
Berg, II. F.
Gregersen, J. F,
Melzgen, J. W.
Eibeschülz, H.
Holm, C.

Værlshuusholder....................
Enkefrue...................................
Ilnndelsfuldmæglig..................
Urtekræmmer .........................
Industrilollerikollekleur. . ..
Isenkræmmer .........................
Höker........................................
Brændeviinsbr., Destillateur.
Juslilsraadinde .......................
Grosserer...................................

Ahlefeldt-Laurvig, C. Greve, Overceremonimester.
Svendsen, C.
Værlshuusholder....................
Kjölbye, T.
Handelsreisende
«
Slausholm, J. C.
Grosserer...................................

Schlegel, W. A.
Thomsen, E.
Christensen, A.
—
18.
Sichlau, T. C.
Nörgaard, J. P.
Ballin, S. J.
d’Auchamp, F.
Petersen, P.
Thielsen, V.
Winther, C. M.
Blechingberg, 0. C.
Nielsen, C.
Nielsen, K.
Clausen, 0.
—
4.
Hansen, J.
Nielsen, L.
—
6.
Andersen, H.
Wilhelm, R. H.
Hartvigsen, L. J. V.
Schmidt, A. S.
8.
Kaufmann, J.
Ottesen, F. J. L.
Jensen, L.
—
10.
Nissen, J. P.
Stevenius, C. A.
Cruse, V. B.
Cru.se, 0. B.
Jung, L. A.
Bagger, F. V.
Hansen, J.
Madsen, F. C.
Petersen, C.
Münter, H.
Jacobsen, A.
12.
Petersen, A.
St. Larabjöruslroede 1. Bonegaard H. F. W.
Jörgensen, J.
Faaborg, E. M.
Brandl, T. R.
LQIken, 0. H.
Jensen, J.
Vett erge de 16.
Hertz, J.
Bech, S. C.
Ilougaard, A. J. H.
Rauch, F.
Munck, N. F. M.
—
18.
Trier, S. L.
Petersen, T.
Mortensen, M, C.
Hansen, L.
Andersen, J.
Nörregade 1.

Kammerraad............................
Enkefrue...................................
Höker........................................
Urtekræmmer . .....................
Grosserer...................................
Professor, Dr. med.................
Knncellir.,Overretsprokuralor
Værlshuusholder....................
Grosserer...................................
Overrelsprokurator...............
Konferenlsraad, GeueralBskal
Kjældersvend............................
Gjestgiver. Vognmand...........
Gjeslgiveribeslyrer,...............
Gjestgiver.................................
Værlshuusholder....................
Brændevinsbrænder .......
Hörkremmer............................
Cand.jur., Lieutn., kgl. Assist.
Brendeviinsbrenderenke . . .
Varemægler ............................
Grosserer...................................
Jernkræmmer .........................
Msrschatidiser.........................
Restauratrice............................
Juslilsr.,Kasserer i Nalionalb.
Assistent i Nationalbanken .
Proprietair ..............................
fhv. Urtekræmmer..................
Gjæslgiver........................ i . . .
Gjæslgiver.................................
Vognmand................z...............
Justilsraad, Kasserer.............
Gjestgiver.................................
Kjældersvend............................
Urtekræmmer............................
Træloihandler.........................
Klasselotlenkollektrice ....
Grosserer...................................
Orlogskapitain .......................
Grosserer...................................
Horkræmmersvend..................
Kontorist . . . 4.........................
Kontorist...................................
Kontorist...................................
lldrkræmmer............................
Grosserer.................. .. ............
Overaudileur............................
Gjæslgivereuke.......................
Gjæslgiver............................
Höker........................................

12
20
16
15
14
25
9
9
55
500
80
75
5
6
25
4
22
7
9
4
70
80
140
9
50
70
123
6
30
6
8
5
10
12
7
7
25
15
7
15
5
90
‘ 9
11
30
8
14
4
25
20
8
8
5
6
19
50
350
4
5
10
5
35
70
24
6
11
10

12
20 •
16
15
14
25
71
71
55
500
80
75’
2
3
25
1
22
41 1
1
71
1
70
80
140
71
50
70
123
3
30
3
6
2
9
12
41
41
25
15
41
15
2
90
71
101
30
6
14
1
25
20
6
6
2
3
19
50
350
1
2
9
2

35
70
24
3
101
9

Indkomstakat for
hvert af

Ifølge IfelK«
Aarets 4
1 fi. i 14 1 Kvartaler.

Rdlr. 8k.
li
10
8
7 48
7
12 48
3 72
3 72
27 48
250 ‘
40
37 48
1
1 48
12 48
48
11
2 24
3 72
48
35
40
70
3 72
25
35
61 48
1 48
15
1 48
3
1
4 48
6
2 24
2 24
12 48
1 7 48
2 24
7 48
1
45
3 72
5 24
15
3
7
48
12 48
10
3
3
1
1 48
9 48
25
175
48
1
4 48
1
17 48
35
12
1 48
1 5 24
1 < «

1861-62:

(Nørre Kvarteer.)
Gennemsnitsindtægten for det medtagne område var 1930 rigsdaler med
yderpunkterne 400 og 50.000 rigsdaler. Gennemsnitstallene i andre dele
af byen var i mange tilfælde langt lavere.
N. F. Høffding havde dette år 9.500 rigsdaler i indtægt, medens
sønnen og kompagnonen tjente 1.600 rigsdaler. Jeg har faderen mistænkt
for at holde sønnen nede på et rimeligt plan af hensyn til de andre børn i
familien. Der var ingen, der skulle favoriseres.
33 personer i det angivne distrikt havde en indtægt på mellem 400 og
1000 rigsdaler, medens de øvrige 33 havde indtægter på mellem 1000 og
50.000 rigsdaler.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

15

|

IndUegL

1

Navn og Stand.

en anUgnt

Onde og Gado-Nr.

r.-Nr.

Narre Kvarteer.
-•um

1867-68:

|l»

14 1

uraaaMmm.
■tat
IwtcMM
kviuSiffi

angivet i 100 Rdlr. || Rdlr.
Petersen, C. J.
Handelsbetjent.....................
Gammeltorv 8
4
1
1 65
Heffding, N. F.
Oberstlieutonant. Grosserer. 130 130
Iloffding, W.
Grosserer ..................... ..
20
10
20
Enkefrue.......................... ..
Pienge, 0. C.
20
10
20
Selmer, A.
Urtekræmmer.................
—
10
12
6
12
Handelsbetjent ......................
Brünitzholz, N, J.
4
1
Wulff, F. W.
Handelsbetjent.....................
4
1
Kollekter.................................
Gædecken, P. E.
7
15
15
Berg, H. F.
Isenkræmmer..........................
11
101
5 2®
Andersen, L.
Heker................. ....................
12
7
41
2
Metzgen. F. W.
Kapitain, Brændeviinsbr.i..
6
3
1
Telegrafist...............................
Lepper, II. F. G.
6
3
1
j®
Grosserer.................................
Albeck, H. S. L.
14
30
60
60
Uolm, C.
Grosserer................................. 192
192
.96«
Grosserer.................................
Holm, A. P. C.
10
20
20
—
16
Svendsen, C.
Værtshuusholder...................
8
6
3 7$
Fick, H. V.
Kornhandler..........................
9
3
Enkefrue.................................
Salmonsen, L.
9
3 7®
Kammerraad............................ ! 20
Schlegel, V. A.
10
20
6
Kammerraadinde
.....................
1
1 4®
Thomsen, E.
3
Wulff, F.
6
Detailhandler..........................
18
12
Heker...................................... 1 10
4
Christensen, A.
9
Grosserer............................... 1 40
20
40
Jacob, J. F.
1 75
d’Auchamp, F. L. F. Kancelliraad, Overrøtsprok.. 1150 150
Lærer......................................
Hornung, J. C. J.
1
4
Tapetserer...............................
Hansen, B. C.
1
4
3
Brammer, F. P. J.
Værtshuusholder...................
Vestergade 2
6
8
!
loo
Grosserer.................................
50
ThioIsen, V. C. E.
100
45
Winther, C. M.
Overrøtsprokurator.............. 1 90
90
Professor, Organist.............. 1 30
15 *
Gade, N. V.
30
Erslev, E.
Musikhandler........................
25
12
25
48?
Gaard skarl............................
4
Larsen, P.
1
4 48 i
10
Nielsen, C.
Værtshuusholder...................
9
17 4«!
Gjæstgivør, Vognmand.........
35
Nielsen, K.
35
Gjæstgivor............................... ! w
4
9
4 48'
Hansen, J.
Gjæstgiver...............................
’1
Christensen, N.
5
2
—
6
9
Værtshuusholder...................
3 72
Nielsen, H.
7}
1 48
Wilhelm, R. H.
Hørkræmmer..........................
6
3
1 48
Hansen, S. V.
Detailhandler........................
8
6
3
Schmidt, A. S.
4 4810
9
Brændoviinsbrænderenke...
7
48
Welding, J. N.
Varemægler............................
15
15
8
16
Schroder, C. V.
Kasserer.................................
16
Jensen,L.
Jernhandlor.............................
10
8
6
48
Stevenius, C. A.
4
Enke........................................
1
4 48
10
Gregersen, H. R.
Klasselortokollokter, Revisor
9
Cruso, V. B.
38 48
77
Justitsraad, Bankkasserer . .
77
Cruse, 0. B.
3 72
Bankassistent.......................
9
71
10
Zahlmann. C. V. E.
Læge.............. .........................
20
20
8
Bagger, F. V.
Urtekræmmer........................
16
16
Eckermann, 0.
6
Proprietær...............................
12
12
48
Hansen, L. C.
Typograf.................................
4
1
Hansen, C.
4 48
Gjæstgiver...............................
10
9
48
Peterson, P.
Marskandiser..........................
4
1
Schmidt, 0. N.
9
3 72
Værtshuusholder...................
7^
11
11
Jacobsen, A.
Kapitain, Gjæstgiver............
33
12
22
4 48
Gjæstgiver............................... ; jo
Petersou, A.
9
7 48
Larøbjernstræde 1 Borregaard, V. H. F . Urtekræmmer....................... 1 15
15
48
Nielsen, P. L. V.
4
Handelsbetjent..................... !
1
>
9
Jorgensen, J.
Træteihandler........................
3 72
1
6
48
Faaborg, E. M.
1
1
Klasselottokollektrice .....
20
10
Brandt, T. R.
Sproglærer............................
20
1
35 i
• LOtken, 0. II.
Orlogskapitain....................... ' 70
70
Mnnrk, S.
50
Vestergade 18
Enkefrue.................................
50
25
Munck, C. H.
Kontorist.................................
1
2
90
Grosserer.................................
Trier, S. L.
90
45
Diørup, T.
9 1
3 72
Frue........................................
74

1 12

8

1867-68:

(Nørre Kvarteer.)
Gennemsnitsindtægten var dette år 2520 rigsdaler.
Yderpunkterne lå på 400 og 19.200 rigsdaler.
N. F. Høffding havde en årsindkomst på 13.000 rigsdaler og Victor på
2.000 rigsdaler, altså stadig ikke overvældende efter den andel, som gik
til faderen.
36 familier havde mellem 400 og 1000 rigsdaler, og 30 mellem 1000
og 19.200 rigsdaler.
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1

2

3

4
5

6

7

8
9
16

11

0 *0

|

Savn og Stand.

aoSvpn

j Gade qg Gade-Nr.

Reffding, N. F.
Oberst, Grosserer.................
Høffding, P. V.
Grosserer..................................
Heckscher, L,
Grosserer..................................
Bavn, S. M.
Handelsbetjent......................
Petersen, C. J.
Handelsbetjent......................
Selmer, A.
Urtekræmmer........................
10
Madsen, L.
Glarmester.............................
Engeletoft, L. T.
Cand.jur.,Sagførerfuldmægtig
Berg, H. F.
Isenkræmmer........................
Andersen, L.
Hoker......................................
—
12
Metxgen, F. V.
Kapitajn, Destillatør............
Eimenhoff, H.
fh. Fabrikant........................
Jensen, S.
Snedkermester........................
Albeck, H. S. L.
Grosserer..................................
—
14
Holm, C.
Etatsraad, Grosserer............
Holm, A. P. C.
Grosserer..................................
Svendsen, C.
Kornhandler...........................
16
Lunding, C.
Læge.........................................
Clansen, J. C, P.
Pastor emer.............................
Thomsen, E.
Kammerraadinde...................
Christensén, A.
Kornhandler ........................
18
Sch&dtler, 0. H.
Oberst.............. ’.......................
Christensen, E.
Cand.jur.,Sagførerfuldmægtig
Koppel, M.
Prokurator................................
Truelsen, A.
Malermester...........................
Nielsen, H.
Værtshusholder....................... i
Vestergade 2
Thielsen, V.
Grosserer.................................
Kalko, J. B. H.
Overretsprokurator..............
Gade, N. V.
Professor, Organist..............
Erslev, E.
flu Musikhandler.................
Larsen, H.
Gjæstgiver...............................
Hansen, N.
Kornhandler ...;.................
Hansen, J.
Gjæstgiver.............................
—
4
Hansen, N. B.
Værtshusholder......................
Nielsen, H.
Værtshusholder.... ..............
—
6
Jensen, J.
Hørkræmmer..........................
Schmidt, A. S.
Brændevinsbrænderenke ... I
8
Schmidt, A. A.
Boghandlerkommis............1
Felberg, F. V.
Cand.jur.,Sagførerfuldmægtig
Petersen, L. Kammerassessor, kgl. Fuldmægtig .
Jensen, L.
Jernhandler..........................
—
10
Hansen, P. B.
Felbereder...............................
Hansen, J. P. B. Handelskommis.......................
Hanken, H. C. H. Handelskommis.......................
Gregersen, H. E. Overrevisor, Klasselottokollektor!
Cnise, V. B.
Justitsraad, Bankkasserer . i
Cruse, 0. M. B.
Bankassistent .................
Salomonsen, F. J.
Vare- og Vexelmægler.... 1
Bagger, F. V.
fh. Urtekræmmer.................
Bagger, V. E.
HandelsWnnnis......................
Boeeéh, J.
fh. Instrumentmagér............
Christensen, C. A.
HandelsbogWoldør.................
Hansen, C.
Gjæstgiver...............................
Peters'øn, P.
Møbelhandler........................
Andersen, C.
Gjæstgiver...............................
Jacobsen, A.
Kapitajn, Hotelejer..............
—
12
Schmidt, G. H.
Overkelner...............................
Petersen, B.
Gjæstgiver...............................
Larsbj/rnStræde 1 Borregaard, H. F. V, Urtekræmmer........................
Jespersen, H. H.
Handelsbetjent.....................
Faaborg. E. M.
Enkefrue.................................
i Liltken, 0. H.
Orlogskapitajn........................ i
i Mammen, A. A.
Handelskommis......................
Grosserer................................
—
16 I Jensen, J.
Jensen, H. A. C.
Handelskontorist...................
Grosserer................................. .
18 iMunck, C. H.
Qatttnelførv 8

rt

14
15

Ifelge 1 folge!

angiiret i IC0 BdIr.
ßÖ 150
40 40
10
9
4
1
4
1
11
8
6
3
6
3
6
3
4
1
8
6
o
5
GO 60
470 470
200 200
6
8
12
12
20 20
7
10
34 34
5
2
80 80
4
1
10
9
80 80
30
30
30 30
18
18
8
6
10
9
10
9
S1
8
G
3
9
10
4
.i

Hdlr. Sk.
65 60
17 48
3 90
42
42
4 57
2 60 ,
1 30
1 30
1 30
42
2 60
84
26 24
205 60
87 48
2 60 ’
5 24
8 72
1 93.
3 90
14 84
84
35
42
3 90
35
13 12
13 12
7 84
2 60
3 90
3 90.
1 93
2 60
1 30
3 90 .

i

16
8
15

12
78

i 5012

12

Badut mad ilndkaaat«
akat far
hvert af .
Aareta 4
• 6- IH. Kvartaler.

Skatte*
fadUegL

1872-73:
Wrtt-Nr.

!

1

Kvarter.

20
10
6
5
15
6
6
35
8
.10
15
4
6
80
4
550
6
50

6
15
1
1
12
78
12
50
20
9
3
2
15
3
3
35
6
9
15
1
3
80
1
550
3
50

42
7
2
6

5
34
5
21
8
3
1
6
1
1
15
2
3
6

1
35

1

240
1
21

60
54
42
42
24
12
24
84
72
90
30
84
54
30
30
30
60
90
54
42
30

42
60
30
84

■

•

'•
«
.

.

1872-73:

(Nørre Kvarter.)
I 1872-73 var billedet dette:
Gennemsnitsindtægt: 3685 rigsdaler.
Yderpunkter: 400 og 55.000 rigsdaler.
N. F. Høffding: 15.000 rigsdaler og Victor Høffding: 4.000 rigsdaler.
39 personer (familier) havde mellem 400 og 1000 rigsdaler.
27 personer (familier) havde mellem 1000 og 55.000 rigsdaler.
Til supplering og sammenligning kan anføres følgende med Hansen:
Kilder til levestandarden i Danmark 1850-1900 som grundlag:
København 1872
fabr.arbejder
snedker
tømrer
smed
skræder
murer
skorstensfejer

dagløn
1 rd. 37
1 rd. 49
1 rd. 31
1 rd. 30
1 rd. 34
1 rd. 56
1 rd. 56

sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.
sk.

dgl. arb.tid
12,2
11,9
10,4
12,8
13,6
10,9
10,9

heraf hv.tid
2,0
1,9
1,3
2,0
1,8
2,0
2,0

N. F. Høffding startede som tidligere angivet i det små og slog ikke større
brød op, end han kunne bage, og det viste sig, at han havde gode
handelsevner, var intelligent og havde et køligt overblik, hvorfor
forretningen voksede støt og roligt, selv om der i hans tilværelse ikke altid
var gunstige handelstider. Han blev efterhånden en mand, der økonomisk
sad godt i det, og han kan vel karakteriseres som hørende til den mest
velstående del af borgerskabet i København, men ikke den absolutte top.
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Erhvervsfordeling
I forbindelse med indtægts- og skattegrundlagsopgørelsen vil det vel
kunne have en vis interesse at vide, hvilke erhverv de pågældende 66
personer repræsenterer, og man vil da - og det kan sikkert ikke overraske
- opdage, at de fleste har noget med handel at gøre, og f.eks. er der ingen
håndværkere imellem.
Opgørelsen ser ud som følger, idet der er valgt skatteåret 1867/68, og
altså Nørre kvarters første 15 matrikelnumre:

Handel:

detailhandler................... 2
grosserer ......................... 8
handelsbetjent ............... 4
høker............................... 2
hørkræmmer................... 1
isenkræmmer ................. 1
jemhandler ..................... 1
kornhandler ................... 1
marskandiser ................. 1
musikhandler ................. 1
trætøjhandler ................. 1
urtekræmmer ................. 3
varemægler. 1
27

Serviceerhverv:

gæstgiver....................... .. 11

Liberale erhverv:

kasserer........................... 2
kollektør ......................... 3
kontorist ......................... 2
læge................................. 1
lærer ............................... 2
sagfører...... 2
12

Forskellige erhverv:

brændevinsbrænder ....
diverse.............................
fru/enkefru .....................
gårdskarl.... 1

11

2
8
5
16

66
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Huset, Nørre Kvarter 1 & 23
Igennem godt trefjerdedel århundrede var dette hus rammen om den
høffdingske families liv.
Matrikelnummeret er »Nørre Kvarter 1 & 23«, og da man begyndte at
indføre gadenumre i 1859, blev tildelingen den, at lejlighederne, som
vendte ind mod torvet, fik Gammeltorv nr. 8, og de nordligst beliggende
Nørregade nr. 1.

Historie
Middelalderen
Både Vestergade, hvor Niels Frederik Høffding boede den største del af
barndommen, og Nørregade er et par af Københavns ældste gader, der
fra hver sin byport førte ind mod byens centrum.
Nørregade regnes dog for et af det gamle Københavns yngre gader.
Den del af den, som ligger mellem Gammeltorv og Vor Frue kirke,
blev i middelalderen kaldt for Saltbodeme, fordi der vel her blev handlet
med saltede fisk, tørfisk og saltede kødvarer i øvrigt. Eksperter mener, at
bebyggelsen og bosætningen i denne del af byen opstod ved disse
torvegader, der oprindelig blev etableret på markedsdagene.
Mange af gårdene både i Vester- og Nørregade ejedes af en eller anden
kirke som altergods. Det var også tilfældet med Nørregade nr. 1, som et
alter i Vor Frue kirke havde i sin besiddelse. Altergods var ejendomme,
der i den katolske tid, navnlig i senmiddelalderen, gav indtægter til
lønningen af en præst, idet hvert alter havde sin præst.
Allerede i middelalderen fandtes der grundmurede gårde og huse i
dette kvarter. På nordsiden af Gammeltorv var der flere, ligesom der
også forekom en del i Nørregade, hvoraf nr. 1 nævnes i 1513 som
tilhørende Vor Frue kirke.
I 1700-tallet er der oplysninger om, at denne ejendom svarede
jordskyld til Universitetet, der jo ligger ikke så langt derfra. Beløbet for
nr. 1 var 3 rigsdaler årligt og for nr. 23 4 rigsdaler.
I middelalderens København var gadebilledet præget, navnlig i
nærheden af torvene, af en mængde småboder, skure, stakitter, sten,
trapper og kælderhalse, så det var yderst risikabelt at færdes ude efter
mørkets frembrud, hvis man da ikke kendte gaderne særdeles godt. Alt
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dette byggeri, eller hvad det nu kunne kaldes, ville myndighederne gerne
til livs, og derfor forsøgte man f.eks. i Frederik den 3 .’s tid at øge folks lyst
til at opføre nogle regulære huse ved at give visse former for skatte
lempelser. I 1683 stilledes der krav om, at der for eftertiden kun måtte
bygges grundmurede huse i Nørre- og Vestergade.
Store dele af det daværende København var ellers bindingsværkshuse,
hvoraf mange eller snarere de fleste havde stråtag.

Ildebranden 1728
Disse mange bindingsværkshuse gjorde naturligvis, at datidens Køben
havn var en yderst brandfarlig by, og det viste sig også i 1728, hvor der
opstod ildløs i den vestlige del af byen, (se under »De forsvundne bøger
og protokoller«), og denne brand fik katastrofale følger. Den hærgede i 3
dage i oktober måned, og da den endelig standsede, viste det sig, at der
var ruineret 1670 af byens 4087 huse. Stadskirurg Carl Frederik Reiser
oplevede som 10-årig branden på nærmeste hold, og han gjorde
eftertiden den tjeneste ca. 50 år efter at nedskrive sine oplevelser. »Den
fyrgterlige Ildebrand« kalder han den - han havde et meget afslappet
forhold til ortografien.
Hjørneejendommen på Gammeltorv-Nørregade husede på det tids
punkt studenternes vinstue og havde navnet »Blasen«, sandsynligvis
opkaldt efter en tidligere ejer, som hed Blasius. (Der findes også i dag en
beværtning af dette navn; det er en kælderstue i Nørregade, der ligger på
den modsatte side af den gamle »Blasen«), I 1728 ejedes huset af tre
søstre, der havde arvet det efter enken Poulsen.
Da Vor Frue kirke blev stærkt truet af den stærke udvikling af
ildebranden, fandt en brandmajor i sin kvide på, at hvis »Blasen« blev
sprængt bort, så kunne der skabes et tomrum mellem husene, og så ville
ilden ikke kunne brede sig mod kirken.
Man lagde store portioner krudt klar, og der blev sat vagt af fornuftige
borgersoldater, men man glemte at give besked til husets ejerinder, der
kun blev reddet, fordi de tilfældigvis fik at vide, hvad der skulle ske.
Ligeledes var der indtruffet det, at tre matroser var gået ind på vinstuen
for at drikke, da de syntes, det var en skam, at al den gode vin og spiritus
eventuelt skulle ødelægges til ingen nytte. Der var også en tjenestepige og
en gårdskarl tilbage i ejendommen, da den kraftige eksplosion indtraf,
hvorved huset fuldstændig blev raseret. Tagsten, bjælker, grus og sten
røg højt op i luften. Det samme gjorde personerne, som endnu var i huset.
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Tilsyneladende blev de ikke slået ihjel, men de brækkede arme og ben, så
det var en ynk at se.
Desværre forårsagede eksplosionen, at Vor Frue kirke blev antændt,
og tårnet brændte, altså den modsatte effekt af det tilsigtede.
Det voldsomme brag bevirkede også, at brygger Jakob Fussings kone
fra Nørregade fik en krank skæbne. Hun var netop i hestevogn sendt af
sted til et mere sikkert område, men hestene blev bange og løb løbsk,
hvorved vognen væltede ned i en kælderhals. Konen slog hovedet så
voldsomt, at hun døde samme aften.
Brygger Fussing søgte senere kongen om et lån til at genopbygge sin
nedbrændte gård, og heri angiver han, at han sad alene tilbage med fem
små umyndige bøm.
De tre ejere af »Blasen«, Katrine, Marie og Dorothea, søgte også om
hjælp til at få deres ejendom genopført, men om der blev givet økonomisk
hjælp til genopførelse af Nørregade nr. 1 vides ikke, men i hvert fald blev
der bygget et nyt hus, der vel kan karakteriseres som et af de såkaldte
»ildebrandshuse«, for på en tegning fra omkring år 1800 ses en bygning
på dette sted med den for disse huse så særprægede kvist, der gik i hele
facadelængden. (»Ildebrandshuse« kan i dag ses på Gråbrødre torv).

Ildebranden 1795
1 1795 rasede der igen en storbrand i København. Den varede et par dage
og opstod på Gammelholm den 5. juni. Da vinden var sydøst bredte
branden sig også til Nørre kvarter. Her brændte der 209 huse af de 941,
som blev flammernes bytte. På hjørnet af Gammeltorv og Nørregade gik
det ud over forhusene på otte ejendomme. Mærkværdigvis brændte
ejendommene ikke helt ud, selv om der havde været ild rundt om. Det vil
sige, at restaureringen ikke blev så omfattende, som forventet.
Ved genopbygningen efter branden blev der foretaget en del regule
ringer, f.eks. at gadebredden visse steder forøgedes, ligesom der ved
mange af gadehjørnerne lavedes afrundede kanter, så det ville være
lettere at komme frem med brandkøretøjeme i tilfælde af nye brande.
Under englændernes bombardement i 1807 blev der sigtet bravt på Vor
Frue kirke, som da også fik sin bekomst, ligesom der skete stor skade i
nærheden, men huset på hjørnet undgik i det store og hele at blive
beskadiget.
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Areal og beskatning
I årene først i 1800-tallet blev der foretaget en generel registrering af
byens forskellige grunde, huse og gårde, og ud fra disse opmålinger kunne
myndighederne fastsætte skattegrundlaget. Matrikelnumrene fra den
gang er faktisk de samme som i dag; dog er flere slået sammen under
samme ejer, hvilket også er blevet tilfældet med nr. 1 & 23.
Areal og beskatning i 1803-06:
Bebygget arealForhus:
3 etager å 278 kv. alen.................................... 834 kv.alen
kælder ................................................................. 230 kv.alen
1064 kv.alen
å 1 Vi skilling: 16 rd. 3 mk. 12 sk.
Sidehus: 3 etager å 83 kv.alen ...................................... 249 kv.alen
å 1 skilling: 2 rd. 3 mk. 9 sk.
Baghus:
3 etager å 12 kv.alen ......................................
36 kv.alen
I alt:..................................................................... 1349 kv.alen
I alt: 19 rd. 1 mk. 5 sk.

Det samlede grundareal var i øvrigt 1496 kv.alen. Det bemærkes, at
pakhusenes areal ikke var anført.
Assuranceværdien var i 1836 30.200 rigsdaler og i 1857 32.000
rigsdaler.
I 1857 var lejeindtægten 3.350 rigsdaler.
Ejendommen har været pålagt en del svært læselige og uoverskuelige
deklarationer.

De forskellige ejere
Fra omkring år 1800 har ejerforholdet været dette:
Den 25. juni blev ejendommen tilskødet hørkræmmer Niels Petersen
for 5.000 rigsdaler. Hans datter, gift med hørkræmmer Carl Frederik
Stæhr, blev indsat som arving.
Den 19. juni 1826 overtog Jørgen Iversen Pienge ejendommen, og da
han døde, førte hans enke Ovidia forretningen videre.
Hun lejede i ca. 20 år ud til Niels Frederik Høffding, men i december
1853 købte han ejendommen for 44.000 rigsdaler. Udbetalingen var
8.000 rigsdaler og resten i panteobligationer.
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Det prikkede angiver arealet for matr.nr. I & 23, Nørre kvarter.
Midten af 1800-tallet.
Ejerne var i 1800-tallet alle hørkræmmere, selv om betegnelsen i de
sidste år ændredes til grosserere.
I 1877 værdisattes ejendommen til 110.000 kroner, og samme år blev
den overtaget af Victor Høffding, og efter hans død deles den i 1912 i tre
arveudlæg.
Omkring 1930 forsvinder den helt ud af familien Høffdings ejerskab.

Beskrivelse af ejendommen
Når der skulle foretages vurderinger i forbindelse med prioritetslån i
forrige århundrede, blev der fra magistraten udsendt to vurderingsmænd, en tømrer- og en murermester, og disse personer skulle da indgive
en udførlig beskrivelse af ejendommens udseende og tilstand. I 1856 er
der lavet en sådan gennemgang af Nørregade nr. 1 af de to mestre Th.
Rubow og G. F. Ahrens.
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Grundplan over den eftertragtede hjørne
lejlighed på 1. sal. Ca. 1860.

Bygningen som helhed
»En til alle Sider grundmuret Bygning 3 Etager høi med KJcelder, 5
Fag til Gammel Torv, 11 Fag til Nørregaden Vinkkeltag med 6
Tagquiste. Kjælderen bestaaraf 1 Boutikpaa 6 Fag til Nørregaden og
4 Fag til Gammeltorv hvoraf 1 er Indgang.«

Kælder
I kælderen, der var ret høj, fandtes på det tidspunkt en høkerbutik, ja her
var også beboelse, men det må have været en ret lille lejlighed, idet der i
alt kun omtales en kælderplads på 230 kvadratalen, omregnet i
kvadratmeter 90,6.
Butikken var delt i tre afdelinger. Loftet gipset, væggene kalkede og
gulvet af brædder. Et sted stod der en rundovn.
Indgangen havde glasdør, og i forretningen fandtes en fast disk og faste
reoler. Ved siden af forretningen lå et værelse med oliemalede vægge og
paneler, altså beboelsesegnet. Heri en ovn. Bagved yderligere et værelse
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uden ovn og et køkken med udgang til den lille gård. Også i køkkenet var
loftet gipset, gulvet af brædder og væggene pudsede.
Skorstenen havde fyrsted, og der fandtes anretterbord, hylder og
tallerkenrækker, her kun kaldt rækker. Bagved køkkenet, som det var
sædvane, et rum, betegnet som pigekammer. Ligeledes et lille rum
beregnet til opbevaring af madvarer, et spisekammer.
Til sidst nævnes et mørkt rum med ru vægge og brolagt gulv, det vil sige
med almindelige marksten. Det har sandsynligvis ligget ved indgangsom
rådet til stueetagen og vel været brugt som en slags lagerplads.

Stuen
I denne etage så indretningen således ud: 4 værelser på hver 1 fag, 3
værelser på 2 fag hver og 1 værelse på 3 fag. Desuden 1 hjørnestue på 2 +
3 fag.
Yderligere 1 forstue, korridor, køkken og spisekammer.
Da det var her, at hørkræmmervirksomheden især udviklede sig, og
der efterhånden blev inddraget mere og mere til lager og kontor, var
naturligvis kun en mindre del beboet, i virkeligheden kun en lille
lejlighed, egnet til en familie med få eller ingen børn.

Første sal
De bedste beboelser var i reglen 1. sals, og i dette tilfælde var der i hvert
fald ingen tvivl, og navnlig må hjørnestuen med en god udsigt over
Gammeltorv have været attraktiv. Herfra kunne man ugenert følge livet i
byen: den omfattende torvehandel, forbipasserende militærkolonner,
kongelige kareter, og her var stedet, hvor folk af alle slags kom forbi,
enten i arbejds medfør eller blot for at blive set - selvfølgelig af de
prominente. Når der forekom specielle begivenheder med processioner
etc., så passerede de her.
Hjørnelejligheden blev da også beboet af husets ejer.
Den havde en hjørnestue på 3 + 2 fag, 3 værelser på 2 fag og 1 værelse
på 1 fag. Desuden køkken, pige- og spisekammer samt korridor og
forstue eller indgang.
Den anden lejlighed på denne sal lå i den nordlige del, væsentlig ud
mod Nørregade. Den havde faktisk samme indretning, men lidt mindre
og naturligvis intet hjømeværelse.
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Øvrige etager og pakhuse
På 2. sal lå der også 2 lejligheder med den samme fordeling af rummene
som på 1. sal. Også her var hjømelejligheden den mest eftertragtede.
Udsynet over torvet var egentlig ikke ringere end fra 1. sal. I tagetagen
var der 6 værelser ved hver sin kvist. Her flyttede familiens sønner,
efterhånden som de nåede år og skelsalder op, og det store loftsareal var
delt op i en mængde afdelinger, som brugtes som aflastningsrum.
Til den store gård, der lå længst inde, var der adgang for kørende
gennem porten i Nørregade.
Her op til lå pakhuse, hestestald, bræddeskure og et lokum i 3
afdelinger.
Den store gård havde rimelig plads til at modtage hestekøretøjer, selv
om der nok på markedsdage kunne være trængsel, hvor kuskene kunne få
brug for al deres kunnen, når de skulle rangere de noget besværlige
hestevogne ud og ind mellem andre.
Til forretningen hørte der sikkert et vist hestehold, hvorfor stalden ikke
alene var til brug for kunder fra landet, der ønskede at få opstaldet deres
heste, men også til virksomhedens interne brug.

Specielle bemærkninger
Lofterne: gips.
Væggene: brædder, pudsede, oliemalet lærred
og papir, træpaneler.
Køkken: åben skorsten med komfur, anretter
bord, hylder og tallerkenrækker.
Opvarmning: runde jernovne.
Vinduer: 3 etagers (tredelte).
Desuden hoved- og køkkentrappe.
Stalden:
Her var gulvene i selve stalden brolagt med
natursten, væggene af ru brædder. Uden for
selve stalden var gulvene af træ og væggene
det samme.
Til anbringelse af foderet til hestene var der
trækrybber og jernhøhække.
Udhustagene var halvtag og mansard.
Den store gård:
Her fandtes et såkaldt springvandskar og en
opstander fra brønd. (Se næste afsnit).
Beboelsesbygningen:
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Den lille gård:

Her var installeret en brøndpost, som skulle
fungere til husholdningen. I ældre tid måtte
man hente vandet på torvet ved den fælles
pumpe der.

Vurderingsmændene gav bygningernes tilstand prædikatet »vel vedlige
holdt« og vurderede værdien til 50.000 rigsdaler.

Vandtilførsel
Om vandforsyningen i forrige århundredes første halvdel og midte
skriver Villads Christensen i »København i Chr. 8’s og Fr. 7.’s tid«:
»Byens Drikkevand hidførtes paa den gammelkendte Maade gennem
lange i Jorden nedlagte Trærender, der laa i en Dybde af indtil 22 Fod
under Gaderne. De var derfor vanskelige at komme til, og Reparationer
paa dem var dog meget hyppige. Vandet kom dels fra Emdrup Sø: det
var det saakaldte Springvand, dels fra de tre Søer paa Stadens Grund:
det aim. Pumpevand. Forskellen mellem de to Forsyningsmaader var
dog ikke saa stor, som Navnene kunde tyde paa. Ingen af de to Slags
Vand kunde, som Vandetfra Nutidens Vandværker stige op i Husenes
Etager. Der var just saa meget Tryk paa Springvandet, at det selv
kunde løbe ud gennem en Tud et Stykke fra Jordoverfladen, medens
Pumpevandet maatte løftes op gennem en paa Rendetræet anbragt
Pumpe. I begge Tilfælde maatte Vandet bæres op i Husene, og den store
Vandtønde var derfor et nødvendigt Tilbehør til ethvert Køkken.
Springvandet var stedseløbende. Det overskydende Spildevand kunde
købes for en Trediedels Pris, det løb jo ellers ud i Rendestenene og
gjorde om Vinteren Gaderne glatte. Springvandet maatte ikke under
bores, d. V.S., Opstanderen skulde have sit Udløb i den bestemte Højde,
hvor Vandmesteren havde sat den.«

I 1848 fandtes der pumpevand i 2202 ejendomme og springvand i 217.
Der var 99, som betalte for »springvandsspild«, og 372 havde ikke
vandindlæg.
Ofte var vandet meget urent og indeholdt døde dyr af forskellig art.
Tyfus forekom derfor ret almindeligt.
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Ansøgning om ændring af kælderrum:
Efter at N. F. Høffding havde haft huset lidt under 10 år, og forretningen
stadig ekspanderede, ansøgte han myndighederne om at måtte ændre
kælderen, opsige lejemålet med høkeren og indrette rummene til lager.
Ansøgningen lyder:
» Undertegnede tillader sig herved at ansøge den ærede Bygningscommission om Tilladelse til i den mig tilhørende Eiendom paa Hjørnet af
GI. Torv og Nørregade Matr. No 1 & 23 at borttage de i Kjælderen
værende Skillerum imod at understøtte dem baade med Træebiælker
og med Tværdragere med Jernsøiler under alt af behørigt Styrke.
Ligeledes underfanges det i Stuen værende Skorstensrør fra Grun
den i Forbindelse med det derværende ældre Kaminrør. løvrigt udføres
alt efter medfølgende Tegning.
Localet skal bruges til Lagerkjælder.
Kjøbenhavn d. 7 April 1862.

Ærbødigst
N. F. Høffding.«
Til Herr Professor Nebelong.

I forbindelse med den medfølgende tegning fås et godt indtryk af,
hvordan kælderen var indrettet før ændringen.

Huset findes på en mængde billeder af forskellig slags, fotos, raderinger,
malerier, frimærker, i reglen med Vor Frue kirke som baggrund.
Ud over at Harald Høffding er født her, er huset ikke af almen historisk
betydning, men den gunstige beliggenhed i forhold til domkirken og
springvandet har forårsaget, at det så ofte er blevet foreviget.

Hvem og hvor mange boede i Hjørnehuset?
Dette giver folketællingerne i 1800-tallet oplysning om, og da den tids
lejligheder ikke var særlig store, blev antallet af dem mange i forhold til
ejendommenes størrelser, hvorfor der altså boede relativt mange perso
ner i hvert hus, især hvor der var udlejning.
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1. februar 1845 beboedes bygningen af 3 familier med i alt 26 perso
ner. Det var ikke særlig meget, men det ser ud til, at ikke alt var fuldt
udlejet på dette tidspunkt.
Fordelingen ses herunder:
N. F. Høffding med kone og 4 børn og yderligere 1
handelsbetjent, 2 lærlinge, 2 tjenestepiger og 2 tjeneste
folk, i alt 13 personer.
1. sal: en familie på 5 personer og desuden var der 2 studenter.
Kælder: en familie på 2 voksne og 3 børn.

2. sal:

Det officielle spørgeskema havde en speciel rubrik, der for os virker ret
ejendommelig:
»Af disse vare Forstanden berøvede, fjollede eller afsindige.«
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Ved folketællingen 1850 viser det sig, at der boede forfærdelig mange
mennesker i huset:
2. sal:

I:

II:

1. Sal:

III:
I:

II:

Stuen:

Kælderen:

N. F. Høffdings .................
Tjenestefolk.........................
Butikssvend.........................
Læring .
1
En enke ...............................
Børn ......................................
Guvernante .........................
Tjenestepige .....................
Nogle damer.
3
Fru Pienge...........................
Børn ......................................
Hendes søster.....................
Tjenestepiger.
2
En enke ...............................
Børn ......................................
Tjenestepige .
1
En værtshusholder.............
Hans kone...........................
Børn ......................................
Logerende ...........................
Tjenestepige .
1
En høker .............................
Hans kone...........................
Bøm ......................................
Tjenestepige .
1
I alt: ......................................

8
6
1
16
1
2
1
1______________ 5_
3
1
3
1
7
1
3
5
1
1
3
4
10
1
1
1
4
50 p.

Ved de to næste folketællinger var tallene faldet til 29 beboere og i 1885
til 23.
Ved at følge disse tællinger kan ses, at der inden for huset flyttes, så der
er en vis rangforordning alt efter lejlighedernes beliggenhed og kvalitet.
Det gamle hus blev revet ned omkring 1940 og genopbygget et par år
senere.
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Inventarium
Ved N. F. Høffdings død i 1873 fik enken, som skik og brug var og vel
stadigvæk er i de fleste tilfælde, lov til at sidde i uskiftet bo, hvorfor der
ikke foreligger en inventarliste fra dette tidspunkt, men efter hendes død
er der opgørelse over hele bohavet og pengemidler (se næste afsnit med
hensyn til bohave), og hvem der fik hvad. Efterfølgende genstande er vi
altså sikre på har hørt til i hjemmet ved Gammeltorv.

To malerier
N. F. Høffding har åbenbart haft sans og interesse for malerkunst, for
efter hvad der er erfaret, har der været en hel del malerier i hjemmet, men
de er nu spredt for alle vinde og næsten umulige at registrere, så derfor
omtales kun to sikre, og det første har en speciel historie:

I »Fortegnelsen over de ved det Kongelige Akademie for de skiønne
Kunster offentlig udstillede Kunstværker«, Kjøbenhavn 1858, er male
riet nævnt som nr. 111: »Parti ved Roholte Kirke, med udsigt over
Præstø Bugt, og Møen i Baggrunden.« Størrelse: 85 x 58 cm.
Årstallet passer med, at det kan være bestilt og købt i 1858 i
forbindelse med ægteparrets sølvbryllup, der netop indtraf dette år.
Martha Høffding havde jo sin barndom her; de var blevet gift i Roholte
kirke, hvor hendes broder, C. A. Gjellerup, var præst; en af hans sønner
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var i øvrigt digteren Karl Gjellerup, der i 1917 delte den litterære
Nobelpris med Henrik Pontoppidan.
Kunstneren, Adolf Mackeprang, var kun 25 år gammel, da han lavede
dette billede, der er i bedste guldalderstil med en mængde nuancerede
detailler, der håndværksmæssigt er ualmindelig godt udført.
Han blev senere mest kendt som dyremaler og satsede vist meget på at
lave malerier, som faldt i publikums smag.
Han levede i perioden 1833-1911.
Foto af maleriet har været med til at fortælle det stedlige menigheds
råd noget om - rent tilfældigt - hvordan Roholte kirke tidligere har set ud.
Dette vidste man faktisk ikke rigtigt, idet der i slutningen af forrige
århundrede var foregået en gennemgribende restaurering, og man havde
ikke gjort optegnelser om kirkens udseende før ændringerne.
Det andet maleri i størrelsen 54 x 41 cm har ingen særlig historie.
Motivet er fra Søllerød med den højt beliggende kirke, et område der blev
yderst eftertragtet som feriested for den del af borgerskabet i København,
som havde råd til at leje sig ind herude. Senere blev det i sidste fjerdedel
af århundredet mere køb, det drejede sig om.

Maleren er F. C. Kiærskou, der levede fra 1805 til 1891. Han varen
yndet landskabsmaler, som arbejdede ved Den Moltke’ske Malerisam
ling som konservator fra 1865. Han udstillede meget på Charlottenborg
og blev medlem af akademiet, professor, og havde en overgang bolig på
Charlottenborg.
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Diverse genstande
Af disse ting vides der mest om en sølvsukkerskål, lavet i 1822, men givet
som bryllupsgave til Martha og N. F. Høffding. Bryllupsdatoen og
ægteparrets initialer er indgraveret.
Mesteren er Johan Martin Lercke og guardeinen Fredrik Fabricius
har også stemplet.

Sukkerskål (1/2 størrelse).

Guardeinstempel.

Bymærke.
' 1822.

Mestermærke.
Johan Martin Lercke.
Ca. 1786-1834.

Månedsmærke.

Det har været en meget flot gave, og hvem kan have givet en sådan? Jeg
gætter på, at den er foræret af baron Reethz Thott på Gaunø, for her
havde hendes far lært landbrug og administration af større gårde. Han
var da også meget anerkendt af baronen og havde fået gården »Strandegård«, der ejedes af denne, i forpagtning. Vi ved fra kirkebøgerne, at de
privat kom sammen, og at det derfor vil være rimeligt at formode, at
denne gave kan være herfra.
De nævnte genstande stammer fra Marie Gjellerups bo, og på
Landsarkivet i København findes opgørelse over hendes mors bo fra
skiftekommissionen under Landsover- samt hof- og stadsretten (1896). I
denne boopgørelse findes en liste over de ting, som børnene fik lov til at
udtage.
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Marie Gjellerup udtog foruden de nævnte malerier og sukkerskål også
disse effekter:

En pletteret svingkedel....................................
2 pillespejle ......................................................
1 hjømeskab......................................................
3 nøddeknækkere..............................................
1 lænestol ..........................................................
2 sølvsaltkar......................................................
1 lysekrone ........................................................
3 antikke stole ..................................................
18 pore, tallerkener..........................................
(se skitserne!)

20 kr. i vurdering
8050 3 308050 18 9 -

I øvrigt havde hvert af børnene fået 20.000 rigsdaler i arveforskud. Marie
Gjellerups andel var indsat i Overformynderiet.
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Lænestol.

Hjørneskab: h: 137 cm, b: 108 cm, d: 68 cm

Borgervæbningen
I perioden 1808 til 1870 var enhver borger, hvilket vil sige en mandlig
person, der havde eller ville kunne få borgerbrev i København, forpligtet
til fra 18 års alderen at lade sig udskrive som borgervæbningssoldat.
Det måtte Niels Frederik Høffding naturligvis også. Han blev antaget
som infanterist, hvorfor det netop er denne afdeling, der særligt bliver
fokuseret på her. Da han efter uddannelsestiden indgik i officerskorpset
og vedblev at være der gennem den største del af sin voksne tilværelse, vil
det faktisk sige, at han var tilknyttet væbningen i omkring 40 år, en lang
tid, navnlig når indsatsen måtte foretages uden for den normale
arbejdstid i det borgerlige erhverv.
Der er ikke publiceret så forfærdelig meget i sammenhæng om emnet,
og hverken på Tøjhusmuseet, Det kongelige Bibliotek, Stadsarkivet eller
Bymuseet er der ret meget tilgængeligt materiale i form af illustrationer
eller genstande. I Forsvarets arkiv, Rigsarkivets 3. afd., er der en del
skriftligt såsom stamlister, kopibøger, diverse skrivelser, befalingsbøger
etc.
Langt tilbage i tiden har der været tradition for, at Københavns
borgere i tilfælde af optræk til stridigheder med angreb på byen, trådte
under våben for at forsvare deres stad. I fredstider var der en styrke, som
holdt de forskellige våbenfærdigheder vedlige, og i farens stund skete så
en hurtig forøgelse. Dette gjaldt også de andre byer, købstæder.
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Historie før 1808
1400- og 1500-tallet
11400-tallet er der som noget af det første i omtalen af et forsvar af byen
nævnt vedligeholdelse af voldene og adgangsportene, men mærkeligt nok
var det forbudt at bære våben inde i byområdet, undtagen i tilfælde af
angreb på byen. Dette forbud blev gentaget i 1485 af kong Hans, men det
blev vist ikke rigtig efterfulgt, for i laugsreferater fortælles, at mange
håndværkere gik bevæbnede til daglig og kun lagde våbnene fra sig ved de
mange drikkegilder, som var almindelige på den tid, for ikke at falde for
den fristelse at bruge våbnet i tilfælde af tvistigheder borgere imellem.

Københavnske borgervæbningssoldater.

I: Fra 1660.

II: Fra 1720.

III: Fra 1750.

IF: Fra 1800.

Fra 1510 foreligger der en fortegnelse over våbendueligt mandskab,
men kun udskrevet til tjeneste hos kongen; der var fra byens daværende 8
kvarterer lønnet 831 mand. Men dette gav naturligvis ingen eksakt
oplysning om en slags borgervæbning på den tid.
Man havde sandsynligvis ingen uniform, men allerede så tidligt
fandtes en stærk afhængighed af og samhørighed med de forskellige laug,
idet der flere steder nævnes i beretningerne, at laugsmedlemmerne skulle
vedligeholde deres våben, såsom spyd og hellebarder.
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Under Grevens fejde 1534-36 blev København belejret i omkring et
år, og her gjorde borgerne en stor indsats, men måtte tilsidst overgive sig
til kongens tropper.
I 1588, da Christian den 4 blev konge, talte borgervæbningen 1641
mand, stadig delt op i 8 afdelinger efter byens lige så mange kvarterer.
Mandskabet blev formeret i delinger å 10 mand, og officerskorpset havde
disse betegnelser: webler, fanebærere (fændrikker), profossen og hø
vedsmanden.
Selv om skydevåben af primitiv art med anvendelse af krudt var
opfundet, anvendtes dog endnu væsentligst spyd, sværd, hellebarder og
kårder.
Normalt måtte mandskabet selv holde sig med våben, men byen eller
laugene havde et arsenal, hvorfra der kunne tages til de mindre
bemidlede.
På Frederik den 2.’s tid begyndte man at tale om at have nogenlunde
ensartet påklædning, uden at der endnu kunne siges, at mandskabet var
uniformeret.
I fredstider havde væbningen ikke meget at bestille, indtil Christian
den 3. påbød årlige mønstringer, og man så småt begyndte at anvende
mandskabet i paradeøjemed.
I slutningen af 1500-tallet var man nået så vidt, at der årligt blev holdt
øvelser og revyer på markerne i nærheden af byen, og her blev
mandskabet opstillet i forskellige formationer, der eventuelt kunne
bruges i en krigssituation.

1600-tallet
De første årtier af 1600-tallet udviklede borgervæbningen sig, således at
det militære præg blev mere udtalt, f.eks. fik officererne samme
betegnelser som hærens, og der blev foreskrevet en hel del regler om
mødested og opførsel.
Kommandosproget var tysk, og når trommen gav alarm, skulle man
møde hos korporalen på den i forvejen anviste plads.
Under Torstenssonkrigen (1643-45) havde man endelig fået indført
våben, hvortil der skulle anvendes krudt, de såkaldte luntebøsser. På
samme tidspunkt havde både borgervæbningen og den stedlige garnison
et stort arbejde med at vedligeholde voldene, der mange steder var ret
defekte.
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Desværre var det sådan, at mange borgere ikke tog det så højtideligt
med indtagelse af stærke drikke i tjenesten, hvilket gav anledning til en
mængde retssager, fordi de indkaldte forlod vagten og ofte ikke mødte til
det fastsatte tidspunkt.
Til skræk og advarsel indførte man i 1645 træhesten - der ellers kun
var blevet brugt af ridefogden over for bønderne - og opstillede en ved
alle byens porte og ved hovedvagten.
Under krigen med Sverige 1657-1660 blev København i 1658-59
belejret, og man måtte mobilisere alt disponibelt mandskab, i alt 8.500
mand, hvoraf 3.500 tilhørte borgervæbningen, der var under ledelse af
deres øverste chef, stadshauptmand Thuresen.
Der udviklede sig et stærkt sammenhold mellem de forskellige
elementer i byen. Det, man havde som fælles opgave, var forsvaret af
byen, og begejstringen for denne sag var ikke baseret på nationalitet som
danskere, men som københavnere med kongens person som det centrale.
Den svenske konge, Karl Gustav, beordrede storm på byen i februar
1659, men angriberne blev slået effektivt tilbage, og dette fuldendte
naturligvis sammenholdet og fællesskabsfølelsen, men det var ganske
selvfølgeligt, at det var de professionelle soldater, der havde trukket det
største læs - borgervæbningen slap dog ærefuldt fra dens del af opgaven.
I forbindelse med stændermødet i København i efteråret 1660 og
statskuppet i oktober samme år var borgervæbningen, der som nævnt,
støttede kongen, hele tiden i alarmberedskab, og man kunne hurtigt få
stormklokkerne i Vor Frue kirke til at ringe, hvis der blev tegn på, at det
kunne gå skævt for kongen.
Efter arvehyldningen i oktober 1660 ophørte beredskabet for borger
væbningen, og der afholdtes en omfattende afviklingsceremoni: hele
væbningen posteredes på voldene, der lød trommehvirvler, og der sås
svingende faner. Mandskabet formeredes i deres respektive kompagnier
og marcherede ned over Gammeltorv, forbi rådhuset og til proviantgår
den, hvor de tog opstilling hver med sin fane.
Derefter kom kongen til hest ud fra stalden sammen med feltmarchallen, der oplæste kongens taksigelse for indsatsen under både
krigen og sidst i forbindelse med stændermødet. »Der denne Taksigelse
var endt, neiede Hs. Majestæt med blottet Hoved for Borgerskabet og
dermed red fra dem, men Feltherren red langs frem for hvert Kompagni
med aabent Hoved og takkede dem alle og red aabenhovedet for alle
Mand hen til Stadsporten. Dermed blev Trommen rørt, og Borgerskabet
gav tre Gange Salve..
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Saa tog Fændrikken for hvert Kompagni Flaget af sin Fane og vandt
det om Stangen og gik til hver sin Kaptain, og fulgtes Kaptainen og
Fændrikken saa med hverandre efter Trommen hen op for Kaptainens
Dør.«
Efter enevældens indførelse blev borgervæbningen omorganiseret.
Før havde magistraten været myndigheden, men nu blev kongen den
øverste. Yderligere øgedes styrken fra 8 kompagnier til 10, og i 1663 blev
de nye faner overrakt. De allegoriske og ofte indviklede motiver var
malet på »silketaft«.
Selve styrken var opdelt i to hovedgrupper: den store og den lille vagt.
Den første tog sig af de egentlige militære pligter såsom at give møde ved
ildebrand, at sørge for isning, at paradere ved særlige lejligheder. Den
anden tog sig af det politimæssige, f.eks. ved patruljering på gaderne om
natten.
I 1668 blev borgervæbningen i det store og hele fritaget for sine
funktioner, idet en garnison overtog det militære og et fast korps det
politimæssige.
Samme år blev alle væbningens befalingsmænd fritaget for at overtage
borgerlige ombud.
Da perioden var ret urolig med mange krigshandlinger blev der
alligevel holdt en vis beredskabsplan for borgervæbningen, uden at der
vist var udarbejdet noget eksakt, men man måtte regne med, at i tilfælde
af en kritisk situation, så kunne der hurtigt foretages en indkaldelse.
Under den skånske krig i 1675-79 var der i hvert fald igen en akut
situation, hvor borgervæbningen var i alarmberedskab.

1700-tallet
I det allerførste år i århundredtallet gjorde svenskerkongen Karl den 12.,
18 år gammel, landgang ved Tibberup ved Øresundskysten, og Køben
havn var stærkt truet. Man forsøgte at genfinde stemningen og sammen
holdet fra 1658, men heldigvis for byen måtte der sluttes fred næsten
umiddelbart.
Men den lange krig, den store nordiske, gjorde naturligvis, at det
militære i byen dominerede, og ikke mindst, da zar Peter den Store var i
København i 1716 i hans egenskab af øverstkommanderende for en
eventuel fælles russisk-dansk invasion i Skåne, som ikke blev til noget.
Først i slutningen af århundredet høres der igen noget om borgervæb
ningen:
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På Dronningens håndbibliotek på Amalienborg findes i bogen »Bor
gervæbningen i Danmark, Norge ved Aarets Begyndelse 1803. Med
tilhørende Tegninger« en oversigt over de forskellige borgervæbninger
og også Københavns. Registreringsåret er 1789.
1. afdeling er infanteriet, der nu består af 12 kompagnier under ledelse
af en stadsoberst. Desuden er styrken sammensat af:
1 daglig tjenstgørende major
120 korporaler
3 diverse majorer
1 regimentstambour
3 adjudanter
36 tambourmajorer
12 kaptajner
1 eksercerinspektør
24 stabskaptajner
6 undereksercermestre
24 premierløjtnanter
1 regimentskvartermester
24 sekondløjtnanter
1 auditør
24 fændrikker
1 »Münster Skriver«
24 commandersergenter
1 commandoskriver
120 sergenter samt
4.801 borgere
i alt: 5.229 mand.

2. afdeling af infanteriet, den del som havde politimæssige opgaver, blev
kommanderet af officerer fra 1. afdeling.
I alt 5.458 ungt mandskab.
1. og 2. afdeling: 10.687 mand.
Artilleriet blev dannet i 1791 med fire kompagnier.
Styrken var denne:
1 chef
2 majorer
4 kaptajner
4 stabskaptajner
4 premierløjtnanter
7 sekondløjtnanter
1 læge
i alt 489 mand.
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1 bogholder
8 fyrværkere
4 kommander-sergenter
40 bombarderer
40 overconstabler
360 underconstabler
12 tambourer og pibere

1800-tallets første år
I begyndelsen af dette hundredtal skete der en masse:
1 1803 var infanteristyrken godt nok den samme, men inden for artille
riet, der nu var i stærk udvikling, kom der 29. april 1803 befaling om, at
korpset skulle forøges indtil 900 mand og inddeles i 6 kompagnier.
Medregnet officerer ville korpset så blive på i alt 1.061.
Den samlede væbning på 11.748 mand.
Alle, der ønskede at få borgerskab som billardholder, fiskebløder,
jernkræmmer, marketender, marskandiser, pottekræmmer, spækhøker,
theskænker, værtshusholder eller øltapper, skulle indtræde, og så længe
de var i korpset, behøvede de ikke at løse borgerbrev for at drive næring.
Hvorfor man netop valgte de nævnte professioner, er ikke klarlagt, og det
er ikke nemt at se en relation til korpset funktioner.
Både infanteriet og artilleriet skulle holde øvelser på bestemte
tidspunkter, og der skulle være en grundskole med eksercits og våben
øvelser. Øvelserne skulle foregå dels i byen og dels på markerne i
omegnen.
Der kreeredes nogle farverige uniformer, og dette var de implicerede
meget interesseret i, måske for meget, men da borgerne selv skulle købe
dem, og flere måske ikke havde råd, blev det tit et broget skue, når de var
på øvelse.
Officererne blev honoreret med fra 100 til 600 rigsdaler pr. år, og de fik
og bevarede en række særrettigheder fra 1789.
For den øvrige del af landet blev der også for købstæderne udstedt
direktiver for oprettelse af borgervæbninger, enten reorganiseret eller
nyoprettet. Det var naturligvis frygten for ydre fjender, der gjorde dette
aktuelt, og det har i øvrigt været gennemgående karakteristisk for
borgervæbningerne, at de opstod i kritiske situationer og forsvandt, når
faren var drevet over.
De nye bestemmelser foreligger i et reskript af 27. februar 1801, og
mange af paragrafferne er analoge med de københavnske af 1808, og
derfor bliver kun disse omtalt.
Den nye ordning for købstæderne fungerede for mange byers vedkom
mende kun i kort tid; allerede i 1814 ophævedes væbningen i de fleste
byer. Kun i de større stæder fortsattes i en årrække, og mest standhaftig
var man i København, hvor den som nævnt fortsatte til 1870. Derefter
fulgte en aflægger, der blev kaldt Københavns væbning. Men i 1909
ophævedes denne også.
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Det skal pointeres, at borgervæbningens indflydelse i 1800-tallet vel
ikke var den allerstørste, men alligevel sikkert mere end visse beskrivere
af København i ældre tid gør den til, ellers vil det være vanskeligt at tro, at
så mange indflydelsesrige personer ville ofre deres tid på at være med i
korpset gennem mange år. Disse mennesker har nok alle været i
besiddelse af en rimelig udviklet realitetssans, ellers havde de nok ikke
indtaget de positioner, som de nåede.
Der kan blot nævnes brygger J. C. Jacobsen, der havde charge af
kaptajn.
I 1808 blev der altså lavet et nyt reglement for den københavnske
borgervæbning, og da dette reglement i det væsentlige følger Niels
Frederik Høffdings livsperiode, gennemgås det mere grundigt.

Reglement fra 1808
Generel opbygning
Korpset blev som hidtil opsplittet i to afdelinger under en fælles chef,
nemlig i infanteri og artilleri, men begge fodfolk.
Den fælles opgave skulle være: at forsvare byen for angreb fra både
land- og søsiden og at bidrage til sikkerhedens og ordenens opretholdelse
i byen. Det vil sige, at der er ingen væsentlige ændringer i formålspara
graffen.
Infanteriet skulle opdeles i 3 batailloner med 12 kompagnier uden
hensyn til byens kvarterer. Men de 12 kvarterer gav alligevel navn til de
forskellige kompagnier.
Med hensyn til bemanding skulle det være som følger:

Overofficerer:

Underofficerer:

Menige:
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ALMINDELIG STYRKE:
3 bataillonskommandanter (oberstløjtnanter)
12 kompagnichefer (majorer-kaptajner)
12 premierløjtnanter
24 sekondløjtnanter.
12 kommander-sergenter
24 fenrikker
120 sergenter
120 korporaler
2000 mand.

MUSIKKORPS:
1 musik-inspektør
1 regiments-tambour
12 hautboister
12 pibere
24 tambourer

ADMINISTRATION:
1 regiments-adjudant
2 chefs adjudanter
1 auditør
3 kommando-sekretærer
12 faneposter

LÆGE VÆSEN:
1 regiments-feldskær
3 kirurgiske assistenter

EKSERCITS:
1 eksercits- inspektør
9 eksercermestre

Opdeling af infanteriregimentet:
Bataillonskommandant
(oberstløjtnant).
1.
bataillon
1. kompagni
2. kompagni
3. kompagni
4. kompagni

2.
bataillon
1. kompagni
2. kompagni
3. kompagni
4. kompagni

3.
bataillon
1. kompagni
2. kompagni
3. kompagni
4. kompagni

Bemandingen i et kompagni:
Kompagnichef = major/kaptajn

1 premierløjtnant
2 sekondløjtnanter
23 underofficerer:
1 kommander-sergent
2 fenrikker
10 sergenter
10 korporaler
ca. 170 menige
+ musikere og faneposter.
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Udvalgte bestemmelser
6.

9.
10.
12.
13.
18.

20.

23.

27.
29.

37.

38.

De, som fritages, betaler et årligt bidrag på 4 til 40 rigsdaler eller et
engangsbeløb på 50 til 500 rigsdaler, alt efter evne.
Over- og underofficerer skal være borgere eller andre vel opdragne
mænd, som besidder agtelse i deres virkekreds.
Tjenestetid i almindelighed 25 år.
Hver hus- eller gårdejer er pligtig at skrive mandtaller.
Disse oplysninger gives 2 gange om året.
Enhver, der indtræder i fast nummer aflægger troskabsed til
kongen. De menige gør det mundtligt, medens officererne gør det
skriftligt.
Infanteriet sværger til fanen, og artilleriet til kanonen.
Der gives en grunduddannelse i eksercerskolen.
Hvert år øves der et passende antal dage, ligesom der er en årlig
generalmønstring og øvelse.
Ingen tjenestgørende må forlade byen uden tilladelse eller med
delelse.
I tilfælde af brand, skal mandskab fra begge korps møde og holde
orden og være med til at redde bohave.
Enhver håndværker er berettiget til at ernære sig som frimester.
Efter 2 års tjeneste at antage og oplære en dreng, og efter yderligere
2 år en svend. Borgerbrev kunne erhverves mod halv betaling.
Der oprettes en fond med et grundbeløb på 12.000 rigsdaler, der
kommer fra byens grunde. Desuden giver kongens kasse et beløb.
Fritagelsesbeløb og mulkter indgår også.
Ved indtræden eller ved avancement betales følgende:
bataillons-kommandant ............................................. 20 rigsdaler
major............................................................................... 18
kaptajn............................................................................. 16
premierløjtnant.............................................................. 12
sekondløjtnant .............................................................. 10
fenrik............................................................................. 8
sergent........................................................................... 4
øvrige............................................................................. 2
Desuden bidrager en overofficer hvert år 6 rigsdaler og en
underofficer 4 rigsdaler.
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43.
44.

45.
48.

50.

69.

Der holdes om vinteren forelæsninger i artilleri-, infanteri- og
garnisonstjeneste.
I forbindelse med forelæsningerne holdes der teoretisk eksamen
under forsæde af stadshauptmanden og bataillonskommandanterne. Stadshauptmanden laver spørgsmålene, og lærerne eksami
nerer. Karaktererne er: godt - temmelig godt - mådelig.
Praktisk eksamen holdes på eksercerpladsen efter samme retnings
linier som i punkt 44.
Officerernes rang svarer til linietroppernes.
Stadshauptmandens rang svarer til oberst i infanteriet.
Bataillonskommandantens rang svarer til major.
Her omtales stadshauptmandens mange gøremål, bl.a.: bidrage til,
at korpset bringes til den muligste grad af fuldkommenhed,
sørge for, at de forskelliges pligter efterkommes,
sørge for, at ingen krænkes i deres rettigheder,
i fredstid direkte forbindelse til kongen,
bringe forslag frem om avancement for højere officerer,
være medlem af den borgerlige indrulleringskommission,
at sende månedlig rapport til kongen om alt passeret,
at antage nye underofficerer samt andre mere specielle funktioner.
Det pålægges infanterister og artillerister at vise lydighed og
agtelse imod deres foresatte, samt at være agtpågivende og
lærevillig, på det at de desto snarere, som deres pligt er, kan
forskaffe sig fornøden færdighed i våbens brug.... De skal møde på
eksercerpladsen, eller hvor deres foresatte befaler, til den bestemte
tid, altid renlige og anstændige klædte; ligeledes skal de, når
generalmarch slås, eller klokken klemter for husild, eller alarm
trommen røres, straks forføje sig til den dem i forvejen anviste post,
enten det så er der, hvor den fane, til hvilken de henhører, er
plantet, eller andetsteds hvor de da har at udføre og forrette det,
deres foresatte måtte befale dem; samt ikke forlade stedet, førend
de dertil af den højstkommanderende får tilladelse. Deres armatur
og lædertøj, hvad enten sådant er deres eget, eller det er dem
anbetroet, skal de stedse holde pudset i hensigtsmæssig stand, og
fremvise det til den visiterende underofficer.
Faneposteme skal efter omgang holde fanevagt hos stadshaupt
manden, samt hos ham gøre tjeneste som ordonnanser. Tamboureme skal være pligtige til at slå trommen, og piberne at pibe, ved
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70.

72.

76.

eksercits, ud- og indmarcher, samt ellers, hvor deres foresatte
befaler, såvelsom og at gå de ærinder, i hvilke de overordnede
måtte finde fornødent.
Vedrørende uniformer for officerer:
hattefjerene skal være hvide; infanteriets med rød top,
overofficererne bærer i tjenesten skærf og har 2 epauletter,
underofficererne har én epaulet på højre skulder,
stabsofficerer har det på samme måde som i hæren og bærer
desuden sporer.
Afhængigheden af det borgerlige erhverv:
Ingen kan få borgerskab, hvis de ikke har den reglementerede
uniform.
Ved borgereden i forbindelse med borgerbrev mødes i uniform.
Infanteriet forsynes med geværer af ens kaliber, og øvrige armaturog lædertøj af ens model. Geværerne betales af fonden, medens det
øvrige af soldaterne selv.

Tschernings overvejelser
Omkring 1830 skriver den senere krigsminister og general Tscheming
noget om borgervæbning, infanterister, under- og overofficerer:
»Den væbnede borger, der altid er til stede, der erfuld krigsmand, idet
han, forladende sit arbejde, forsynet med sine våben, træder ud af sin
stuedør, der den ene time har erlagt sin skat til statskassen, og den
næste står færdig at give sit blod for fædrelandet, finder atter her en
anke over, hvad han kalder den stående hær, hvis gerning han både må
betale og anføre. Han seer med en art medlidenhed på de tililende
uvæbnede landfolk med tværsækken på nakken, hvem man, skønt de
skulle ansees for de egentlige krigsmænd, dog ikke som ham kan betro
deres våben i eget værge.«
»Den simpleste form hvorunder manden, i nærværende tidsalder,
fremtræder til kamp, er som infanterist. For at kunne udføre dennes
pligter må han forstå at bære, bruge og vedligeholde infanterigeværet,
kunne gå taktfast og afmålt skridt, kunne bære den byrde, som er
nødvendig for livets ophold i felten, og kunne berede sig selv de
simplestefødemidler. Dissefærdigheder må erhverves ved de offentlige
skoler. Dette må blive gymnastikundervisningens formål.«
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Personlige egenskaber for underofficerer:
»Dannelse, sand dannelse, der giver sig tilkende i en forstandig og sat
opførsel, i en fornuftig og besindig tale, i streng pligtopfyldelse uden
smidig, villieløs underdanighed. Desuden være i besiddelse af kund
skaber, erhvervet i skoler af 2den klasse.«

For overofficerer:
»I denne klasse må findes folk af opfindsomhed og geni, thi de må
hyppigt selv finde ud af reglerne, hvorefter der skal handles; deres
virkekreds er af uberegneligt omfang. Der må i denne klasse findes
mænd med ualmindelige kundskaber, thi meget må i farens stund
betroes deres enerådighed. Der må findes mænd med ungdommelig ild
og kraftig udholdenhed, thi deres ild skal gennemgløde den under
ordnede skare, og mange besværligheder har de at modstå og over
vinde. Der må findes mænd, som har venner i de meniges rækker, thi
ikke med lovens bud, men ved deres indflydelse på gemytterne, kunne
de virke noget stort.«

Faner
Definition og historie
I dag bruges faner inden for en mængde grupper i samfundet, både her i
landet og i udlandet. I Danmark er det almindeligt i idrætsklubber og da
især i skytte- og gymnastikforeninger, i fagforeninger, politiske grupper,
tidligere også i sygekasser, inden for loger, spejdere, skoler og hærafde
linger; f. eks. har den kgl. livgarde flere, som anvendes i samme periode.
På stangen kan der ved metalplader, ofte af sølv, eller ved fanebånd være
markeret de ærefulde bedrifter, som gruppen har udført.
En fane er et synligt mærke at samles om eller søge lederen ved. Den
består af en flagdug af stof, hvorpå der kan være malet, trykt eller
indvævet navne og/eller symboler. Dugen er hæftet på en stang og
yderligere kan der være påsat snore med kvaste.
Fra Salmonsen leksikon (1935) kan citeres:
»Da sejr eller nederlag tit afhang af, om mærkerne stod ellerfaldt, og
mærkerne borgede for deres ære, som kæmpede under dem, æredes
faner og felttegn som helligdomme. De forsvaredes til sidste åndedræt
og skattedes højt som sejrstegn, når de fratoges fjenden.«
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Stængerne på borgervæbningens faner var korte, fordi fanen oprindeligt
ikke var bestemt til at skulle bæres højt i luften eller smælde for vinden,
men skulle bruges til den såkaldte fanesvingning - kendes i dag fra flere
lande, f.eks. Belgien, Schweiz og Italien - kunstfærdige måder at svinge,
kaste, dreje og rotere en fane på. Fanesvingning var nok mest kendt i
1600- og 1700-tallet, men senere svandt denne form for færdighed ind.
I 1624 forekom der undervisningstimer i faget på det ridderlige
akademi i Sorø, og det samme var tilfældet i 1695 på et tilsvarende
akademi i København.
Holberg omtaler fænomenet i »Peder Paars«:

»Man Stadens Fændrik saa i Spidsen Fanen svinge
Nu over Hovedet og det med megen Art,
En Mølle drives ei med større Fart;
Nu under Benene den gik ei mindre flygtig,
Saa Alle raabte: I sit Fait den Mand er dygtig.
Ret som en Børnetop man saa den dreies om,
Nu stod vor Fændrik ret, nu var han ganske krum«
Den før omtalte faneed til kongen blev afskaffet ved hærloven af 1867.
Faneposterne skulle efter omgang holde fanevagt hos stadshauptmanden.
Kigger man i gamle bøger vedrørende faner, vil man opdage, at nogle
af dem benævnes kvartermærker, altså skulle bruges til angivelse af, hvor
den og den afdeling hørte til, og andre regimentsfaner.
De københavnske kompagnifaner for borgervæbningen, der blev
udleveret i 1663, kostede byen 569 daler og 3 skilling. Senere fulgte
Christianshavns fane i 1674 og brandkorpsets under Frederik den 4.
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Københavnske borgervæbningsfaner
Nedenstående skematiske tegning skal vise, hvorledes borgervæb
ningens kompagnifaner kunne være opbygget, i hvert fald de ældste. I
virkeligheden forekom alle de nævnte ingredienser i den viste opbygning
trods den tilsyneladende forskellighed.

1.
2.
3.
4.
5.

Byvåben (stadsvåben).
Kompagniets eller kvarterets valgsprog.
Symbol.
Kompagniets navn.
Monogram.

105

De københavnske bykvarterer, tegnet i forenklet form. Tallene svarer til
valgsprogsnumrene.

Kompagniernes valgsprog:
1. Øster kvarter:
2. Kiøbmagerkvarter:
3. St. Anna kvarter:
4. Fredriks kvarter:
5. Strand kvarter:
6. Snarens kvarter:
7. Wester kvarter:
8. Christianhavns kvarter:

9.
10.
11.
12.

Nørre kvarter:
Klædeboe kvarter:
Frimans kvarter:
Rosenborg kvarter:

Werge byder Fred.
Hold Vagt, Tiden agt.
Ære komme af Wærge.
Held for Kongen og Staden.
For Fred og Frelse.
Bryder du: stikker du.
Ringe Magt ey Foragt.
Tillfælles Kracht (Kraft):
bestandig Magt.
Forvar, hvad du har.
Troe og Mistroe.
Fly varlig.
Trætte ødelægger.

For en ordens skyld skal lige nævnes, at der på brandkorpsets fane står:
»Ildens Kræfter dæmpes kand nest Gud med Flied, Kunst og Wand.«
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De ældste københavnske borgervæbningsfaner er meget detailjerede og
med megen symbolik og allegori. Der er afbildet blomster, fugle, faner,
kanoner, trommer og forskellige slags våben på dem, meget fint og
præcist fremstillet. Det vævede stof har en eller anden diskret grundfarve
og herpå er så malet de enkelte elementer.
Mange af de gamle faner findes på Tøjhusmuseet, men de vises ikke for
publikum, da de er så skrøbelige og medtagne, at de må opbevares
indpakkede i depot, men det forlyder, at der til en større international
udstilling i København blev fremstillet kopier, og disse findes muligvis på
Københavns bymuseum - i depot.

Nye faner
Den 31. oktober 1846 afleverede det borgerlige infanteri deres gamle
faner og fik udleveret nye.
Kompositionen var mere enkel, idet motiverne blev gjort mere
overskuelige. Samtidig skete der en decimering af antallet. Kun batailloneme fik samlingsmærke, og det vil sige kun en trediedel så mange.
Tegningen, der var den samme for alle batailloneme, blot med forskelligt
nummer på, havde disse elementer: i midten det danske rigsvåben, i
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øverste indre hjørne Dannebrog, i nedre inderste Københavns byvåben
og i de to andre kongens monogram.
Maleren A. Hunæus har foreviget overdragelsen af de nye faner i et
maleri, hvor man ser 3. bataillon marchere forbi kongens palæ med den
nye fane på fløjen. Formationen ledes af den navnkundige oberst
Garbrecht med musikkorps i spidsen. De øverste officerer var til hest, en
rettighed som kun de havde.
Billedet findes på Københavns bymuseum, men er ikke altid ophængt
til almindelig beskuelse.
Der er naturligvis skrevet en del poesi om fanen, og blandt andet har C.
Ploug i 1867 skrevet en sang til indvielsen af Akademisk Skyttekorps’
fane, hvor der i sidste vers står:

» Vaj højt, vort mærke, fra din stang
i solskin, regn og vind!
flyv lystigt gennem skov og vang,
ombrust af glade stemmers klang;
men væk og alvor i vort sind!
vi’ os til manddom ind!«

Borgervæbningen i N. F. Høffdings tid
Drengeårene
Da tidsperioden i begyndelsen af århundredet var urolig - mange
krigssituationer -, København lille og indesluttet af volde, en fæstnings
by med et overdimensioneret islæt af militær, havde den københavnske
civilbefolkning en nær berøringsflade med soldatervæsenet og muligvis
også en positiv indstilling til dette. De farverige uniformer satte sit præg
på gadebilledet, og det lagde børnene og vel navnlig drengene mærke til.
Indkaldte soldater, bønderkarle, kom om sommeren ind til byen for at
træne i krigsøvelser. - For øvrigt rådede den forestilling, at kun
landbefolkningen egnede sig til menig soldatertjeneste; det passede
ligesom ikke rigtigt for byboerne, »- og de havde for øvrigt også deres
arbejde at passe«! - De fik kvarter hos husværterne, fordi der ikke var
tilstrækkelig kaserneplads, og der har måske også i Niels Frederiks hjem
været en sådan soldat. Det var en ikke ringe byrde. De større ejendomme
kunne have have fra tre til seks, og selv de mindste huse måtte huse én. I
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soldaternes fritid havde de lov til at påtage sig forskellige småjobs, så i
deres øvelsesperiode stod der næsten altid nogen på gadehjørnerne og
tilbød deres arbejdskraft.
Også borgervæbningen så han meget til. Én af de daværende tre
samlingspladser lå nær hans hjem, nemlig på Nytorv. De to andre
fandtes på Kongens nytorv og på Højbro plads.

En turist i København beretter fra den tid:
»Hvad der stødte mig mest, vardet lidenskabelige raseri, hvormed det
militære paradevæsen blev drevet. København lignede en erobret by,
som fjenden havde besat. Uden ophør lød trommernes larm, kanonerne
drønede, og hvert øjeblik så man troppeafdelinger drage gennem byen.
For børn var det et frydefuldt og fristende syn, således daglig at se
soldaternes blanke våben og vajende fjerbuske på vælige heste drage
forbi, og mangfoldige, der tog skinnet for virkelighed, lod sig lokke af
farvepragten til at vælge krigerens løbebane, blot for ligeledes engang
at skride gennem byerne som en genstand for den almindelige
beundring. Men den besindigere del affolket sukkede under byrden af
de tunge skatter, som anvendtes til militære festoptog, der er en lyst,
som efter min mening er fordærveligere end den ærgerrige higen efter
kortvarige erobringer, da denne rus dunster hastigere bort.«
En københavnerdreng erindrer:
» Vore lege bestod kun i krig og eksercits. Jeg selv fandt så stor moro
deri, atjeg endog på Vestergade 9, hvor vi boede, stiftede et korps, hvori
flere skolekammerater og drenge i nabolaget deltog, og hvorfor jeg
naturligvis stillede mig selv i spidsen. Der strømmede straks flere og
flere drenge til, så korpset til sidst udgjorde henved tyve, derprydedes
med omhæng og sabel, huer osv. Der ekserceredes hver aften til en stor
tromme, vi havde købt, men da bryggeriet i vor gård lagde os mange
hindringer i vejen med dets tønder og vogne, drog vi ind i nabogården
hos isenkræmmeren,hvis sønner var med i korpset, og vi fik der en
trompet i foræring.«
(Her citeret fra Lindeberg: »De så det ske. Englandskrigene 1801-14«).
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Blandt en af de utallige parader kan omtales den, der 1817 fandt sted ved
Vor Frue kirke. Her skulle kongen, Frederik den 6.,nedlægge en
grundsten i forbindelse med genopbygningen af kirken efter bombarde
mentet i 1807, og her kan Niels Frederik meget vel have været tilskuer;
han var da 10 år gammel. Hans far kan ligefrem have deltaget i paraden,
idet han på det tidspunkt var udskrevet.
I gardens fravær var det borgerlige infanteri ofte slots- og palævagt.
Det første ved Frederiksberg slot, der jo dengang lå langt uden for byen,
og det andet ved Amalienborg. En lang vagtperiode forekom der i 1813/
14. Her deltog fast 1 kaptajn, 1 løjtnant, 14 underofficerer, 2 tambourer,
1 piber og 47 menige.
Som tak for denne tjeneste sendte kongen den 24. april denne
parolbefaling ud:

»Med særdeles Velbehag have Vi atter havt Prøvepaa den Hengiven
hed, som Kjøbenhavns Borgerskab viste mod høisalig Kong Frederik
den Tredie, høilovlig Ihukommelse! i den nuværende Garde, de Os,
samt Vort Arvehuus hengivne Borgere af Kjøbenhavns borgerlige
Infanterie have viist den største Beredvillighed, ved i lang Tid atforrette
begge Vore Livgarders Tjeneste hos Os.
Vor Kongelige Naade, Tak og Erkjendtlighed, hvilket bekjendtgøres
for bemeldte hele borgerlige Infanterie.
Frederik R.«

Grunduddannelse
Nogle få dage efter at Niels Frederik var blevet udlært som hørkræmmer
og havde fået svendebevis, måtte han melde sig til rekruttjeneste i
borgervæbningen. Det skete i maj 1829. Selv om han havde sit civile
virke i Nørre kvarter, blev han alligevel tilknyttet Købmager kompagni.
Hvad skulle rekrutterne så lære i grundskolen? J a, herom har tidligere
refererede Tscheming også gjort sig nogle tanker og nedsat dem på tryk:

Om geværeksercits:
»Geværet skal kunne bæres paa en passende Maade; dette er i de fleste
Tilfælde paa Skuldren, men det saakaldte Skuldren er et aldeles
overflødigt Paradegreb, en Balancekunst til ingen væsentlig Nytte.
Geværet skal kunne holdes paa en passende Maade ved Foden medens
Manden hviler sig eller medens det lades, herved er endnu ingen stor
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Kunst. ... Der skal kunne fældes mod Fjenden; denne Stilling er saa
simpel, til sitFormaal saa naturlig, at man næsten kun behøverat vide
dens Bestemmelse for at kunne udføre Grebet.
Det skal kunne lades: Her ere større Vanskeligheder, men dette er
ogsaa en afde Øvelser, som Manden, der har Geværet ved Haanden, vil
jævnligt udføre.
Det skal kunne lægges i Anslag og affyres. Dette er uden tvivl det
vanskeligste Greb. Det rette Anslagfaaes ikke saa let, dog troe vi, at der
vandtes meget, naarRecruten aldrig udførte denne Øvelse uden mod et
stærkt betegnet Maal, indrettet paa 80 Alens Afstand, i Brysthøjde. De
over hele Landet aim. udbredte Skydeøvelser vilde forberede denne
Færdighed.«
Desuden skulle der i mindre grad læres brug af bajonet, ligesom der
naturligvis skulle læres at marchere, og her er der nævnt forskellige
former: frontmarch, rodemarch og svingninger.
Peter Faber (1810-77), der har skrevet sangene »Dengang jeg drog af
sted...«, »Højt fra træets grønne top...« og »Sikken voldsom trængsel og
alarm...«, har også lavet sange til Københavns borgervæbning, f. eks. en
om livet som borgerrekrut:

Det var ved Foraarstide,
Jeg husker det forvist,
En Tambour lod mig vide,
Jeg var »Infanterist«.
Jeg Ordre fik at møde
Paa Pletten der og der
Med Epauletter røde
Med Sabel og Gevær;
Jeg skulde selv fremtræde
Og ei ved Substitut;
Det gjorde jeg med Glæde
Og saa blev jeg Rekrut.

Nu hørte jeg ei Andet
End »Marsch« og »Een, To, Tre!«
Jeg tradskede i Sandet
Med stor Fomøielse;
Og dem, der har Befaling,
Jeg skylder, med Respekt,
En daglig Overhaling,
Hvorved jeg nær blev stegt;
Men saa en Snaps bagefter
Og saa en god Cerut,
See det gi’er nye Kræfter
Og gjør en flink Rekrut.
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Dog, skal jeg ærlig være,
Jeg helst, saavidt jeg troer,
Vil Exercitsen lære
Paa Mark, hvor Græsset groer;
Paa Fælleden i Klynger
Man ei marscherer blot,
Men der man ogsaa synger,
Og Sangen gjør godt.
Er Stemmen ei saa saftig
Og tidt lidt haard og brudt,
Man synger dog saa kraftig,
Man synger som Rekrut.

I Porten er der Trængsel,
Der blegner mangen Kind,
Og Damerne med Længsel
See i Geleddet ind,
Og nogle af dem skrige,
Mens Andre raabe »Ak«,
Men Borgerne de sige:
»Træd ind«, »Aa mange Tak«,
»Betroe Dem kun min Ære,
O søde lille Glut!
Hvor kan man bedre være
End hos en ung Rekrut.«

Var ei den Tale værdig
En gammel Grenadeer?
Men jeg er ogsaa færdig
Og ei Begynder meer.
Soldaten er min Broder,
Jeg er hans venstre Arm,

Tryk Dannemark, o Moder!
Os til din fælles Barm.
Nu kan jeg Værget bære,
Nu kan jeg blive skudt,
Her er jeg, Moder kjære!
Jeg er ei meer Rekrut.

Særlige opgaver
Efter rekruttjenesten var der specielle opgaver, der skulle udføres.
Nævnt er parader og hjælp til ordenens opretholdelse i byen, men også
ved brand skulle der klares særlige jobs, ligesom der om vinteren kunne
være tale om den såkaldte isning - og så naturligvis vedligeholdelse af det
lærte.
Brandtjenesten skulle fungere i samarbejde med brandkorpset. En
bestemt styrke af væbningen skulle møde i tilfælde af ildebrand, men den
skulle ikke bekæmpe ilden; det skulle det særlige brandkorps. Derimod
skulle borgerne være med til at tage indbo ud om nødvendigt og til at
holde nysgerrige på afstand. Ofte kom det til store modsætninger mellem
de ledende fra de to korps. Det var vanskeligt at trække grænsen for,
hvilke opgaver hver især skulle udføre. Altså kompetencestridigheder!
Isning af stadsgraven hørte til væbningens opgaver, men hvad er
egentlig det at ise? Det er jo noget, vi ikke kender i dag. Det gik ud på at
fjerne is fra kanaler og havnebassiner, så skibe med forsyninger kunne
komme frem og tilbage.
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Til dette arbejde havde man en hel del redskaber, hvoraf mange ikke
kendes i dag. Det var isbrydningsmaskiner, isplov til 2 heste, issave,
isøkser, bådshager, isbrækkere, jerndykkere, ishager, isragere, isriver,
trækøller og isslæder. Isningstjenesten var vist ikke så ofte i funktion, for i
1843 blev der gjort opmærksom på, at der på eksercerhusets loft på
Christianshavn lå en mængde redskaber. De var åbenbart blevet glemt,
og de tyngede så meget på bygningens loft, at det truede med at give efter
på grund af den store tyngde.
Da der ikke var nogen af de militære institutioner, som ville have dem,
måtte kommunen bygge et nyt opbevaringshus. Hvor mon alle disse
redskaber nu findes? Er de smeltet i en jernovn?

N. F. Høffdings første tid som officer
Da N. F. Høffding sikkert både havde evner og lyst til at gøre en indsats i
borgervæbningen - det skulle jo være sideløbende med den civile
gerning, blev han udnævnt til sekondløjtnant, 28 år gammel. Det var i
1835, 3 år efter at han havde startet sin forretning. Myndighed,
konsekvens og menneskelighed har velsagtens præget ham allerede i de
unge år.
I denne periode var væbningen ikke særlig anerkendt, og værdien af
den kunne ikke rigtig ses, selv om der var sekundære ting, hvor den stadig
kunne være behjælpelig.
I sommeren 1838 var der en speciel mønstring på fælleden. Det var, da
medlemmer af den russiske zarfamilie besøgte det danske hof, hvorfor
den soldaterglade danske konge gerne ville vise den stedlige militære
styrke.
De næste år forekom flere repræsentative opgaver.
I 1839 i december måned døde Frederik den 6. og i samme måned
indsattes den sidste enevoldskonge som landets overhoved, Christian
den 8., og i denne anledning blev der paraderet bravt i Københavns
gader. Ved Frederik den 6.’s jordefærd var det naturligt, at borger
væbningen stod opstillet langs ruten i København. Ligtoget udgik fra
Amalienborg til Vesterport kl. 10 om aftenen og fortsatte til Roskilde i
fakkelbelysning hele natten mellem den 15. og 16. januar 1840.
Året efter holdt kronprins Frederik (VII) et af sine bryllupper med
optog gennem Københavns gader, og på Balsgårds maleri ses tydeligt, at
borgervæbningen var opstillet til parade, og sekondløjtnant Høffding
stod der helt bestemt også.
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Borgervæbningssoldat fra omkring 1840.

Forskellige tildragelser og aktiviteter i 1840’erne
De følgende år skete der en opblussen af borgervæbningens aktiviteter.
Det var en brydningstid, både inden for landets grænser og også i
forholdet til nabostaten i syd.
Under afsnittet om faner blev der omtalt udskiftningen af de gamle
faner og udlevering af nye, hvilket ikke tydede på, at der tænktes på at
nedlægge væbningen. Det skete jo i 1846, og på det tidspunkt havde N.
F. Høffding stadig rang af sekondløjtnant, men å la suite, med tjeneste
som batallionsadjudant. Premierløjtnant avancerede han til i 1847.
De sidste år i 1840’erne blev som bekendt en yderst hektisk tid for
landet, og i denne forbindelse må først nævnes Christian den 8.’s død og
bisættelse i begyndelsen af året 1848.
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Harald Høffding skriver i sine erindringer:
»...Dernæst husker jeg den Aften, da Kristian den Ottendes Lig førtes
til Roskilde. Toget drog over Gammeltorv, og vi saa det fra voreVinduer i Huset paa Nørregade nærmest Hjørnestedet. Begivenheden fik
en særlig Interesse derved, at Fader varmedsom Borgerofficer, i den da
brugte Uniform: hvide Benklæder, rød Kjole med blaat Bryst og
Chakot med lang Fjeder. Jeg var meget stolt over dette Syn.«
Pastor Johannes Fibiger fortæller om ligegyldigheden eller næsten
uviljen mod den døde konge:
»Den 20. Januar døde Kristian den Ottende, og har nogen Sinde
Kongedømmet vist sig i en lurvet Skikkelse, saa var det, da hans
Ligvogn humpede ud af Byen. Det gamle Stillads skumplede saa
uhøvisk af Sted, og Følget tog sig saa daarligt ud, og Stemningen var
saa uvillig og raa, at man kunde faa ondt af at være Vidne dertil. Der
var ingen, der gad tage sin Hat affor den døde Konge; Folket var mere
oplagt til at pibe i Fingrene. Og det ikke fordi Københavns Borgerskab
var særdeles frisindet, det er ikke Laugsfolkets Væsen, men fordi alle
havde en Fornemmelse af, at det var et raaddent Lig, der laa i Vognen.
Visselig var Dommen baade uretfærdig og hjerteløs, men den var der,
selv i Samfundets fineste Lag. Saa vidt vardet kommet med Enevolds
kongen. «
I forbindelse med kongens død blev der udsendt en foreskrivelse af,
hvorledes embedsmænd og rangspersoner skulle gå klædt i 6 måneder
efter kongens død:
»I 3 måneder bæres sorte klæder med klædesknapper, sort kårde og
spænder, bredsømmede manchetter og pleureuser. I 2 måneder sorte
klæder med klædesknapper, blå kårde og blå spænder samt smal
sømmede manchetter. I 4 uger sorte klæder med silkeknapper og
knaphuller, blank kårde og spænder, kammerdugsmanchetter med
frynser i de første 14 dage og i de sidste 14 dage kniplingsmanchetter.«
Fruentimmere bærer:
»I 3 måneder dybeste sorg med snip og krepfor med brede sømme,
kraver og lange ærmer samt slør. 2 måneder spejlflor, men ikke snip. I
14 dage sorte klæder med frynser og 14 dage med kniplinger.«
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I 1842 fik borgervæbningsofficererne lov til at anlægge de for hæren
reglementerede epauletter og skærf, hvilket må betragtes som en vis
anerkendelse af korpsets virksomhed.
7. april 1848 indførtes så en ny uniform, der afveg kolossalt meget fra
den gamle: blå våbenfrakke med to rader gule knapper, benklæder af
mørkegråt klæde, en lille chakot efter fransk facon, en flad, rød, ulden
pompon, hvori den danske kokarde, en felthue af ungamsk model og
guldsnore på ærmerne som distinktioner for underofficerer. De nyind
trådte i væbningen måtte anskaffe sig denne uniform, men for de ældre
var det ingen tvungen sag, og således frembød væbningen især i de første
år derefter en højst broget blanding af de gamle røde uniformer og de blå,
og tog sig ved øvelserne ikke videre heldigt ud. Som det ses af
uniformsbeskrivelsen, så forlod man den røde farve, der ellers hidtil
havde været den dominerende. Også i England havde rødt været
foretrukket.
En måned efter, den 8. maj, kom der regler fra krigsministeriet
vedrørende borgervæbningens officersuniformer:
sekondløjtnant...................... dobbelt guldsnor uden rosetter
premierløjtnant .................... dobbelt guldsnor 2 rosetter
kaptajn ...................................dobbelt guldsnor 3 rosetter
major ................................... snoet dob. guldcoetilla uden rosetter
oberstløjtnant ..................... snoet dob. guldcoetilla 2 rosetter
oberst ....................................snoet dob. guldcoetilla 3 rosetter

Ud over uniformen havde de menige følgende udrustningsgenstande:
lædertøj - sabel - gevær (med bajonet).
Den 17. juli 1848 udnævntes N. F. Høffding til kaptajn og kompagni
chef for Købmagergades kompagni, først var det af 2. grad, men fra 1849
af 1. grad.
Efter en tids uoverensstemmelser mellem Slesvig-Holsten og den
øvrige del af Danmark opstod og udviklede der sig en revolution i det
slesvig-holstenske område. Danmark mobiliserede, og borgervæbningen
kom pludselig i fokus i hovedstaden igen. Den fik endnu flere opgaver
pålagt og blev bakket massivt op af befolkningen. Der udsendtes en
opfordring til en indsamling, og der indkom over 17.000 rigsdaler. Disse
penge blev anvendt som munderingshjælp for de borgere, der ikke havde
råd til selv at købe en uniform, som man skulle efter reglementet.

116

Uniformer, efter hærloven af 1848.
Menig - premierløjtnant (set bagfra) - major.

Visse munderingsdele:
1.
2.
3.
4.

Livgehæng (sabel og bajonet) 5. Chakot (sjako) (forfra)
Patrontaske
6. Chakot (bagfra)
Kokarde (hvid/rød)
7. Felttegn
Sabelgehæng for underofficerer
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Gradstegn (skulder- og ærmedistinktioner)

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menig (rød).
Sekondløjtnant (gul).
Premierløjtnant (gul).
Kaptajn (gul).
Major (gul).
Oberstløjtnant (gul).
Oberst (gul).

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Roset (sølvfarvet).
Adjudanttegn (gul).
Fyrværker, (gul).
Kommandersergent (gul).
Sergent (gul).
Korporal (gul).
Underkorporal (gul).

Desuden vedtog de styrende, at der på grund af den ekstraordinære byrde
betaltes for en række ydelser, der ikke forekom i fredstid, blandt andet
den omfattende vagttjeneste, som væbningen måtte overtage, da garni
sonens soldater var i krigsområdet.
Vagttjenesten blev ikke alene udført af borgervæbningen, men også
livjægerkorpset og studenterne deltog.
Foruden Hovedvagten på Kongens nytorv drejede det sig om følgende
poster: Amalienborg, Christiansborg, Rosenborg, Slotsholmsvagten for118

an kanalen, Toldbodvagten, de fire vagter ved voldportene, Kigkurvvagten, Sjællandsvagten i Grønningen, Pinnebergvagten på Langelinie
og endelig hovedvagten i Kastellet.
Da alle disse vagtsteder krævede stort mandskab, var det heldigvis
sådan, at der meldte sig mange frivillige, især var livjægerkorpset meget
eftertragtet, og det var blandt andet fordi, det kunne anvendes i forsvaret
af Sjælland, hvis dette blev nødvendigt. Det borgerlige infanteri og
artilleri måtte kun være med i et eventuelt forsvar af København.
Da den akutte krigsfare i hovedstadsregionen ikke blev overhængende,
var vagttjenesten ikke just præget af det strengt militære, men mere af
jovial gemytlighed.
Købmagerkompagniet havde i dette år, 1848, følgende antal vagtdage,
som blev honoreret med 64 skilling pr. dag pr. mand:
Vagtdage i maj.............................32
vagtdage i juni .............................30
vagtdage i juli...............................22
vagtdage i august.........................26

dage
dage
dage
dage

med
med
med
med

73 deltagerdage,
43 deltagerdage,
22 deltagerdage,
26 deltagerdage.

Harald Høffding skriver om faderen i denne tid:
»...Han togsiggodtud i uniform og til hest og var meget populær blandt
sine borgere, der undertiden efter øvelsernes afslutningfulgte ham hjem
til Nørregade og råbte hurra for ham. Under de to slesvigske krige
besatte borgervæbningen de forskellige vagtlokaler i byen, og ved
ildebrande afspærrede de gaden, for at brandvæsenet kunne arbejde
uforstyrret. Ofte blev far kaldt op om natten, når de skingrende
vægterpiber forkyndte, at der var ildebrand.«
Mange af tidens begivenheder havde man på nært hold i ejendommen,
Nørregade nr. 1, bl.a. folketoget til Christiansborg i marts 1848, den
fredelige revolution, der omstyrtede enevælden. På det tidspunkt var
Harald Høffding fem år, men han mener at huske de mange mennesker,
som trængtes på torvet og marcherede i tætte rækker. Fra samme forår
erindrer han, idet familien i hestevogn foretog en rejse til moderens
fødehjem på »Strandegård« ved Præstø, at have set soldater på vej til
krigen holde hvil ved en landsbykro.
I 1848 måtte N. F. Høffding betale 75 skilling i krigsskat af de 250
rigsdaler, han årligt tjente ved borgervæbningen.
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Der ligger ikke mange indberetninger fra N. F. Høffding i arkiverne,
men i februar 1849 måtte han som kompagnichef give denne indbe
retning:
»Capitain Høffding fremsender Klage over Infanterist No 17 af
Kjøbmager Comp. Bollesen for Udeblivelse fra Vagten over den
meddelte Tilladelse, snarest derefter at have insulteret Vagtcommandeuren paa Slotsholmsvagt d. 16 og 17. Febr.«
Engang i 1849 udarbejdede man en liste over armaturbeholdning for
infanteriet. Følgende tal blev angivet:

Geværer:
Geværremme:
Pistolhætter:
Bajonetskeder:
Fænghætte tasker:

1700
1800
1800
1800
1800

Sabler:
Sabelskeder:
Skuldergehæng:
Tasker:
Taskebandoler:

1913
1913
1991
2615
1980

Landets alvorlige situation bevirkede, at man godt ville vide, hvordan det
var med aldersfordelingen i korpset, og derfor foretog man en opgørelse,
hvis resultat blev:

Fulde udskrivningsstyrke...........................
Tjenstdygtigt ................................................
Overkomplette..............................................
38 år gamle og derover .............................
40 år gamle og derover .............................
45 år gamle og derover .............................
Under 22 år, tjenstgørende.......................
Under 22 år, ikke tjenstgørende...............

3.161
2.932
228
872
565
233
92
252

Under våbenstilstanden i september 1849 var der rigtig liv i byen med
farvestrålende parader af de forskellige lokale militære korps samt
laugene med faner og udsmykninger. Man ville hædre den del af arméen,
som hørte til i København for den gode indsats, den havde gjort i kampen
mod slesvig-holstenerne.
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Borgervæbningen i 1850’eme
Men krigen gik i gang igen, og borgervæbningen i København måtte
fortsætte med en mængde vagttjenester. Således anmodes der fra
Københavns fæstning den 3. maj 1850 om, at væbningen overtager
vagttjenesten af København efter denne plan:

Sted

Officerer
Hovedvagten................. ... 1
Gammelholm ...............
Slotsholm.......................
Christianshavns fort ...
Christianshavns bom ..
Rosenborg .....................
Nørreport.......................
Vesterport .....................
Østerport .......................

I alt:

Sergen Korpo Spille- Menige
ter
raler
mænd
1
1
14
1
13
1
12
1
10
1
6
1
16
1
13
1
19
1
1
10

J_____ 4

5

2
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Spillemændene havde tidsmæssigt den letteste tjans, idet de måtte
forlade vagten om morgenen efter reveillen.
Der blev ikke ofret de store penge på borgervæbningen, og de
tjenstgørende måtte som tidligere omtalt selv spæde noget til, også de
som fortsatte frivilligt ud over det normerede åremål, men selvfølgelig
slap de for den militærtjeneste, som landbefolkningen var forpligtet til;
almindelig værnepligt blev netop indført i 1848-49, men der var vist visse
overgangsvanskeligheder.
Som eksempel på et årsregnskab er valgt det fra 1850, og man kan jo
ikke sige, at det imponerer ved sin størrelse og omfang:
»Intægt«:
Beholdning fra 1849 ............................. rdl.
Fra magistraten ....................................... Fra finanserne ......................................... Mulkter ...................................................... Refusion fra brandkorpset .................... Sum .......................................................... rdl.

979
13.290
11.910
100
615
26.894
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»Udgivt«:
Til gager og lønninger........................ rdl.
Pensioner................................................ Ubestemmelige og tilfældige udg......... Munderingsvæsenet............................... Kontorhold ................................................. Skrivemateriel for korpsene .................. Den borgerlige indrullering .................... Oberstløjtnant Friderich ........................ Honorar til en underbefalingsmand ... Sum....................................................... rdl.

Balance...........................................................

20.660
50
1.500
400
500
60
1.230
740
100
25.240
1,654
26.894

Efter sejren over slesvig-holsteneme udspillede der sig store festligheder
i København i forbindelse med, at de forskellige troppeenheder kom til
byen for at afmønstre.
Det var godt nok i vintertiden, i dagene 2.-20. februar 1851, men vejret
lagde tilsyneladende ingen dæmper på udfoldelserne.
Marchruten gik ganske naturligt gennem Vesterport, stadig den
vigtigste indfaldsport til hovedstaden, og derefter over Gammeltorv,
hvor der blev rejst en imponerende æresport (se den sikkert over
dimensionerede størrelse på Holms akvarel, der findes på Bymuseet), en
port, der til fortrydelse for mange - og da navnlig for H. C. Andersen, der
udfoldede stor aktivitet i dele af arrangementet - først blev færdig den 6.
februar, til Christiansborg slots ridehus, hvor soldaterne skulle beværtes
med et festmåltid, med underholdning og besøg af den kongelige familie.
Borgervæbningen paraderede på ruten, og byen var på den anden ende
med blomstersmykning af husene, flaghejsning, optog med grønt,
laugsfaner, uddeling af lejlighedssange etc.
Første parket til at overvære troppernes indmarch havde man fra
vinduerne i Gammeltorv nr. 8.
Livgarden til fods arriverede selvfølgelig som den første enhed; den var
- som i dag - regentens regiment.
Den blev, som de øvrige, modtaget med kanonsalut fra voldene, og her
kom det borgerlige artilleri sikkert i aktion.
Derefter fulgte infanteri, jægere, gardehusarer, marinen og artilleriet,
deling efter deling, kompagni efter kompagni, en tilsyneladende endeløs
masse, der virkede uhyre kompakt i de smalle gader.
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Æresporten på Gammeltorv
Frit efter Holms tegning.

Den første enhed, der marcherede gennem den nu færdigbyggede
æresport på Gammelotorv, var 3. infanteribatallion, og med det samme
kan lige oplyses lidt om, hvem der stod bag dette pompøse midlertidige
bygningsværk:
konstruktion: arkitekt N. S. Nebelong,
malede figurer: kunstneren Constantin Hansen,
indskrifter: digteren H. P. Holst.
Altså absolut dygtige folk!
Men det blev hverdag igen!
Med hensyn til lønninger, kan det oplyses, at i 1851 fik en major 250
rigsdaler årligt i gage - lønninger udbetaltes kun til underordnet
personale!
Samme år blev der frigivet ekstra penge til særlige formål, f.eks. fik
hoboisteme et gratiale på 15 rigsdaler på grund af deres omfattende
tjeneste i krigsårene.
Krigsministeriet meddeler i august måned 1851, at der vil blive
overladt en del af de erobrede geværer til borgervæbningen. De skulle
dog først repareres. De gamle defekte tænktes solgt på en auktion.
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I relation hertil kan anføres denne opgørelse af 24. september 1854:
»Kjøbenhavns borgerlige Infanteries Geværbeholdning
den 1ste Januar 1854.

Til dagligt Brug i Tjenesten:
2500 St. 15 lødige Infanterie Geværer med Percussion, efter preussisk
Prøve af 1822 med samtlige dertil hørende Reqvisiter og Alle i
tjenstdygtig Stand.

Til Brug i Exercerskolen:
400 St. 16 lødige Infanterie Geværer med Percussion efter dansk Prøve
af1794, med samtlige dertil hørende Reqvisiter og Alle, med Hensyn til
deres Bestemmelse, i god, brugbar Stand.
Armaturcommissionen i Kjøbenhavns borgerlige Infanterie den 28.
Januar 1854
Caspar Müller.«
Notat: »Det bemærkes, at ved Infanteriet maa alle Underofficerer og
menige holde sig selv med Lædertøj og Sabel.
Bruhn.«
(den øverste).
Den 20. marts 1852: Meddelelse fra justitsministeriet: Indstilling fra
generalmajoren bevirkede, at Majestæten allemådigst udnævnte bl.a.
Niels Frederik Høffding til major med forpligtelse til at forrette tjeneste
som hidtil, altså som kompagnichef for Købmagerkompagniet.
Selv om der de sidste år havde været meget at se til både inden for
borgervæbningen, men også inden for forretningen og familien, hvor der
krævedes øgede arbejdsressourser på grund af ekspansion, havde han
åbenbart kræfter til overs, for i begyndelsen af 1854 var han hovedunder
skriver på en ansøgning om at få lokaleplads for Det borgerlige Frihaands Skyde Selskab i eksercerhuset på Christianshavn, men netop i
disse år var en diskussion i gang vedrørende dette hus myndighederne
imellem, så skydeselskabet fik vist intet ud af dets ansøgning. Sagen var
den, fortæller Villads Christensen i »København i Christian den 8., og
Frederik den 7.’s tid« (1912), at
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»en forening med pastor Visby, som formand i 1851 begyndte at opføre
en række arbejderboliger på en del afSøkvæsthusets grund langs med
eksercerpladsen og med vinduer ud mod denne, kæmneren protesterede
mod det hele anlæg; det ville være til megen gene for borgerne at
eksercere, hvor så mange personer kunne se på dem; uden at kommu
nen var bleven spurgt, var der allerede opført et plankeværk på
eksercerpladsens grund, og det må antages, at der også skulle anlæg
ges en vej over den langs de nye huse. Da pastor Visby blev spurgt, er
kendte han, at foreningen havde været uberettiget til at opføre planke
værket, men bad om, at det nu måtte blive stående; og en gade i
forlængelse afPrinsensgade ville han også gerne have anlagt. Men det
var forsent, han nu kom i tanker om at ansøge kommunalbestyrelsen
derom. Hans ansøgning blev afslået, og det nyttede ikke, atfinansministeren, der selv var interesseret i gadeanlæg på denne del af Christians
havn, støttede ham og anbefalede hans andragende om en kørevej hen
over pladsen. Pastor Visby havde fået de kommunale myndigheder
imod sig ved sin overiledefremgangsmåde, og han måtte nu opgive det
allerede påbegyndte byggeforetagende og se sig om efter en anden plads
til sine arbejderboliger.
Men det varen pyrrhussejr, kommunen her havde vundet overpastor
Visby og finansministeriet. Thi disse forhandlinger gav anledning til,
at ministeriet nu lod undersøge, hvem der egentlig havde ejendomsret
ten til denne eksercerplads. Resultatet blev, at pladsen tilhørte staten,
og dette måtte kommunen indrømme, idet den dog til en begyndelse
hævdede, at staten var forpligtet til at anvise borgervæbningen en
anden eksercerplads, hvis den fratog byen den hidtil brugte. Men også
dennefordringfrafaldt kommunen, da ministerietforlangte den prøvet
ved domstolene, og i 1854 indrømmede da kommunalbestyrelsen, at
staten havde ubetinget ret til at disponere over eksercerpladsen uden
noget vederlag til byen.
Regeringen benyttede sig meget energisk afdenne indrømmelse. Den
opsagde borgervæbningen til rømning af pladsen inden udgangen af
1856 og bekendtgjorde samtidig, at det hele areal ville blive udstykket i
37 parceller og bortsolgt til bebyggelse.
Stadshauptmanden var meget ulykkelig over den vending, sagerne
havde taget. Han havde ingen steder at gå hen med sine folk, og trods
opsigelsen vedblev han endnu i 1857 at eksercere med dem på den
gamle plads. Fra regeringen kom den ene skarpe skrivelse efter den
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anden for at få ham bort. Den 6. juli forlangte finansministeren, at
væbningen uopholdelig skulle ophøre med sine øvelser på Christians
havn; men endnu i begyndelsen afaugustfærdedes væbningsmændene
derude. Så henvendte finansministeren sig til justitsministeriet med
anmodning om at få dem fjernet, atfå porten ind til pladsen aflåset og
nøglerne afleveret. Det hjalp, og den 6. august meldte væbningen, at nu
var øvelserne ophørte. Samtidig indsendtes en fortegnelse over, hvad
der fandtes på pladsen, væbningen tilhørende. Det var en skydevold,
som havde kostet 660 rigsdaler, nogle flagstænger og skur, 12 bænke,
53 elmetræer, 1 ahorn, 8 kastanietræer, 28 frugttræer og nogle buske.
Plankeværket uden om pladsen var bekostet afkommunen, ligesom det
i 1844 opførte skur til isningsredskaberne.
Disse redskaber varjo nu for anden gang bleven husvilde, og på ny
forsøgte kommunalbestyrelsen at få tilladelse til at sælge dem ved
auktion. Men det blev nægtet nu som sidst, og justitsministeriet
benyttede lejligheden til at indskærpe, at ikke blot skulle redskaberne
fremdeles holdes rede til anvendelse, men borgervæbningen havde nu
som før pligt at besørge isningsarbejdet, når det blev forlangt.
M.h.t. til opbevaringen af alt det gamle jern måtte regeringen dog
denne gang selv gøre udvej, da den forlangte pladsen ryddet; og det
ordnedes da således, at det hele blev afleveret på den militære
materialgård. Skydevolden på eksercerpladsen fik lov til at blive
liggende et år endnu, og det øvrige inventar solgtes ved auktion for 285
rigsdaler.«
Hvad der yderligere skete i dette område, skal ikke efterforskes her, blot
skal det nævnes, at i 1857 boede der 82 husvilde i bygningen.
Forholdene var yderst primitive: ingen skillerum eller sondring mellem
kønnene og ringe eller ingen sanitære bekvemmeligheder.
Året efter, i 1858, kom der visse reguleringer i reglementet: officerer
kunne nu få afsked efter 12 års tjeneste, dog med den begrænsning, at der
ikke måtte blive 20 pladser ledige. Hvis der blev det, skulle der
afskediges efter anciennitet.
Med hensyn til de menige, så kunne man nu gå ud af aktiv tjeneste ved
38 års alderen eller efter i alt 16 års tjeneste. Der blev altså slækket på
kravene, og de fleste havde vel allerede da på fornemmelsen, at disse
frivillige eller næsten frivillige korps havde udspillet deres rolle på grund
af hele den tekniske udvikling.
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Indskrivningsbevis for borgervæbningen. Frederik den 7. s tid.
(»Hovedet« er nytegnet efter original kopi. Københavns bymuseum).
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Borgervæbningens sidste årti
Om N. F. Høffdings sidste år i borgervæbningen kan der fås nogle
oplysninger ved at gennemgå parolbefalinger i tidsrummet 1860-70, der
også blev hele korpsets sidste:
Det tilkendegives, at man er tilfreds med hans
29. maj 1863:
»bestyrelse« af 1. bataillon.
28. nov. 1864:
Han indkaldes til Københavns garnison ledsaget af
løjtnant Jantzen. Ærinde ikke opgivet.
1. sept. 1866:
Efter indstilling fra borgervæbningskommandoen
udnævnes han til Ridder af Dannebrog.
6. maj 1867:
Avancement til oberstløjtnant.
Møder til kur (cour) på slottet.
31. dec. 1868:
Ansøgning fra N. F. Høffding om afsked fra hvervet
15. maj 1869:
som oberstløjtnant og chef for Købmagergades kom
pagni. Ville stille sig til rådighed som stabsofficer
uden gage.
Anbefales af korpschefen P. A. Wulff, der i øvrigt
roser ansøgeren for hans arbejde i borgervæbningen
gennem de mange år. (ca. 40).
27. juli 1869:
Fra justitsministeriet:
»Paa Justitsministeriets i Anledning af Hr. Gene
ralmajorens Indstilling i behagelig Skrivelse af
26de Mai d.A. samt efter Modtagelsen afde i Deres
behagelige Skrivelse af 28de f.M. indeholdte Op
lysninger derom allerunderdanigst vedlagte Fore
stilling har det behaget Hans Majestæt Kongen
under 25de s.M. allernaadigst at bifalde:
at Oberstløjtnant og Compagnichef ved Kjøben
havns borgerlige Infanteri Niels Frederik Høff
ding, Ridder af Dannebrog, entlediges som Com
pagnichef og forbliver til Tjeneste i Corpset som
Stabsofficer uden Gage.«
Oberstløjtnant N. F. Høffding permitteres.
4. maj 1870:
28. juni 1870:
Fra justitsministeriet meddeles, at kongen har bi
faldet, at en del af de højst chargerede af de afgående
officerer får tilladelse til at benævne sig med en
højere rang end den opnåede i tjenesten, bl.a. fik N.
F. Høffding rang af oberst.
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Inden en egentlig nedlæggelse af borgervæbningen fandt sted, fremkom
der et forslag til en reorganisering, så opgaverne kom til at svare til den
nye tids krav, men det var vanskeligt at nå frem til et rimeligt resultat.
Christianshavns Avis skriver kort om spørgsmålet i 1869, den 15. dec.:
»Borgervæbningen og livjægerkorpset synes nu at synge på det sidste
vers. Justitsministeren vil indgive til rigsdagen et lovforslag, der går ud
på ophævelse af borgervæbningen, i hvis sted skal træde en såkaldt
»Kjøbenhavns Væbning« bestående af3000 mand infanteri og artilleri
af hærens forstærkning. Der skal være 15 dages øvelse.«
1869, 24 dec.:
»Kjøbenhavns væbning. En skrivelsefra magistraten om omordningen
af Københavns borgervæbning, hvorom lovforslaget som bekendt er
indgivet til kommunalbestyrelsen, blev i borgerrepræsentationens
møde i mandags omdelt til medlemmerne. I sin helhed tiltræder
magistraten ifølge denne skrivelse det omhandlede lovforslag, kun med
et par enkelte ændringer: at væbningen kun må anvendes til øvelse i
København og nærmeste omegn, og i krigstid kun benyttes til direkte
forsvar afKøbenhavn og søforterne ogfæstningsværkerne. Afkommu
nen fordres et årligt tilskud på 8.000 rigsdaler.«
1870, 5. febr.:
»Finansudvalget har foreslået at nægte det opførte beløb til denne
forældede institution.« (Borgervæbningen)

Det endelige resultat blev, at borgervæbningen ophævedes i 1870. Den
erstattedes af Københavns væbning, der var opbygget på en noget anden
måde og med en ulige formålsparagraf, men det er en helt anden historie.
Den ophævedes i øvrigt i 1909.
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Borgervæbningen set i et lidt lettere perspektiv
En del forfattere har især hæftet sig ved de komiske ting i forbindelse med
borgervæbningen, og nogle har ligefrem gjort nar ad den og i det hele
taget beskrevet den nedladende.
Selvfølgelig har der da været mange pudsige og humoristiske foreteel
ser - men det har der vel også været inden for det egentlige militær.
Der var i hvert fald ingen tvivl om, uden at borgerne måtte tages på en
speciel måde, med venlig overbærenhed, uden streng tilrettevisning eller
overmodig opførsel, så det kunne sikkert mange gange være sværere at
virke her som officer end at være linieofficer; der krævedes mere
tilpasning, jordforbindelse og psykologi.
En af de forfattere, der har beskrevet nogle af de humoristiske ting fra
borgerlivet på en sober og rimelig måde, er Alfred Jeppesen, som i »Fra
det gamle København« siger:
»Der kom tit et lidt komisk skær over borgernes legen-soldater ude på
fællederne. Deres eksercits var langt fra mønsterværdig. Det kneb med
at gennemføre den stive og stramme militære holdning og afstand.
Mange af de kommanderende officerer var til daglig beskæftiget med
helt andre ting, måske stod de bag en disk og solgte sukker og grøn
sæbe, og så var det ikke så let pludselig at skulle svinge sabelen og gå i
spidsen for et helt kompagni. Officererne var tit de meniges ligemænd i
det borgerlige liv, ja måske kommanderede de deres egne principaler.
Når befalingsmændene kom lidt op i årene, kneb det meget ofte med
at passe uniformen, der var anskaffet i deres ungdom. Den sad alt for
stram om den kuglerunde mave, hvad der ikke hjalp til atfremhæve det
krigerske udseende. I de højere grader var officererne beredne og
styrede deres vælige ganger med megen værdighed. En af de bedst
kendte og mest omtalte var grosserer og oberst i væbningen Johan
Garbrecht. Han var en god og hæderlig mand, men altfor naiv. Han tog
sine militære pligter med den største alvor, betragtede borgervæb
ningen som en prydfor landet, udgav skrifter og digtede sange til dens
hæder. Han blev kaldt »Dannerskjalden« og udtrykte sig i etforfærde
lig svulstigt sprog, når han henvendte sig til sine medborgere:
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Stolt og glad skal du leve for Danmarks held,
stolt og glad skal du dø for Danmarks hæder !
Lad os på fredens dag stedse virke til vort eget
og medborgernes vel og glæde men bestiger engang tvedragt og vold vore grønne strandbredder,
da - da griber vi sværdet,
da stiller vi os om vor elskede konge, Frederik den Ejegode,
og jubler: Fader, før os! før os til sejr
eller til en hæderlig død.
Danmarks borgere! stedse være dit valgsprog:
Til Gud min sjæl
for Kongen at dø,
og hæder og held
om stad og om ø.

Den største højtidsdag for borgervæbningen var den årlige kongerevy
på Nørrefcelled. Det var ikke blot en glædesdagfor de tapre krigere selv,
men også for deres koner og børn. De fulgte med ud til» valpladsen « og
slæbte på store madkurve eller transporterede dem i barnevogn.
Hvis det kneb med pladsen, blev nogle af madvarerne gemt oppe
under mændenes chakoter. Engang fik Frederik den 6. midt under en
revy øje på en borgersoldat, der stod nok så stiv og strunk, men med
nogle mærkeligt rødstribede kinder. »For Guds skyld«, sagde kongen,
»er den mand såret?« En officer skyndte sig hen forat se, hvad der var i
vejen, og så viste det sig, at striberne heldigvis kun stammede fra
syltetøjet i de pandekager, han havde skjult i sin chakot. »Hå, hå!« lo
kongen, »de blessurer (sår) behøver ingen feltskær!« Og efter øvelsen
var sluttet, udtrykte han som sædvanlig sin glæde over dagens forløb
med de ord: » Tak, børn, jeg er fornøjet med eder.«
Når den anstrengende eksercits havde varet nogle timer, blev der
holdt hvil. Man lejrede sig i det grønne og togfor sig af varerne, og det
hændte for mere end én, han havde vanskeligt ved at holde trit på
hjemmarchen. Men det gjorde ikke så meget. Koner og børn gik ind i
geledderne arm i arm medfatter, og drengene var stolte, hvis de fik lov
til at bære geværet. Om aftenen blev der holdt bal og danset til
»Borgernes musikkorps«. »Ikke gøre grin med borgermusikken!«
hedder det endnu.«
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Andre Gøremål
Skydeselskabet
Ud over tidligere nævnte aktiviteter kan yderligere fremhæves to. Den
første er hans medlemskab af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skyde
selskab og Dansk Broderskab.
Selskabets historie går meget langt tilbage i tiden, til Christopher af
Bayerns regeringsperiode i 1400-tallet, og formålet var mest af selskabe
lig karakter, isprængt lidt velgørenhed.
Det søgtes mest af de velstillede, og i meget høj grad af købmænd. I
1787 indviedes selskabets bygning på Vesterbro, altså uden for voldene.
Herude boede dengang omkring 1000 mennesker, og der fandtes en del
virksomhed af industriel art, bl.a. flere reberbaner ogen slags fabrik, hvor
der fremstilledes sejldug.
Der hørte oprindelig 7 tdr. land til grunden, der strakte sig sydpå til
Kalveboderne.
Efterhånden som København voksede, blev der solgt mere og mere fra
grunden til jernbane, gader og beboelsesbygninger, f.eks. Istedgadekvarteret, og for ikke at kugler fra skydningerne skulle gøre skade på tilfældige
personer uden for området, blev der bygget en høj afspærring i form af en
mur.
Senere blev bygningen med den resterende mindre grund overtaget af
Københavns kommune, og selskabet flyttede til Klampenborg, til
landstedet »Sølyst«.
1 1956 åbnedes så i de oprindelige bygninger Københavns bymuseum,
der rummer minder om byens historie.
N. F. Høffding - man skulle/skal anbefales af et medlem - indførtes i
selskabet i 1862, og et nyt medlem måtte inden for en rimelig frist
aflevere en malet træskydeskive.
Disse skiver, hvoraf mange er ophængt på Bymuseet, er cirkel
formede, og yderst er der i en ring angivet navn og datering, men den
største del af pladen er optaget af et motiv, der ofte er tilknyttet
medlemmets erhverv. I 1800-tallet var det almindeligt at få påmalet sit
hjem, sin virksomhed eller eventuelt sit landsted.
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N. F. Høffdings skydeplade.

Dette havde N. F. Høffding også fundet passende, for i hans skive
vises hjørnehuset ved Gammeltorv-Nørregade med Vor Frue kirke i
baggrunden. Hans søn, Victor, der blev medlem ca. 10 år senere, havde
deres pakhus på Wilders plads som emne.
Skiverne, hvoraf der er flere hundrede, har stor topografisk og
kulturhistorisk betydning.
På de ældste af skiverne ses en mængde cirkelformede huller, uens
fordelt, og disse er opstået, fordi man i begyndelsen skød direkte til og på
dem, altså brugte dem i deres egentlige funktion, men så syntes man nok,
at det var synd for de fine skiver, der ofte havde en anerkendt kunstner
som ophavsmand, så i 1811 stoppede man skyderiet på dem, men
skikken med, at nye medlemmer skal aflevere én, har man bibeholdt.

Menighedsråd
Selv om N. F. Høffding og hans kone ikke talte med deres børn om
religiøse emner, så var de dog interesserede i kirkelivet, uden at de vist
reflekterede dybere over de mange spørgsmål vedrørende liv og død.
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Vor Frue kirke lå ikke langtfra N. F. Høffdings hjem.

Deres foretrukne kirke var ganske naturligt Vor F rue, sikkert fordi den
lå så tæt ved hjemmet, ja den var næsten genbo. De fulgte »uden at
mærke forskellene, stiftsprovsternes række fra den rationalistiske H. G.
Clausen gennem den spekulative Tryde til den retoriske Paulli og den
venlige Rothe.«
I kirken »købte« de en stol, og den gik i arv i familien helt op til
århundredskiftet.
I de sidste år af hans liv, var han nærmere tilknyttet kirken, idet han da
blev verdslig kirkeværge.
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To Karakteristikker
To medlemmer af familien har givet en sammenfattende beskrivelse af
N. F. Høffding.
Først citeres, hvad forfatteren Knud Bokkenheuser, gift med en
datterdatter, har givet som karakteristiske menneskelige træk og derefter
sønnen Haraids:

Af forfatteren Knud Bokkenheuser:
»Han var jernflittig og ejede en klar og kold forstand, men overfor
fremmede gjorde han et noget indesluttet indtryk. Han var selvfølende
og kunne af og til have anfald af hypokondri, som pinte ham en del.
Men retlinet var han til det yderste, i al sin færd en helstøbt mand afden
gamle skole, og han vandt gennem sin virksomhed og ved sin karakter
almindelig agtelse.
I sit hjem kunne N. F. Høffding give sit gode hjerte frit løb, selv om
han også kunne få koleriske anfald, som dog hans hjertegode,
fornøjelige og rødmossede lille kone så udmærket forstod at aflede. I
hjemmet gik alt til daglig meget spartansk til. Nøjsomhed prægede
begge ægtefællerne, og deres udmærkede solide borgerlige egenskaber
gik i arv til alle deres børn.
Da sønnerne blev voksne, tog de kvistværelserne i besiddelse. Pro
fessoren havde sit studerekammer med vinduerne ud mod Gam
meltorv. Og i den kreds, der samlede sig om disse sønner, hyggede
faderen sig og kunne være glad og synge med på omkvædene til de
gamle drikkeviser omkring punchebollen. Familien lå på landet - først
i Valby og senere i Skodsborg -, og dens hjem blev typen på et ægte,
hyggeligt borgerhjem, hvor folk holdt af at komme. Kun en sjælden
gang fandt der store herremiddage sted.«

Af sønnen Harald:
»Min Fader var en smuk og statelig Mand. Jeg mindes, med hvilken
Stolthedjegsaa ham træde ind i Metropolitanskolens Eksamensloka
le, naar han kom for at høre paa mig. Senere, engang i mine
Studenteraar, fikjeg paa en komisk Maade at vide, at ogsaa andre end
136

jeg ansaa ham foren smuk Mand. Vi boede paa Landet i Skodsborg og
havde vore bestemte Badetider i et Badehus, der var til Leje. En Dag, da
jeg gik i Bad, kom en ældre Herre og spurgte mig, om han ikke maatte
gaa i Bad med mig, da der ikke var Plads til ham andensteds. Det gik
jeg indpaa, og vi klædte os af, sprang ud og svømmede. Da vi saa stod
og tørrede os af, sagde Manden: Hvem er De en Søn afunge Mand? Og
da jeg sagde ham det, udbrød han forundret: »Hvad? er De Søn afden
smukke Mand!« Heldigvis var jeg ikke forfængelig og kunde tage
Episoden humoristisk.
Som han staarformig, var han en Mand, derfyldte heltud indenfor
sin Ramme. Jeg har oftepaa ham anvendt Hamlets Ord om sin Fader:
»Tagham i Et og Alt, -han var en Mand!« Selvfølende og dog med klar
Forstaaelse af sin Begrænsning, arbejdssom og nøjsom, med frisk og
selvstændigt Blik paa Livet og med Sansfor de Goder, det kunde bringe
- saaledes staar han for mig.«
»Det var saa trygt at vide, at han var til, og saa herligt at se hans
mandige Skikkelse som Midtpunkt i Hjemmet. Vi Børn følte os i en
Afstandfra ham, der gjorde os saa meget des gladere ved et venligt Smil
eller et opmuntrende Ord. Der kunde være noget Indesluttet over ham.
Han havde Vanskelighed ved at tale om sig selv, og han trængte til, at
man skulde komme ham imøde. Ofte fik Hypokondrien Magt over
ham. Jeg kommer i den Anledning til at tænke paa et af de stolteste
Øjeblikke i mit Liv. Det var det sidste A ar, jeg boede hjemme før mit
Giftermaal, at han en Aften sagde til mig: »Harald, du maagaa lidt ud
med mig; jeg er saa tung i Sindet og ved ikke, hvorfor.«
Vi gik da omkring i Gaderne i den mørke Vinteraften, til den tunge
Sky havde lettet sig. Da hans Sønner vare bievne Voxne, blev Forholdet
mellem dem og ham frit og hjerteligt, skønt Afstandsmomentet stedse
var der. Det Retlinede i hans Karakter lod ham staa som et Forbillede
for hans Børn. Ofte har jeg i vanskelige Situationer spurgt mig selv:
»Hvad mon Fader vilde gøre her?« Skønt han baade i kirkelig og
borgerlig Henseende var konservativ, forstod han dog, at den unge
Slægt i mangt og meget maatte se anderledespaa Tingene, end han var
vant til. Og jeg tror, jeg tør sige, at han havde Tillid til sine Sønner, at
selv naar de gik Veje, der vare ham fremmede, eller endog vare ham
imod, saa kunde han dog tro, at det for dem var de rette Veje.«

I Den store Salmonsen beskrives han som »dygtig og myndig«.
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Død og Begravelse
Dødsfald
To børns død
Selv om det gik N. F. Høffding godt i livet: en blomstrende forretning,
dygtige børn, mange gøremål, respekteret i alle retninger, og forholdsvis
højt socialt stade, så var der naturligvis også sorger og bekymringer.
Udadtil var de største sikkert, at hans ældste søn døde af en lungesyg
dom, da han var 15 år, ligesom den yngste datter kun blev 10 år, men
sådanne ting var man jo indstillet på i denne tidsperiode, hvor dødelighe
den havde en høj frekvens, og man troede på en skæbnebetinget
tilværelse.

Hans egen død
Som det ses af dødsannoncen, blev N. F. Høffding ikke så forfærdelig
gammel.
Dødsårsagen angives i protokollen til at have været rheumatisk feber.
Der er ikke i pressen fundet nekrologer, ligesom man må sige, at
annoncen om bekendtgørelsen af dødsfaldet ikke er særlig pompøs, men
alt dette stemmer ganske godt overens med familiens hele levevis og
indstilling til måden at leve på.

»Imorges Kl. 2lå hensov stille og rolig min elskede Mand, Oberst,
Grosserer Niels Frederik Høffding, R. af Dbg, 65‘/2 gi., hvilket
herved meddeles Slægt og Venner.
Kjøbenhavn, den 25de Marts 1873.
Mine Høffding født Gjellerup.«

Gravsted
I forbindelse med N. F. Høffdings begravelse kan nævnes, at han
allerede ved faderens død i 1836 havde fået tilskødet et gravsted på Vor
Frue/Assistens kirkegård uden for Nørreport, for selv på daværende
tidspunkt var der pladsmæssige problemer på de kirkegårde, som fandtes
inden for voldene.
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Det gravsted, han havde fået tildelt, målte fire alen i længde og fire i
bredde. Det var altså kvadratisk. For dette betalte han til den beskikkede
kurator, Clausen, 31 rigsbankdaler sedler, hvorefter han og hans
efterkommere kunne råde over pladsen i 100 år. Rettighederne baseredes
på kongeligt reglement af 1805.
Gravstedet blev sidste gang brugt i forbindelse med hans kones
begravelse i 1896.
Det blev sløjfet i 1980.
Regnskabet for jordfæstelsen ser sådan ud:
Gravning af grav ........................................ 1 rdl. 4 mk.
x) Overordentlig dybde ........................................ 2 Ligvogn .............................................................. 10 2 ligbærere .......................................................... 8 Graverne.............................................................. 2 Klokkeren ..........................................................
1 mk.8 sk.
I alt..................................................................... 23 rdr. 5 mk.8 sk.
x) Der er i skødefortegnelsen angivet, at N. F. Høffding nedsættes i dyb
grav. Yderligere er der bemærket, at et barn, død i en alder af 4 mdr., er
nedsat i gravstedet.

Martha Kirstine Rasmine Høffding
Fødested og afstamning
Hun var født i 1813 og levede sin barndom på » Strandegård«, beliggende
i yderst naturskønne omgivelser ved skov og strand i Roholte sogn i
nærheden af Fakse og Præstø.
Her havde faderen, Poul Gjellerup, forpagtningen af den ret store
landbrugsejendom under godset Gaunø, hvor han i sine yngre dage
arbejdede både i selve landbrugsafdelingen, men også i administrationen
af det meget store gods. Han må have været dygtig, for han fik i hvert fald
titlen »kammerråd« hæftet på sig, og det vil sige, at han havde noget med
økonomien at gøre.
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Poul Gjellerups far døde ret ung fra flere mindreårige børn - Poul var
da 15 år. Han havde været præst og provst i Stenløse-Veksø, hvilket
Pouls morfar også havde været (se side 15 - 20).
Marthas mor hed Drude og var datter af Ole Høffding, præst i
Marvede-Hyllinge i nærheden af Næstved. Hun var altså søster til Niels
Frederik Høffdings far, hvilket vil sige, at Rasmine og Niels Frederik var
kusine og fætter.
De lærte hinanden gensidigt at kende ved besøg i hjemmene. Selv om
afstanden mellem København og »Strandegård« efter den tids forhold
var lang, og der fandtes jo kun dagvognen af offentlige transportmidler, så
besøgte de to familier alligevel hinanden med passende mellemrum. Da
Rasmines bedstemor som enke flyttede til København, gjorde det
naturligvis bevæggrundene til et besøg endnu større, ligesom hendes
ældre brødre på et tidspunkt opholdt sig i København i uddannelsesøje
med, og opholdet må have været af længere varighed, for af udskrivnings
listerne til det borgerlige infanteri ses, at de begge var udskrevet til dette
korps i midten af 1820’eme.

Giftermål og dagligdag
Niels Frederik var Rasmines ungdomsdrøm, og betagelsen holdt sig hele
livet. Hun stod trofast ved hans side i onde som i gode tider, og heldigvis
var der flest af de sidste. De blev gift den 28. september 1833. Hun var
altså 20 og han 26 år. Vielsen foregik i Roholte kirke i hendes fødesogn,
og det var hendes broder, Carl Adolph, som ordnede den kirkelige
handling, idet han kort forinden var blevet udnævnt til sognepræst her.
Året før giftermålet havde Niels Frederik, som omtalt, startet egen
forretning, og der var i hvert fald ingen tvivl om, uden at hun måtte yde en
særdeles stor arbejdsindsats. Børneflokken, der kom i perioden 1834 til
1850 krævede naturligvis megen omsorg. Godt nok havde hun tjeneste
folk til hjælp , hvilket ses af folketællingslisteme, men da virksomheden
krævede mange ansatte, og de alle var på kost, skulle der laves mad til
butiksfolk, kontorister, kuske, karle og selvfølgelig til selve familien, og
først omkring 1860, hvor forretningen mere og mere gik over i en gros
handel, lettede det, da folkene i stedet for fik udbetalt kostpenge. Nævnes
skal det da også, at køkkenfaciliteteme dengang generelt var ret pri
mitive. Der var dog komfur; men der skulle slæbes brændsel op, ligesom
man ikke kendte til indlagt vand. Det måtte hentes i gården, hvilket
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egentlig var et fremskridt, for mange andre måtte helt ud på torvet til
pumpen der. Yderligere stod det heller ikke særlig godt til med de
sanitære forhold: dårlige vaskemuligheder og lokum i gården. Alle disse
ting besværliggjorde naturligvis det daglige arbejde; men sådan var det
altså bare!
I forbindelse med rengøring kan der som kuriosum fortælles, at der går
det sandsynlige rygte, at Rasmine Høffding luftede sit sengetøj på gaden
ved Dyrkøb - hyggeligt! - når der for- og efterår var gang i eftersynet af
husets forskellige kroge.

Karakteristik
Om sin mor skriver sønnen Harald:
»Mine erindringer om situationer, i hvilke moder var hovedpersonen,
ere tydeligere end noget bestemt og specielt erindringsbillede af hende
alene. Jeg mindes en aften fra mit femte eller sjette år. Moder havde
bragt mig og mine to yngre brødre tilsengs og sad nu og læste i
Andersens eventyr for os. Vel vare vi optagne af, hvad vi hørte; men
hovedsagen var dog følelsen af tryghed og hjemlighed, følelsen ved, at
den, vi holdt så inderligt af, sad der og vogtede på os, medens eventyrets
indhold langsomt gik over i de første drømmes indhold.
Moder var blond og rødmusset. Det er fra hende, jeg har det
sokratiske ansigt, jeg ofte har hørt om. Hun havde et mildt og et lyst
sind, som øvede en dæmpende indflydelse på faders koleriske og
hyppige hypokondri. Da jeg engang klagede over min afmagt overfor
mørke og sløve tilstande, sagde hun mildt og stille: »Det har du ikkefra
dig selv!«
Vi børn kom med alting til moder, betroede hende alt. Og hunforstod
os, gennemskuede os også, når vi vilde gøre os til mere, end vi vare. Hun
ha vde et poetisk sind, let begejstret og rørt, og uden selv at være belæst i
poetisk literatur, gjorde hun utvivlsomt meget til, at jeg fik sans og
interesse i den retning. På sine gamle dage, da hun var bleven ene, idet
alle ungerne var fløjne fra reden, traf man hende gerne i sin lænestol
med bog og strikketøj, og hun var altid meget optaget af, hvad hun
havde læst.
Ligesom fader holdt hun sig til kirken. I hendes sidste dage kom
modsætningen mellem troende og fritænkere stærkere og stærkere
frem, og hun holdt bestemt stade blandt de første. Men da jeg sagde, at
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hun så egentlig også måtte tro på en djævel, erklærede hun på det
bestemteste, at det vilde hun ikke vide af.
Hun stod i sine sidste år som stammoder (moder, bedstemoder,
oldemoder) til en slægt, der så op til hende som den milde og ærværdige
patriarkinde. Hendes 70- og 80-års fødselsdage blev fejrede på en
hjertelig og festlig måde i min ældste broders (Victors) hus. På 80-års
dagen dansede børn, svigerbørn og børnebørn en menuet, de havde
indstuderet, til ære for hende.
Det gik så smukt, at det virkelig var en ære.
Af en sang, jeg skrev til hendes 70-års fødselsdag, hidsætter jeg et
vers, der efter min mening karakteriserer hende ret godt.

»På denne dag vil minders flok sig hæve
om hvad dig livet bragte, mørkt og lyst,om hvergang du i sorgen måtte bæve,
hvergang du jublede på glædens kyst.
Men gennem alle toner vil den klinge,
den sjælens rene, dybe harmoni,
der adler livet, selv det stille, ringe.
Den gjorde let din fod og lys din sti!«

Diverse oplysninger
Selv om det gik godt for familien i Nørregade 1, så var der da også
sørgelige begivenheder i dens tilværelse. Tidligere er der omtalt, at to af
deres børn døde, henholdsvis 10 og 15 år gamle, men nogle få år efter
mandens død, skete det tragiske, at den trediefødte søn, Valdemar, afgik
ved døden, 38 år gammel. Han var først uddannet i faderens forretning,
men gik senere over i handelsflåden og blev koffardikaptajn. Han var gift
og havde to børn.
Det største slag for Martha Høffding var hendes mands bortgang.
Selv om han kun blev 66 år, så var han i mange år blevet kaldt »den
gamle oberst«, og allerede da han blev udnævnt til major, havde
ægtefællen ret til at blive tituleret frue i stedet for madam, og det var
meget fint! F. eks. var der kun én på Det kgl. Teater, som blev tiltalt
således, og det var fru Heiberg. Lige til sin død blev fru Høffding tituleret
oberstinde, hvilket hun bestemt ikke havde noget imod.
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Martha Høffding i sin stue. (Midten af 1890’erne).
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Efter mandens død var hun i en årrække medejer af virksomheden,
men havde i og for sig intet med driften at gøre, hvilket hun jo heller ikke
nogen sinde havde beskæftiget sig med. Det var naturligvis hendes søn,
Victor, der gennem flere år havde domineret styrelsen. Senere overtog
han den, hvorefter moderen fik et relativt stort beløb udbetalt i årspenge.
Og hun kunne vel siges at have været særdeles godt stillet. (Se liste over
indtægt og skat).
Fotografiet viser hende i en af stuerne, og antagelig lægger man mærke
til to af malerierne og stolene; de har været omtalt i afsnittet om
inventarium.
I 1886 købte hun ejendommen 2aØ i Vedbæk, Søllerød sogn, for
9.000 kr. Den skulle bruges som sommerbolig, hvilket blev brugt af
mange økonomisk uafhængige københavnere på den tid. Man lå på
landet! Denne ejendom blev senere overtaget af Poul Victor, og efter
hans død blev den i 1911 solgt til enkefru Mathilde Høffding for 12.000
kr.
Uvist af hvilken årsag flyttede hun i sit sidste leveår, idet hun lejede sig
ind hos en fru Fick i Vestergade nr. 2, altså ikke langt fra det sted, hvor
hun havde levet hele sin københavnstilværelse. Lejligheden var på 8
værelser med entré, køkken, strygestue, fadebur, pigeværelse samt et
kvistværelse til gården - så hun kunne da lige klare sig!
Lejen for det hele var 2100 kr. pr. år.
Kontrakten er underskrevet den 20. januar 1896.
Selv døde hun ret pludseligt i november 1896 efter få dages sygdom.
Hun blev 83 år gammel.

Victor Høffding
Uddannelse
Victor var født den 5. juni 1836, og hans skolegang skete, som det blev
almindeligt for denne familie, i Efterslægtens skole.
Da han var færdig her, kom han i november 1851 i lære i faderens
hørkramforretning og blev svend 5 år efter. I hørkræmmersvendenes
indskrivningsbog står der:
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»April 23de 1856:
Poul Victor Høffding indskreven som Lærling 5. Nov. 1851 hos N. F.
Høffding og ifølge Magistratens Foranstaltning af 19. ds. har taget
Examen tilkjendt Karakteren Godt - indskrives som Svend.«

Kort efter rejste han til udlandet for at uddannes yderligere i købmandsskab. Han fik plads i et stort eksportfirma i Stettin i Tyskland, og selv om
han kun var lidt over 20 år, fik han dog en stor opgave pålagt, da han var
kommet lidt ind i sagerne. Opgaven gik ud på at rejse til Stockholm for at
inkassere et udestående beløb, og det må antagelig have været ret
betydeligt, for ellers ville man vel ikke have gjort så store anstrengelser.
Rejsen, der fra Malmø hele vejen til Stockholm foregik i hestetrukken
dagvogn, har sikkert været meget anstrengende og varet flere dage. Han
klarede jobbet på bedste måde, berettes der.

F orretnings virksomhed
Det havde nok været meningen, at han skulle have fortsat sin uddannelse
i det fremmede andre steder, men på grund af den store handelskrise i
slutningen af 1850’eme, blev han kaldt hjem til hjælp i faderens
virksomhed, der jo netop efterhånden havde haft stor fremgang. Han blev
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først prokurist og rejste meget i provinsen, men selv om han var søn af
huset, blev han ikke honoreret særlig højt, hvilket kan konstateres ved at
se på skatteeksemplerne andetsteds i denne beretning, men det harmone
rer helt med faderens indstilling, og der skulle også tages hensyn til de
øvrige børn.
11861 indtrådte han som kompagnon, og på dette tidspunkt begyndte
de begge at kalde sig grosserere, og samtidigt fik broderen Valdemar
underskriftsrettighed som fuldmægtig. I følge et notat i handelsregistre
ringsprotokollen pointerede Victor, at han ikke ønskede at handle med
brændevin. Der er ikke givet nogen begrundelse, men det kan eventuelt
have været af idealistiske årsager.
Samme år, 1861, giftede han sig med Susanne Elisabeth Kastrup,
hans kusine, idet hendes mor var født på »Strandegård« og søster til
Martha Høffding. Faderen var »tobaksfabrikeur«.
Efter Niels Frederik Høffdings død i 1873 blev Victor automatisk og
ganske selvfølgeligt leder af virksomheden, men først i slutningen af
firserne overtog han forretningen fuldstændigt.

Hjemmet
I lang tid boede Victor og hans familie på 1. sal i ejendommen, men
senere flyttede de til større forhold på Nørre Farimagsgade nr. 15.
Efterhånden blev der også købt landsted, nemlig »Enighedslyst« ved
Frederiksdal i Lyngby sogn.
Ægteparret førte et gæstfrit hus, hvor der kom mange prominente
personer til middag, blandt andet fru Hennings, professor Vilhelm
Andersen, og en række andre især kunstnere, det være sig malere,
billedhuggere, digtere og skuespillere. Festerne var altid lagt an på et
borgerligt og hyggeligt plan, hvor man forlystede sig med så jævne
adspredelser som ordsprogslege og laterna magica.

Karakteristik
Victor Høffding havde arvet sin fars klare nøgterne forstand og store og
hurtige overblik, men hans sind var langt lysere og lettere, ligesom
moderens.
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Forretningsmæssigt havde han en langt større horisont, og hans
uddannelse og økonomiske uafhængighed bevirkede, at han blev involve
ret i en mængde forskellige projekter, men herom senere.
Politisk skulle man nok have forventet, at han hørte til i den
konservative fløj af samfundet, men det var ikke tilfældet; han var radikal
eller venstremand.
Hans interesse for kulturelle værdier viste sig i hans køb af kunst, hvor
han navnlig erhvervede sig megen fin malerkunst.
Selv om hans tætte skikkelse kunne virke lidt afvisende, så var han det i
virkeligheden ikke. Han kunne fornøje sig over de små ting i tilværelsen,
og han indgød tillid, respekt og virkede afdæmpet trods en naturlig
samlende personlighed.

Udadvendte gøremål
Forskellige engagementer
Der kan ikke her gås i dybden med hensyn til disse, og derfor vil der kun
blive foretaget en opremsning:

den danske handels fællesrepræsentation,
Grosserer-Societetets kommission,
Børsens voldgiftudvalg for jern og frø,
medlem af Sø- og Handelsretten,
formand for dampskibsselskabet Cimbria,
medstifter af og medlem af bestyrelsen for ØK,
medlem af Privatbankens bankråd,
medlem af den nordiske civilkommission,
medlem af udvalget til omordning af udenrigsministeriet,
formand for jern- og metalbranchens grossistforening,
medlem af Nationalbankens bankråd,
medlem af Københavns Understøttelsesforening.

Et stort handelsmøde
Et eksempel på den store respekt, man nærede til ham inden for hans
faglige organisation, og den store dygtighed han var i besiddelse af, ses af
referater fra et stort såkaldt handelsmøde på Børsen i København i
september 1899. Referatet består af mange spalter, men her gengives
kun meget kort:
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»Det store handelsmøde, der vil optage to hele dage, åbnes iformiddag
kl. 10 på Børsen af formanden for Grosserer-Societetets komité,
etatsråd Adolph.
Særlig interesse vil der knytte sig til grosserer Høffdingsforedrag om
handelsdepartementet.
Modet slutter i morgen med en festmiddag i Hotel dAngleterre.«
(Pol.)

Facsimile af Det Østasiatiske Kompagnis Aktiebreve
Af Aktiekapitalen er 1 Million Kroner allerede fast placeret, medens de
resterende 1 Million Kroner Aktier (i Stykker paa Kr. 2000 og Kr. 1000) og 1 1/2
Million Kroner Obligationer udbydes til Tegning af Den Danske Landmands
bank, Hypothek- og Vekselbank i Kjøbenhavn i Henhold til nedenstaaende
Prospektus.
Efter de Resultater, Firmaet Andersen & Co.s Forretninger hidtil have udvist,
og efter de Kalkuler over Dampskibenes Drift, som ere udarbejdede af nævnte
Firma og Firmaet C. K. Hansen her, og som henligger til Eftersyn i Landmands
banken, tør der paaregnes et Udbytte til Aktionærerne af c. 8 pCt. p.a.
Selskabets Love er fremlagte til Eftersyn i forannævnte Bank.
Kjøbenhavn, den 20. Marts 1897.

I Bestyrelsen for »Det Østasiatiske Kompagni«
Js. GLÜCKSTADT

DEUNTZER

HOLGER PETERSEN

Etatsraad, Bankdirektør.

Professor.

Grosserer, Fabrikant.
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C. J. CARØE

VICTOR HØFFDING

Grosserer.

Grosserer.
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Næste dag skrives i samme blad:

»Gros. Victor Høffding indleder diskussionen.
Her følger et sammentrængt referat af hans interessante og overle
gent holdte foredrag.
....Det var gros. Høffding, som på det store handelsmøde slog hoved
slaget mod loven om handel med markfrø og foderstoffer. Og han lod
det ikke blive ved en tale og en resolution, han fortsatte sit arbejde,
indtil den skadeligste del af lovforslaget blev strøget, og der faldt en
landbrugsminister på det pennestrøg.
....Hvad var da naturligere, end at det blev hr. Høffding, som denne
gang tog sig af købmændenes hjertebarn, handelsdepartementet. Hr.
Høffding er ikke blot en overlegen taler, han har vist, at han besidder
den energi, som er fornøden for at føre talen til handling. Han var
handelsmødets førstemand denne gang som sidst, og de halvthundrede
konservative grosserere og provinskonsuler, som opmærksomt lyttede
til hans velformede ord, bed tappert i sig ærgrelsen over, at han ikke
netop er af deres politiske kulør.«
På grund af sine mange udadvendte aktiviteter til fremme for den danske
handelsstand og dermed erhvervsliv, fik Victor Høffding i 1899 tildelt
ridderkorset og i 1904 udnævnt til dannebrogsmand.

Død og begravelse
Nu vil man gætte på, at hans død ville udløse megen omtale og
begravelsen stor tilstrømning, men det var ikke tilfældet. Sandsynligvis
har han nok selv ønsket, at alt i forbindelse med dødsfaldet skulle foregå
yderst diskret, for han var et meget beskedent menneske.
Kortfattede dødsannoncer i enkelte aviser bestyrker denne antagelse.
I Politiken af 27. juni 1910 er der denne meddelelse med sørgerand:
Mandag den 27de Juni
er
N. F. Høffdings Kontor
lukket hele Dagen.
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I Aftenposten, 28. juni 1910 findes følgende:
»Gros. Høffdings jordefærd fandt sted i dybeste stilhed kl. 2 i går fra
Frederiksdal.
Efter bisættelsen førtes liget til Københavns krematorium for at
brændes. »Østasiatisk Komp.« flagede på halv stang.«

I Illustreret Tidende, 1910, er der dog givet en lidt mere omfattende
omtale:

»Da Victor Høffding døde, mistede Københavns købmandsstand en af
sine mest karakterfulde skikkelser. Netop købmandsstanden, meget
mere end grossererstanden.
Høffding var afden gamle slags; både i væsen og i ydre mindede han
om fortidens handelsherrer. Der var den større ro over alt, hvad han
foretog sig, der var noget fornemt retlinet i hele hans tænkemåde,
blikket i de smukke og kloge blå øjne varfast og tillidsvækkende, og så
gik han med bakkenbarter, det ligner mere en gammeldags købmand
end en moderne grosserer.«
Victor Høffding blev en velhavende mand, hvis bo blev opgjort til
nettoværdi af 1,4 mill. kr.
På Landsarkivet findes hele opgørelsen, der fylder 144 sider plus en
mængde bilag. Den er registreret under »Ekstraordinære boer i Køben
havns amtsarkiv.«
Heraf fremgår det også, at ejendommen på Gammeltorv/Nørregade
var vurderet til 222.000 kr., og Harald Høffding havde et pantebrev her
på 21.500 kr. Ellers var ejendommen kun belånt offentlig til lidt under
halvdelen af værdien.

Firmaets videre eksistens
Med hensyn til firmaets fortsatte liv, så var der sket det, at i 1898 var
hans søn Aage Høffding og Otto Petersen indtrådt som associerede, og
dette par fortsatte på bedste måde de gamle handelstraditioner. I dag
eksisterer firmaet ikke. Det blev ophævet i 1920’erne eller begyndelsen
af 1930’eme. Det er vanskeligt at få et eksakt svar på dette.
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Harald Høffding
Den fjerde søn - det fjerde barn - var Harald. Han lå i midten af
børneflokken, men han blev den mest kendte, idet hans ry ikke be
grænsede sig til Danmark alene, men bredte sig ud over store dele af den
verden, der var præget af vesteuropæisk kultur. Det er naturligvis ham, vi
ved mest om, ikke alene af omtale, men også fordi han var den mest
skrivende af de mange søskende, dog beskæftigede han sig især med
faglige emner, ligesom han ofte deltog i tidens debat, navnlig i debat med
visse forende digtere og kritikere, blandt andre Georg Brandes.
Heldigvis har han skrevet sine erindringer, og heri er der omtalt en del
om de mere familiemæssige forhold, dog ret kaleidoskopisk, men mest er
mange tidstypiske foreteelser beskrevet og vurderet. Hele hans faglige og
videnskabelige litteratur ligger det uden for denne beretning at behandle.
Den er jo også nøje gransket og belyst af de fineste fagfolk i et utal af
artikler, i bogform, i dagblade og faglige tidsskrifter.

Barndom
Første erindringer
Han fødtes den 11. marts 1843, og han har i sine erindringer refereret
flere hukommelsesbilleder fra før skoleårene. Blandt andet husker han
dette:
»Fra del forste krigsår erindrer jeg desuden, at min store broder kom
hjem fra byen med en nye vise, som alle folk gik og sang på gaden; det
var »Den tapre Landsoldat«. Dybt indprentet erfra året efter ulykken
ved Eckernförde, idet jeg da forste gang så mineforældre græde; det var
gennem deres sorg, at det gik op for mig, at man kan elske, glædes og
sorge overfor noget, der ligger ud overfamiliens kreds. Samme efterår
dode min ældste broder Emil, og fra en enkelt episode i dødsnatten har
jeg et erindringsbillede af hvorledes jeg fra den seng, jeg delte med min
yngre broder, så uroen og gråden, da dodsojeblikket var kommet.«

Skolegang
Den første skolegang skete i Fengers pogeskole i Larsbjørnstræde. Her
undervistes godt tyve drenge i alderen fra 6 til 10 år i to almindelige stuer.
Student Fenger havde selv alle fag, bortset fra fransk. Skolen forekom ret
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god og var så avanceret, at der på passende dage blev lagt ekskursioner
ind i skemaet.
Haraids hukommelsesbillede fra den første skoledag var, at en af de
store drenge fremsagde et vers af Oehlenschlägers »I gamle, længst
forsvundne Tid, der var en dejlig Pige.« Hård kost for en 6-årig, men det
behagede Harald.
Skolen forberedte især til Metropolitanskolen, og da det var bestemt,
at drengen skulle holdes til bogen, idet han udviste en meget stor interesse
for at læse, passede dette godt. Alle hans øvrige brødre gik eller kom til at
gå i den mere praktisk betonede Efterslægtens skole. Han begyndte sin 8årige skolegang på Metropolitanskolen i 1853. Det var netop i det år,
hvor koleraepidemien huserede i København, og derfor startede skole
året noget senere dette år af hensyn til smittefaren. Harald gik for øvrigt
hver dag i den ubehagelige tid hen ved politistationen for at se, hvad der
var slået op om de syge og døde i det forløbne døgn.
Latin var skolens hovedfag. Der forekom klassetrin, hvor der stod 11
timer på det ugentlige skema. Desuden græsk og i visse tilfælde hebraisk.
Derimod forekom f.eks. engelsk slet ikke i timeplanen, og det var sikkert
en stor hemsko for Harald Høffding senere. Han havde brug for at kunne
dette sprog mange gange, blandt andet ved en amerikarejse, flere
englandsrejser, besøg af kolleger fra engelsktalende områder og naturlig
vis ved læsning af faglitteratur på engelsk.
Af andre undervisningsfag var selvfølgelig dansk, matematik og
orienterende fag.
Skoletiden lå på 6 til 7 timer daglig; om sommeren fra 8 til 12 om
formiddagen, om vinteren fra 9 til 13, medens eftermiddagstimerne faldt
fra 15 til 18. Og så var der en mængde hjemmearbejde, så megen tid til
drengestreger blev der ikke.
Af lange ferier var der kun sommerferien på 14 dage, ligesom
frikvarterernes antal var noget mindre end ved nutidens skoler.
Der blev holdt god kontrol med, at eleverne passede deres sager, for
der var mange, som gerne ville gå på skolen, og antallet var begrænset til
omkring 100.
Harald Høffding nævner, at det var en god skole, som han blev megen
tak skyldig. Det mest negative, han nævner, er gymnastiksalen, der var
kold og støvet, hvilket bevirkede, at de forskellige elever så vidt muligt
undgik at gå til legemsøvelser. Hans mor var dog klar over problemet og
sendte ham regelmæssigt ud på volden, for at han kunne få frisk luft og
rimelig motion.
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Igennem de 8 år skiftedes han sammen med en anden elev til at være
nr. 1 og nr. 2 i klassen, idet nummereringen dengang betød uhyre meget.
Der blev foranstaltet eksamen to gange om året, og her mødte hans far i
reglen op for at konstatere, hvordan det gik sønnen. Harald var stolt over,
at faderen viste interesse for hans udvikling, og samtidig over hans
værdige og statelige fremtræden. Der var format og personlighed over
ham.
Ved selve studentereksamen fik Harald ug, hvilket vil sige højeste
karakter, i dansk stil. Emnet var »At udvikle Betydningen af det
sokratiske »Kend dig selv!« Det bør nævnes, at den græske sentens stod
angivet med græske bogstaver:

I den latinske stil forekom desværre en enkelt fejl, hvilket pinte ham
meget, men alligevel blev det til udmærkelse for studentereksamen som
helhed. Året var 1861.
Eksamen blev fejret med en skovtur i Nordsjælland, og da det var fra
den tid, hvor jernbanerne kun var i deres vorden, lejede han sammen med
kammeraterne en såkaldt »kaffemølle«, der fulgte dem hele dagen. (En
»kaffemølle« er en hestetrukken åben kapervogn med flere sæder efter
hinanden).

Den mest aktive tilværelse
Studier
På Universitetet læste Harald teologi og sideløbende filosofi, men også
historie beskæftigede han sig med, ligesom sproglige studier af de
klassiske sprog, og blandt andet også noget arabisk.
Allerede i konfirmationsalderen havde han haft religiøse anfægtelser,
og jo mere han satte sig ind i teologien og i Kierkegaards skrifter, kom han
til den erkendelse, at han i hvert fald ikke ville være præst, noget han
ellers havde drømt idylliske fantasier om.
I juni 1865 blev han efter en let eksamenstid candidatus theologiæ
med laudabilis og havde samme dag en samtale med faderen om
fremtiden. Harald meddelte, at han ikke ønskede at søge præstekald,
men ville slå sig på skolevirksomhed. Hertil svarede faderen: »Det
præstevæsen harJeg aldrig lagt vægt på.« Og dette viser, at der ikke var
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de store visioner fra faderens side til, at den velbegavede søn skulle
overgå til tidligere tiders familiespor.
Han fik med det samme stilling ved Mariboes skole i Frederiksholms
kanal. Her var han i 17 år og underviste især i historie og dansk, og
samtidig havde han rig lejlighed til at fordybe sig i filosofiske emner, bl.a.
i Søren Kierkegaards store og vanskelige produktion. I 1867-68
besvarede han Universitetets filosofiske prisopgave og vandt guldmedal
je. Af den grund forærede faderen ham en rejse med ophold i Paris, og her
boede han i vinteren 1868-69 og sugede i mængder af indtryk til sig og
skrev samtidig på sin doktordisputats, hvis titel er »Den antikke
Opfattelse af Menneskets Vilje.«

Giftermål
I samme år giftede han sig med Emma Pape, som han havde lært at kende
nogle år i forvejen. Ved hjælp af lønnen i skolen og tilskud fra faderen
turde han skride til dette.
I ægteskabet fødtes to børn, Hans og Emil, men allerede i 1877 blev
Emma meget syg, og Harald sad ved hendes sygeleje, og en af de sidste
dage bad hun ham om at sige et af deres fælles yndlingsdigte, nemlig
Paludan-Müllers »Nattevagt«. Hun døde samme år i juni, og Harald
levede videre alene med de to drenge.

Arbejde ved Universitetet
Ved Universitetet var der ansat to professorer i filosofi (Harald Høffding
ansattes som docent i 1880 og som professor i 1883), ogda alle studenter
ved denne læreanstalt dengang skulle bestå en fælles prøve, filosofikum,
inden det egentlige fagstudium kunne begynde, skulle de altså frekven
tere en af dem, men det viste sig, at Harald Høffding havde så godt greb
om de unge mennesker, at langt de fleste ønskede at gå til forelæsning hos
ham. Derfor måtte der laves den ordning, at de to professorer skulle dele
det samlede antal studenter. Universitetsarbejdet resulterede også i
administrative funktioner, idet han i året 1902 blev valgt til rektor for
semesteråret 1902-03. Det var første gang, at en professor, der ikke
havde været medlem af konsistorium, blev valgt, og det var derfor en helt
ny verden, han kom ind i, ikke alene med alt det administrative på selve
læreranstalten, men også alle de repræsentative pligter. Bl.a. var der i
1903 besøg af den tyske kejser, for hvilken der arrangeredes et stort
taffel, og her repræsenteredes Universitetet af rektor.
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Harald Høffding. (April 1913).

På den tid var der ikke faste grænser for, hvornår personer, ansat af det
offentlige, skulle afgå af aldersmæssige årsager, og da Harald Høffding
åbenbart følte sig tilstrækkelig kvik til at klare det sikkert ikke helt lette
job, fortsatte han et stykke tid efter 70-års dagen. Afskedsansøgningen
indsendtes i 1915, og han blev fejret efter alle kunstens regler, men han
fortsatte ufortrødent sit videnskabelige arbejde lige til sin død.

Polemik med Georg Brandes
I 1889 kom det til en strid mellem de ellers gode venner, Georg Brandes
og Harald Høffding. Årsagen var, at Brandes havde - i hvert fald i
Høffdings øjne - givet en ukritisk vurdering af Nietzches teorier om det
overmenneskelige, navnlig modsætningen mellem de åndeligt store
mennesker og den gemene hob. Fejden foregik som avisartikler og havde
en kraftig polemisk form, men senere udjævnedes forholdet, og den
udglatning kom i forbindelse med 25-års dagen for udgivelsen af Georg
Brandes første bog. Ved dette jubilæum blev Høffding nemlig bedt om at
holde en tale, selv om det ikke skulle være hovedtalen. Han sagde ja.
Han skriver selv følgende:
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»Talen, der er trykt i anden række af mine »Mindre arbejder«, faldt i
godjord. Jeg var selv bevæget ved at holde den, ogjeg så Brandes fælde
tårer, medens jeg talte. Senere på aftenen sagde han til mig, hvad han
har gentaget i sit »Levned«, at jeg havde sanket gloende kul på hans
hoved.«

Politisk engagement
Allerede i 1880’eme var Harald Høffding med i det politiske liv, dog på
den måde, at det mere var som baggrundsfigur. Han stod opført som
stiller for den første liberale kandidat, der i 1884 blev valgt i København,
og han blev selv formand for den liberale vælgerforening på Frederiks
berg. I denne forening indgik både venstre -, højremænd og social
demokrater i en slags samdrægtighed, selv om de sikkert ikke var enige.
Han siger selv, at han aldrig blev politiker, for der var noget, som
frastødte ham ved faget. Hvad dette var, blev mærkeligt nok ikke
præciseret.
Under provisorieregeringen med Estrup som leder, var Høffding ind
imellem i offentlighedens søgelys af forskellig årsag, som jeg her ikke skal
komme ind på. Det var på et hængende hår ved at blive til en afsked for
ham og kollegaen Erslev, men heldigvis nøjedes man med en meget stærk
reprimande. I det hele taget gav de politiske modsætninger dengang
betydeligt mere kraftfulde udtryk end i dag, hvor man har lært at
diskutere - i almindelighed da - uden at gå til yderligheder.

Den sidste del af livet
Fødselsdage
Hans popularitet viste sig på flere måder, og navnlig blev den manifeste
ret ved hans runde fødselsdage, hvor der skete ting, der absolut ikke
kunne tænkes i dag.
Ved 60-års dagen var der stor fest i Studenterforeningen og samfundet med taler af bl.a. Valdemar Vedel og Georg Brandes. Digte og
prosa i et utal af fagblade og aviser.
Ved festens slutning skulle han køres til sit hjem på Christianshavn, og
studenterne spændte hesten fra og sig selv for vognen og trak fødselaren
til hjemmet, medens den forundrede kusk måtte ride bagefter på den
fraspændte hest.
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Ved 70-års dagen var der ikke mindre festivitas. Fødselsdagsmid 
dagen blev spist hos Victor Høffding på Nørre Farimagsgade med særligt
indbudte gæster.
Senere på aftenen ankom et fakkeltog, og der var sort af mennesker på
gaden ud mod Ørstedsparken. Fødselaren måtte ud på altanen og
modtage studenternes hyldest, der blev tolket af student Skat Hoff
meyer.
Også på fødselsdagen for de 80 år blev Harald Høffding genstand for
megen hyldest, selv om karakteren ganske naturligt var anderledes.
Masser af gaver, personlige tilstedeværelser af gamle kolleger og
videnskabskammerater og fremførelse af musikstykker, men den største
oplevelse var sikkert, at han blev indbudt til at holde en gæsteforelæsning
på Universitetet, hans gamle arbejdsplads, og han sagde selvfølgelig ja
tak!

Hædersbevisninger
Ikke alene ved runde fødselsdage og jubilæer var Harald Høffding
genstand for stor hyldest. Han fik således flere æresdoktorgrader, ikke
alene her i landet, men også i andre lande. Han fortæller selv, at det blev
til seks.
Desuden fik han en række danske ordener: Ridderkorset, dannebrogsmændenes hæderstegn, kommandørkorset, både af 2. og 1. grad og
tilsidst - i 1919 - storkorset, en udmærkelse, der ikke bliver tildelt ret
mange almindelige borgere.
Storkorsriddere får deres våbenskjolde med valgsprog ophængt på
Frederiksborg slot i Hillerød. Ophængningen er i kirken og i tilstødende
trapperum. Høffdings hænger ret højt oppe på en trappe lige ved
kontoret. Hans valgsprog er naturligvis på latin og lyder: INTER
STUDIA HUMANITAS.
Disse riddere tillægges rang i 2. klasse nr. 1, og graden svarer nøje til
de tidligere »hvide« riddere.

Æresboligen
Den største og mest synlige erkendelse fik han ved som den første at få
tildelt Carlsbergs æresbolig. Det var nok hans kollega og ven sprog
forskeren Vilhelm Thomsen, som først var udset til at bebo den sær
prægede villa. Han havde samme alder som Høffding, og de kendte
hinanden ikke alene fra Universitetet, men også fra barndomstiden, idet
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Skitse af storkors våbenskjold.
Thomsen også var født på Gammeltorv. Ved hans fødehjem er der opsat
en mindeplade. At det ikke blev Vilhelm Thomsen, der fik den store ære,
skyldes helbredsmæssige årsager, og derfor valgte Videnskabernes
Selskab i stedet enstemmigt Harald Høffding. I denne pompøse og
berømte bygning, der er opført i italiensk og pompeijansk stil, flyttede så
professoren ind i året 1914 og boede her til sin død.

Sjælelige kampe
Efter faderen havde Harald Høffding ofte hang til hypokondri, og det er
sikkert hans eget tilfælde, han i nogen grad har beskrevet i bogen »Den
store Humor« fra 1916. Allerede i skolens sidste klasser mærkede han
dette. Han blev tit uomgængelig på grund af måske for megen stillesidden
og dermed legemlig tunghed.
I perioden med hans sjælelige kampe i forbindelse med det teologiske
studium var der en særlig hypokondrisk epoke, hvor han var yderst
tillukket over for sine nærmeste, som dog tilsyneladende tog det ganske
roligt, men det var kun tilsyneladende, for forældrene havde i virkelig
heden store bekymringer for hans helbred, væsentlig i psykisk retning.
Også i de modne og succesrige år forekom de tunge tanker, men flere
gange hjalp det ham at læse værker af Shakespeare. Han nævner selv, at
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Harald Høffding klar til ud
kørsel fra æresboligen. 1931.

både »King Lear« og »Stormen« bragte hans mørke tanker over i det
mere lysfyldte.
»Kun det Menneskelige kan hjælpe os ud over det Menneskelige, det
altfor Menneskelige.«

Nyt giftermål
Siden 1877, da hans hustru Emma døde, havde han levet som
enkemand, men i 1922 kom han i forbindelse med en ung svensk
studerende, Greta Ellstam, og deres gensidige interesse udviklede sig,
så det faktisk gav anledning til sensationelle omtaler i den danske
presse. Han var omkring 80 år, og hun først i tyverne, og mange kunne
slet ikke forstå forholdet. De blev gift i 1924, og Harald Høffding har
selv offentlig beskrevet årsagen til deres gensidige tiltrækning.
De havde dog kun været gift i to år, da hun blev alvorligt syg og blev
sendt fra nerveklinik til nerveklinik. Det prægede ham uhyre, ja de
sidste seks år var nærmest en lidelse, men efter hendes død, sagde han
ofte, at han savnede hende så meget, og tanken om et gensyn med hende
efter døden spøgte hos ham; mærkeligt når man tænkerpå hansforhold
til livet efter døden.
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Død og begravelse
Efter Gretas død blev Harald Høffding en træt mand, der dog stadig
arbejdede med filosofiske emner, men han vidste, hvor det bar hen, selv
om der gik flere år, før han afgik ved døden i 1931.
I forbindelse med dødsfaldet blev der naturligvis skrevet en mængde
nekrologer i de forskellige aviser, ikke alene af danske, men også af
udenlandske faglige kapaciteter.
Selve begravelsen foregik på den måde, at kun indbudte havde adgang;
det var først og fremmest familiemedlemmer, enkelte venner og fagfæller
og undervisningsministeren, Borgbjerg.
De musikalske indslag, Schuberts IMPROMPTU og Beethovens
FEMTE SYMFONI, blev tolket af familiemedlemmer, bl.a. af kompo
nisten Finn Høffding.
Harald Høffding er begravet på Vestre kirkegård.

Harald Høffdings betydning for sin og den nærmeste tid
Der er skrevet mange artikler om Harald Høffding, og jo længere tid, der
går, jo mere afklaret bliver naturligvis indsatsen og betydningen, og
derfor er der valgt et citat fra de senere år som afslutning, nemlig fra en
kronik i POLITIKEN i januar 1981, altså 50 år efter hans død.
Kronikken er skrevet af litteraturprofessor F. J. Billeskov Jansen:
»Han var nationens samvittighed og flere verdensdeles læremester i
håndbogsformat. Han var for generationer indvielsen i den humane
positivismes problemstillinger og problemløsninger. For han nøjedes
ikke med at spørge, han gav svar. Fagfolk og lægfolk havde tillid til
hans ord, for de forstod, hvad han skrev. Han var altid klar, både når
han gengav andres tanker, og når han udtrykte sine egne. Høffding var
afden slags filosoffer, som når til resultater ved at arbejde med andres
tanker. Det var beundringsværdigt, at han både opsøgte filosofferne i
alle Europas epoker og samtidig fulgte med og tog stilling til nye der
dukkede op.«
»Det var Høffdings teori, at al religion er en tro på, at de højeste
værdier vil bestå, og at denne tro kan leve videre som en tillid til
humanitetens fremskridt.«
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Theodor Høffding
Uddannelse
Theodor blev født den 20. februar 1845 og var således Marthas og Niels
Frederiks femte søn. Han gik helt naturligt i Efterslægtens skole, og da
han havde tekniske interesser og evner, ansøgte han om optagelse på
Polyteknisk læreanstalt. Han immatrikuleredes i 1863 og fik afgangs
eksamen i 1868, blev altså cand. polyt.

Ophold i Rusland
Forskellige arbejdsopgaver
Allerede året efter søgte han østpå og kom til at arbejde som ingeniør ved
anlæg af jernbaner i Rusland. Dette job fortsatte han i 5 år til 1874. Da
han tilsyneladende var meget alsidig inden for det tekniske, overgik han i
året 1875 til et arbejde i celluloseindustrien.
Han anlagde og var medejer og bestyrer af en papirfabrik i Murmed i
det nuværende Finland, der på det tidspunkt dog hørte til det udstrakte
russiske zarrige. Zar Alexander 1 havde i 1808 erobret Finland fra
Sverige, som formelt afstod det året efter. I fredsaftalen var anført, at
området skulle anerkende zaren som overhoved, men skulle ellers have
en selvstændig status. I 1899 strammede Rusland grebet om landet, og
den strenge kurs fortsatte indtil revolutionen i 1917. I 5 år virkede
Theodor Høffding i Murmed.
I 1881 fik han bygget og blev direktør for Pallisens papir- og
cellulosefabrik i St. Petersborg, nuværende Leningrad. Denne stilling
havde han helt til 1899.
Men han nøjedes ikke med en enkelt stilling; hans foretagsomhed, flid
og arbejdsformåen var usædvanlig stor, så han i virkeligheden havde
flere ledende funktioner samtidig, og det var ikke småvirksomheder. På
Pallisens fabrik arbejdede 5000 mand. Fra 1886 havde han yderligere
direktørstillingen for Koschelis papirfabrik i Novgorod og var også
direktør og administrator for Rscheffs papirindustri i Tver.
Han skulle dog stadig prøve noget nyt, og i 1899 rejste han igen til den
finske del af riget, byggede og ledede en virksomhed for fremstilling af
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Theodor Høffding. (Ca. 1890).

calciumcarbid; dette var sammen med en svensk ingeniør. Stedet var i
nærheden af det kendte vandfald, Imatra. Samme år var han med til at
stifte Russisk Østasiatisk Dampskibsselskab, og han sad med i direktio
nen til 1912.

Et dansk patent
I perioden 1900 til 1910 oprettede han for egen regning en forretning i St.
Petersborg med forhandling af artikler til gasbelysning. Hertil bruges
acetylen, og med dette stof havde han eksperimenteret en del, inden han
startede forretningen. Han havde allerede i år 1900 fået dansk patent på
en måde at fremstille acetylen på. (Se beskrivelsen på kopien af det
originale papir).

De sidste år i Rusland
Han blev næsten helt russisk i sin tankegang og fik i 1897 indfødsret. Han
talte sproget flydende. Den første undervisning havde han fået hos
familiens gode ven, sprogforskeren Vilhelm Thomsen, men ellers havde
det været naturmetoden, der havde været den fremherskende. Theodor
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DANSK

PATENT

Nr.

3811.

BESK RIVE L S E
MED TILHØRENDE TEGNING,
BEKENDTGJORT DEN 2u. MARTS 1901.

Ingeniør Theodor Høffding,
St. Petersborg, Rusland.

Anordning ved Apparater til Fremstilling af Acetylen.
Patent udstedt den 16. Marts 1901, beskyttet fra den 12. Maj 1900.
(Klasse 26:

Gasbelysning og -fremstilling.)

Den foreliggende Opfindelse angaar en
Anordning ved Tilførselsrørct for Karbidet i
saadanne Apparater til Fremstilling af Ace
tylen, ved hvilke Karbidet fra en Beholder
føres til en Vand indeholdende Kedel ved
Hjælp af en enten i vandret eller i lodret
Plan drejelig Skive, hvis Bevægelse bevirkes
af en synkende, Acetylenet opsamlende Gas
klokke.
Paa Tegningen fremstilles Opfindelsen
bragt til Anvendelse paa to forskellige Former
af et Apparat af den omtalte Slags, idet Fig. i
viser et Apparat med en lodret og Fig. 2 et
Apparat med en vandret Skive.
I Fig. i er a Beholderen for Karbidet og
b den i et lodret Plan drejelige Skive, der
drejes rundt i Pilens Retning af en nedad
glidende Gasklokke ved Hjælp af passende
Udvekslinger, og som lader en Del af det
fra Beholderen paa Skivens Omkreds nedfaldcnde Karbid styrte ned i en nedenunder
værende Vandkedel.
Den foreliggende Opfindelse gaar ud paa,
at den nederste, mod den drejelige Skive
stødende Del d af det Karbidet fra Behol
deren a til Skiven b førende Tilførsclsrør c
danner med det vandrette Plan en Vinkel,
der er noget mindre end den Friktionsvinkel,
som svarer til Friktionen mellem Karbidet og
det til Røret benyttede Materiale. Ved denne
Anordning opnaas, at Karbid altid paa Gruud
af Trykket fra den i Beholderen værende
Karbidmængde vil strømme ud gennem Røret

København 1901.
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c’s nederste, mod Skiven b liggende, aabne
Del og medtages af Skiven ved dennes Om
drejning, uden at Trykket fra Karbidet i Be
holderen vil kunne paavirke, eventuelt hindre
eller fremskynde Skivens Omdrejning, idet
største Delen af Trykket vil blive optagen
af Rørets nævnte Del d.
Fig. 2 viser den foreliggende Opfindelse
bragt til Anvendelse paa et Apparat med en
i et vandret Plan drejelig Skive b, der lige
ledes ved Hjælp af en passende Udveksling
bevæges af en synkende Gasklokke, og fra
hvis Sideflade Karbidet paa bekendt Maade
føres ned i en nedenunder værende Vand
kedel. I Fig. 2 vises Røret c i Snit.

Patentkrav.
Ved Apparater til Fremstilling af Ace
tylen, ved hvilke Karbid fra en Beholder ved
Hjælp af et Rør føres til en drejelig, lodret
eller vandret Skive og af denne fordeles til
en Vandkedel, den Anordning, at Røret cs
nederste, tæt ved Skiven b liggende Del d
danner med et Horisontalplan en Vinkel, som
er noget mindre end den Friktionsvinkel, der
svarer til Friktionen mellem Karbidet og det
til Røret benyttede Materiale, for at Trykket
fra Karbidet i Beholderen hovedsagelig skal
optages af nævnte Rørdel d og ikke paavirke
Skiven b’s Omdrejning.

Trykt hos J. H. Schultz.

Henhörer ul Beskrivelsen af

Dansk Patent N-3811.

Fotolitograferet ved Generalstabens topografiske Afdeling 1901.

Høffding hjalp meget til med at få etableret et handelssamkvem mellem
Rusland og Danmark. Den danske stat er tak skyldig for de mange
tjenester, han ydede den i Rusland.
Han roses som en særdeles god chef.

Hans kone
Theodor blev gift i 1871 med Johanne Juliane Mathiesen, der døde i
Petrograd, 69 år gammel.
Hun var en uvurderlig støtte for ham, idet hans udadvendte arbejdssomme liv skabte mange repræsentationspligter, og disse tog hun for en
stor del sig af med stor dygtighed og interesse, og navnlig danske, der
arbejdede eller var på rejse i det dengang fjerne land, kunne bare
henvende sig til hende, hvis de følte trang til at tale det danske sprog.
I ægteskabet var der fire børn; tre drenge, der alle blev russisk gifte, og
en datter, som indgik ægteskab med direktør ved B & W, senere ved
DSB, Ove Munck.
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Alderdom i Danmark
Under revolutionen blev hans hjem plyndret. Han hørte jo til overklas
sen, idet han var blevet meget velhavende. Der var for ham kun en udvej,
nemlig at flygte til Danmark, hvor han i den første tid boede enten hos sin
datter eller hos sin broder i æresboligen på Carlsberg.
I sine sidste leveår var han næsten blind og levede på et plejehjem i
Ordrup. Døden indtraf i 1925. - Den meget korte dødsannonce er
underskrevet af datteren og en søn. Bisættelsen fandt sted i stilhed, men
det har ikke været muligt at finde nogen nekrolog.

En kort karakteristik
Theodor Høffding havde en meget klar tankegang, og hans tale kunne
indeholde vittige bemærkninger, der til tider tenderede til det skarpe.
Trods et koldt og korrekt ydre, bankede der bag dette et følsomt og
varmt hjerte, og selv om han i mange år havde opholdt sig i udlandet eller måske netop derfor - havde han bevaret en stærk tilknytning og
positiv indstilling til familien og fødelandet.
Det danske samfund anerkendte da hans indsats for landet, idet det
hædrede ham med ridderkorset i 1898.

Otto Høffding
Uddannelse og giftermål
Otto fødtes den 12. januar 1847, og han fik sin afsluttende grundskole
uddannelse på Efterslægtens skole, hvor han 1864 bestod den såkaldte
store afgangseksamen - og det med udmærkelse, som man sagde. Han
valgte at tage en landbrugsuddannelse, og det kan nok undre, at han som
københavner gjorde det, men han har muligvis fået påvirkning fra besøg
på moderens fødested, »Strandegård«, hvor familien i København ofte
holdt ferie hos Ottos morbroder, Rasmus Gjellerup, der havde overtaget
sin fars forpagtning af den store gård.
I tre år fik Otto Høffding en praktisk landbrugsuddannelse forskellige
steder i landet, fortrinsvis på Sjælland.
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Derefter kom en teoretisk afdeling på Landbohøjskolen i København,
og herfra tog han den autoriserede landbrugseksamen; han blev land
brugskandidat eller som det vel hedder i dag cand.agro. Uddannelsen her
afsluttedes i 1869, og derefter var der indkaldelse til militærtjeneste.
Da den var overstået, fik han stilling på den kendte gård Gjeddesdal for
at lære mejeribrug. Ejeren, etatsråd Valentiner regnedes foren af landets
dygtigste og mest fremskridtsvenlige landmænd, kendt ikke alene for
forsøg med mejeribrug, men også med opdræt af kvæg.
Ikke nok med at Otto Høffding fik lært en masse om landbrug på denne
gård, men Valentiners datter, Mathilde Elise, gjorde stort indtryk på
ham, og da det var gensidigt, resulterede det i giftermål i 1876. Men
inden dette skelsættende årstal, havde Otto dog prøvet mere. I et par år
var han forvalter på et gods i Vestergötland i Sverige, men hermed var det
ikke slut med den faglige uddannelse. Han foretog yderligere en lang
studierejse til Frankrig, Schweiz, England og Skotland, så det må siges,
at han måtte være særdeles godt rustet til at overtage et selvstændigt
landbrugsjob.

Forpagtning af »Strandegård«
Selvstændig blev han i 1874, idet han overtog morbroderens forpagtning
af »Strandegård«, og her fik han sit livsværk i knap 30 år, hvilket vil sige,
at forpagtningen af denne gård var i familiens hænder i omkring 100 år.
»Strandegård« er opstået efter svenskekrigene 1657-60, da kong
Frederik den 3. efter freden i København dels solgte, dels mageskiftede
en mængde bøndergods til adelsmænd, som havde besiddelser i Skåne,
da det blev bestemt, at der skulle overdrages den svenske krone 8.500
tdr. hartkorn som godtgørelse for Bornholm. 1662 fik således oberst
Axel Sehested til Stougård overdraget Fiskerhoved by med andet gods,
og han oprettede en hovedgård, som fik sit navn efter sin beliggenhed ud
mod Østersøen.
Der skete herefter en mængde handler med mange omskiftelser for
gården, men tilsidst - i 1731 - blev den erhvervet af grev Otto Thott,
Danmarks største bogsamler, til Gavnø, og hertil har den hørt siden. I
1800 var arealet: ager 268 tdr. land, eng 76 tdr. land og skov 119 tdr.
land.
I 1900 udgjorde det samlede jordtilliggende 336 tdr. land.
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Forpagter O. Hoffding, Strandegaard, Fakse.

Udadvendt virksomhed
Otto var en meget dygtig landbruger, der drev »Strandegård« mønster
værdigt, og han vandt hurtigt den lokale befolknings tillid og valgtes i
1879 til formand for sognerådet, en post, han bestred, til han i 1901 fik en
plads i Præstø amtsråd.
At han var yderst respekteret på egnen sås blandt andet ved
ægteparrets sølvbryllup, hvor det nærmest blev fejret som et kongepar
ved en stor folkefest, men også for familien betød deres menneskelige og
gæstfrie indstilling meget, idet den øvrige slægt ofte holdt deres ferier i
dette skønne område ved strand, skov og i landlig hygge, noget der ikke
har ændret sig væsentligt.
Efterhånden fik han flere og flere faglige hverv overdraget. Her kan
nævnes, at han i 1878 indtrådte i bestyrelsen for Præstø amts landbofor
ening. Selv om hans politiske ståsted var i den konservative lejr, så
bankede hans hjerte alligevel meget for de små landbrugere, nemlig
husmændene. Allerede i midten af halvfjerdserne valgtes han til formand
for et udvalg til husmandsbrugernes fremme og senere formand for
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udvalget vedrørende denne sag i Sjællands stift. Når husmændene havde
deres sendemandsmøder, var Otto Høffding en sagens fortaler i velvalgte
og vægtige ord.
Af ministeriet fik han overdraget formandsposten i Avlscenterudval
get for kvæg af rød, dansk malkerace, en virksomhed, der var begrænset
til 4 år.
Den største udadvendte tillidspost fik han dog, da han i 1907 blev
udpeget til formand for De samvirkende Landboforeninger på Sjælland,
et job hans svigerfar havde haft til alles tilfredshed i 18 år, så det var en
tung arv at løfte, men han klarede den på fortræffelig måde.
Som tak for alt dette offentlige arbejde blev han - ligesom sine brødre på andre felter hædret i 1892 med ridderkorset og i 1903 med dannebrogsmændenes hæderstegn.

Menneskelige egenskaber
Hans menneskelige egenskaber af positiv karakter var mange. Han
karakteriseres som djærv og frisk, og når han kom ind i en forsamling, var
det som han bragte duften af den danske muld med ind.
Af hans mange dyder omtales: let ved at omgås og vinde mennesker,
rettænkende, tillidindgydende og besindig, intelligent og kundskabsrig.
Hans broder Harald noterer følgende:
»Min broder var en smuk, og statelig mand. Han blev ikke med urette i
gravtalen, som holdtes af en af hans venner, kaldt en fornem natur.
Han lukkede ikke let op for sit inderste. Og dog var han en mild og
kærlig mand, let til tårer.«

Hans sidste tid
Otto Høffdings sidste dage var ret dramatiske. En dag i foråret 1910,
hvor han inspicerede en af sine marker, faldt han pludselig om og måtte
hurtigst muligt køres til København, en proces som dengang godt kunne
tage nogen tid: det var før, biler blev almindelige og før redningskorpse
nes tid. Han indlagdes på Rovsings klinik. En operation måtte til, men
den konstaterede kræftsygdom var dog så vidt fremskreden, at der intet
håb var, og døden indtraf da også nogle få dage efter.
Otto Høffding og hans hustru ligger begravet på Roholte kirkegård.
Den ret uanselige mindesten findes der endnu.
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Marie Elisabeth Gjellerup, født Høffding
Barndom
Marie blev født den 7. oktober 1848 og var således den yngste af de seks
søskende, som nåede voksenalderen - og den eneste pige.
Vi ved ikke meget om hendes første år, men hun har sikkert været
meget feteret af sine ældre søskende, brødrene, og i følge Harald havde
hun i barne- og ungdomsårene kun kendt til medgang, men trods alt var
hun mentalt disponeret for at kunne modstå de prøver, som livet nu kan
give et menneske ja det kun at kende til medgang er også en slags prøve.
I forbindelse med hendes 8O-års fødselsdag forfattede Harald en
hyldest til hende, og et par af versene kan sige lidt om, hvordan tiden var,
da hun stod i sin ungdoms blomstring:
»Som Barn Du, Gammeltorv til Pryd,
spadserede pyntet og fin,
med Mamelukker og Fløjls-Baret
og Hagebaand Du paa Volden net
Dig viste i stivet Skørt og Dyd,
Familiens Stolthed og Pryd.

Skønjomfru fejede Salens Gulv
i Polka og Menuet,
og ve den arme, forelskede Mand,
der saa sig ør i Dit Hjærtets Brand,
Marie Høffding, hans Barm blev øm,
Dit Navn hans Saligheds Drøm.«

Giftermål
I 1874 blev hun gift med sin fætter, Albert Gjellerup, der først var
uddannet som tømrer, men senere havde frekventeret Kunstakademiets
arkitektskole og derefter arbejdede som arkitekt med opgaver både i
København og provinsen.
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Marie Gjellerup, f. Høffding. (Omkring 1870).

Han var søn af pastor Carl Adolph Gjellerup i Roholte, der igen
stammede fra »Strandegård«. Alberts halvbroder var i øvrigt forfatteren
og nobelpristageren Karl Gjellerup.
I familien går det rygte, at det ikke var hendes ønske at blive gift med
Albert, men derimod familiens, altså et rent fornuftsægteskab. Skulle
dette rygte tale sandt, så har hun i hvert fald aldrig ladet sig mærke med
det.
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Betydning for broderen Harald
Marie var en hjemmets kvinde, uhyre blid, men alligevel med et bestemt
væsen, en person med en nøgtern og jordbunden livsopfattelse.
Udover betydningen for den allernærmeste familie var hun også en
uvurderlig støtte for broderen Harald, navnlig i perioden efter år 1900.
Han havde i disse år en del selskabelighed og repræsentative pligter, og
hun var da den, der arrangerede alt det praktiske og havde de vært
indemæssige funktioner. Dette bevirkede naturligvis, at de knyttedes
særligt til hinanden, og det førte igen til, at når han havde sjælelige
anfægtelser - hvilket jo skete flere gange i hans tilværelse - så var hun
den, han henvendte sig til for at drøfte problemerne - mærkeligt af en
mand med hans erhverv og hans faglige position. Store og altafgørende
beslutninger traf han kun efter grundige gennemdrøfteiser med hende.
Specielt i forbindelse med hans giftermål med Greta, tyede han til
hendes rådgivning, i det dengang særdeles ømtålelige emne. Hun var den
af familien, der bedst kunne forstå ham.
I forbindelse med interviewes blev hun altid nævnt som Harald
Høffdings søster, for det var jo ham, folk kendte, og på den måde blev hun
hurtigt placeret.
Som et eftermæle kan passende anvendes et citat fra en nekrolog i
Berlingske Tidende af 5. december 1933:
»For de mange mennesker, hun kom i berøring med, er hendes død en
sorg, hendes fine varmtfølende væsen vil længe blive mindet.«
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Slutning og sammenfatning
Efter dette forsøg på ud fra trykte kilder og fra mere eller mindre
ubehandlede notater på arkiver og museer - kirkebøger, begravel
sesprotokoller, skattelister, folketællinger, borgerskabsprotokoller, ind
rulleringslister, tjenstlige indberetninger og håndgribelige effekter af
ulige slags - at give en rimelig beskrivelse af et københavnsk, ret velstillet
borgerhjem og dets enkelte familiemedlemmer, vil det være fristende,
men vel også farligt og måske for generelt overfladisk at prøve på at give
en art konklusion.
Selv om miljø og afstamning for en gruppe af mennesker er de samme,
behøver det ikke nødvendigvis at betyde, at de enkelte individer reagerer
på ens måde i relation til problemer i samfundet og i det private liv.
For mig er der ingen tvivl om, uden at der hos de børn, som er udgået
fra netop dette hjem, er mange sammenfaldende elementer i karak
tertræk og udviklede sociale normer og regelsæt, flere end man ellers
træffer hos en flok af samme størrelse.
Mærkeligt nok fik de i erhvervsmæssig henseende en meget stor
spændvidde. Faktisk blev de i deres virksomme tilværelse repræsente
ret i alle hovedgrupper af arbejdsmuligheder, og sikkert på et for dem
naturligt niveau, idet der ikke findes belæg for, at nogen af dem er blevet
presset ind i en bestemt bås - måske undtagen Marie. Som omtalt under
beskrivelsen af de enkelte, drejer det sig om handel, jordbrug, søfart,
teknik, undervisning/forskning og husførelse.
Jeg vover en sammenfatning: Alle drengene fik relativt store stillinger,
socialt og økonomisk, og disse stillinger må de siges at være kommet i
besiddelse af i kraft af deres store faglige dygtighed, flid og sans for det
reelle.
Ud over deres egentlige erhverv blev de alle valgt til at varetage
organisatoriske interesser i udvalg og foreninger - ikke alene på lokalt
plan, men også på landsdels- og landsdækkende område. I alle presseom
taler fremhæves deres egnethed, deres positive menneskelige karakter
træk, deres beskedenhed og tillidvækkende optræden, parret med
klogskab, gode forhandlingsevner og handlekraftighed i de rigtige
situationer.
Omkring år 1900 stod de ligefrem i kø for at få tildelt ridderkorset, og
for dem alle var det på grund af særlige indsatser, og ikke fordi de
tilfældigvis var ansat i en stilling, hvor en sådan tildeling skete au
tomatisk.
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Forenklet stamtavle
Familiemæssig sammenhæng
Oluf A. Høfding - Anna Prenter
(1666-1755) ( -1724) z
x Poul Gjellerup - Maren Sørensdatter /

Daniel O. Høffding - Drude Krag
(1696-1762) (
-1753)

Jacob Muus - Martha Bagger
K (1691-1783) (1709-1780) /
Ole D. Høffding - Susanne K. Stein
(1742-1797) (1762-1832)

Rasmus Gjellerup - Anna Muus
(1728-1785) (1737-1785) /

Ole Høffding - Marianne Høier
(1784-1836)
(1770-1833) /

Poul Gjellerup - Drude Høffding
(1768-1838) (1780-1824)

Niels Frederik Høffding
(1807-1873)

Martha Rasmine Gjellerup
(1813-1896)

Ole Emil
(1834-48)
Victor
(1835-1910)
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Theodor
(1845-1925)

Valdemar
(1839-77)
Harald
(1843-1931)

Marie
(1848-1933)

Otto
(1847-1910)

Fanny
(1850-60)

Vigtige begivenheder i N. F. Høffdings levetid
1807:
1808:

1810:

1811:
1812:
1813:
1814:

1815:
1816:
1817:

1819:
1820:
1821:
1822:
1826:
1828:
1829:
1830:
1833:
1834:
1838:
1840:

Krig mod England.
Københavns bombarderes.
Byens porte holdes åbne til kl. 24. Nøglerne opbevares nu af
portvagteme og ikke mere af kongen.
Cigaretter kom til landet med de spanske tropper.
Der indføres tvungen vaccination.
Detailhandlere kan få tilladelse til at handle en gros.
Hørsholm slot rives ned, og materialet bruges til opførelse af
Christiansborg slot og Københavns rådhus.
København overtager Damhussøen, der havde betydning for vand
forsyningen.
Gadefejning overtages af fattigvæsenet.
Stålpenne averteres for første gang til salg i København.
Det første juletræ tændes i København.
Vandvæsenet bliver kommunalt, og der indføres vandskat.
Statsbankerot.
Krigen ender.
Der indføres undervisningspligt.
Det ny rådhus indvies.
Varme bade indrettes.
Grosserer-Societetets komité bliver rådgivende for kongen i han
delsspørgsmål.
Grundstenen til alteret i Vor Frue kirke nedlægges.
Jødefejde.
H. C. Ørsted opdager elektromagnetismen.
Nørreport holdes åben hele natten.
Brandvæsenet får hovedkvarter i tårnet af Nikolaj kirke.
Daglig passagerkørsel til Lyngby-Gentofte (»stage coach«).
Der indføres drosker.
Christiansborg indvies.
Vor Frue kirke indvies.
En mængde småskatter erstattes af en grundskat.
Der indføres gymnastikundervisning i skolerne.
Tændstikker vinder indpas.
Der påbegyndes diligencekørsel på de største veje.
Thorvaldsen vender hjem.
Den københavnske kommunalforfatning gennemføres.
Kongeskift.
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1843:
1844:
1847:

1848:

1849:
1851:

1852:
1853:

1855:
1856:
1857:

1859:

1860:

1861:
1862:
1863:
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Tivoli åbnes.
Konvolutter med gummiering kommer frem.
Kunstige tænder lanceres.
Første jernbane i Danmark anlægges. København-Roskilde. 3 tog i
hver retning.
»Magistratsmåneskin« ophører.
Første »Carlsberg«-øl.
3-årskrigen bryder ud. »Den gang jeg drog af sted...«
Vesterport åbnes også om natten.
Almindelig værnepligt indføres.
Kongeskift.
Grundloven vedtages og stadfæstes.
Valg første gang til folketinget.
Østerport holdes åben hele natten.
Første danske frimærke.
Der må ikke ske flere begravelser på kirkegårdene inden forvoldene.
Fabrikation af gummigalocher starter i København.
De første to »urinkroge« opstilles.
Koleraepidemi. 4700 døde af 130.000 indbyggere.
Vor Frue plads saneres.
Der skal ikke mere betales ved passage af byens porte.
Krinoliner kommer i brug og fortsætter til ca. 1870.
København ophører at være fæstningsby.
Nedrivning af portene begynder.
Elektrisk lys forevises.
Daglig fejning af gaderne indføres.
Handelskrig.
Gasbelysning erstatter tranlamperne.
Øresundstolden ophæves.
Gadenumre indføres.
Zoologisk have åbnes.
Første illustrerede ugeblad udkommer.
Demonstration mod grevinde Danner.
Petroleum vinder indpas til belysning.
De første kloakanlæg udføres.
Koks bliver almindelig som brændsel.
Sø- og Handelsretten oprettes.
Den tvungne laugsordning ophører.
Københavns politi organiseres.
Første sporvejslinie.
Kommunehospitalet åbnes.
Kongeskift.

1864:
1865:
1870:

1871:
1872:

Krig mod Tyskland. (Prøjsen).
Avissalg på gaden begynder.
En ny Knippelsbro åbnes.
Borgervæbningen og Kongens livjægerkorps nedlægges.
Skuespillerinder bliver nu benævnt frue og frøken i stedet for madam
og jomfru.
Brandes forarger.
Arbejderdemonstration på Fælleden.
Sløjfning af voldene begynder.

177

Noter
Borgervæbningen
Garbrecht, Johan Gerhard Frederik (1799-1857). Grosserer og oberst i
Borgervæbningen. Meget patriotisk. Skrev mange svulstige fædrelandssange.
Efter ordningen i 1848:
Officerskårde
M/1837
grenadersabel
M/1834
bajonet
gevær
M/l 839 ex M/1809
Uniformer:
1808-ordningen.
Sort sjako (chako) med guldbesætning, hvid pompon med rød top (inf.).
Rod kjole med lyseblå rabat - lyseblå krave - lyseblå ærmeopslag - gule kant
ninger og knapper.
Blå epauletter med guldkantning og guldknap.
Sorte skulderremme og patrontaske.
Hvide bukser.
Sort fodtoj.
Hvide gamacher.
1848-ordningen
Menig:
Sort sjako (chako) med rod besætning.
Mørkeblå våbenfrakke med gule knapper. Ingen kantninger.
Karmoisinrød kravebesætning og epauletter (artilleriet).
Kraprode på infanteriet.
Sorte skulderremme.
Mørkegrå benklæder.
Udrustningsgenstande:

Major:
Sort sjako (chako) med gul besætning.
Mørkeblå våbenfrakke uden kantninger med gyldne knapper og epauletter.
Kravebesætning som hos de menige.
Rød gult skærf.
Mørkegrå bukser.
Profos: oprindelig benævnelsen for den person, som havde polititilsynet ved
militæret - senere den der eksekverede de idømte straffe - også inden for det civile
liv.
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Familien
Gjellerup, Albert Rudolph (1845-1935). Arkitekt. Vandt flere præmier, bl.a. i en
konkurrence om et kirkeprojekt for Trinitatis nordre sogn i København. Stod
model for Erik Henningsen i hans kendte maleri af Grieg, der findes på Det kgl.
Teater.
Højjding, Finn (1899). Niels Frederik Høffding var hans oldefar. Kompo
nist og musikpædagog. Professor ved Det kgl. Musikkonservatorium. Mange
æresbevisninger, bl.a. æresborger i Stenløse, hvor hans tiptiptipoldefar var
præst.
Høffdingsvej i Valby er opkaldt efter Harald Høffding.

Huset:
1857 opførtes en ny gårdbygning, nærmest et skur, åben ud mod gården.
1887 installeredes ventilationsovne i bygningen.
1920 skete en større ændring af gårdbygningerne.
1921 kom der bl.a. garager.
1924 indrettedes wc’er.
1934 kom der restauration i stueetagen.
1938 blev bygningen nedrevet. Der indrettedes biograf, »Alexandrabiografen«.
I dag hedder huset »Alexandrahuset«, og en del af det er ombygget til
koncertformål, især rytmiske koncerter. De nærliggende matrikelnumre er slået
sammen med nr. 1.
I første sals højde mod Nørregade er der indsat en plade til minde om Harald
Høffding.

Skorstenen var fælles for alle ildsteder i hele huset og gik op gennem huset helt fra
kælderen. Alle kakkelovne og køkkenildsteder fik aftræk gennem denne.
(1850’erne og før).
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Hørkram:
1819: Det strider ikke mod Københavns hørkræmmerlaugs privilegier, at en uden
for lauget tillades hørhegleri.
1825: Både urtekræmmere og hørkræmmere må handle med frø af forskellig
slags: hør, hamp, kløver, raj, raps og spergel.
Ruslæder: egentlig russisk læder, smidigt, vandtæt læder, oprindelig fremstillet
ved rødgarvning med pilebark. Den specielle lugt efterlignes med sæltran og
birketjæreolie.
Grosserervirksomhed: I 1742 indførtes betegnelsen grosserer i København for
den, der har ret til at handle en gros i alle varer, men som der er forbudt at handle
en detail. I ældre tid kaldtes omrejsende købmænd for kræmmere, et udtryk, der
senere brugtes om medlemmer af de handelslav i København (vintappere, urte-,
klæde- og hørkræmmere), der foruden en detail handler en gros med lavets
artikler. Høker betegner småhandlende, som på torvet købte levnedsmidler o.l.
fornødenheder, som de solgte i småpartier til fattigfolk.

Blandet:
I koleraåret 1853 blev der i aviserne averteret med ligkister, cholera-dråber,
kolera-bitter og cholera-cigar.
Den første dødsannonce i en dansk avis kom i 1786.

Epaulet: skulderprydelse med gradstegn.
Feldskær: militærlæge.
Fjerding: en fjerdedel, brugt for vægt og rummål.
»Flod-Holt«: forarbejdet af træ i grov form.
Gullandske: Gulland er gammelt navn for Gotland.
Hautboist: oboist.
Otting: en ottendedel; gammel dansk ølmål (16,424 liter).
Silkehuset: gård på Købmagergade, som Chr. IV 1619 købte og indrettede til
silkevæveri, og som senere delvis blev benyttet af fattigvæsenet, idet bl.a.
almisseuddelingen fandt sted derfra.
Svendelade: skrin til opbevaring af dokumenter, protokoller etc.
I gamle skrifter er konsonantfordobling ofte angivet med en streg over det
pågældende bogstav, f.eks. m, så er en afskrift kun stavet med én konsonant,
behøver det ikke nødvendigvis at være en fejl.
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Ditmarsken, 14, 47, 48

Eckernförde, 152
Emdrup, 37, 83
England, 116, 167, 175
»Enighedslyst«, 146
Europa, 27, 45
Fakse, 139, 168
Finland, 162
Fiskerhoved by, 167
Flensborg, 63
Frankrig, 167
Frederiksborg slot, 52, 158
Frederiksdal, 246

Ganløse, 19
Gaunø, 89, 139, 167
Gedser, 16
»Gjeddesdal«, 167
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Hamborg, 63
Havdrup, 12, 13, 14
Hillerød, 158
Holsten, 14, 47, 48
Hyllinge, 14, 20, 29, 40

Imatra, 163
Italien, 104
Kerteminde, 15
Kirke Skensved, 12, 13, 14, 15
Klampenborg, 133

Leningrad, 162
Lübeck, 63
Lyngby, 146
Lynge-Broby, 12
Malmø, 145
Marvede, 14, 20, 22. 29, 140
Murmed, 162
Møen, 87
Nordsjælland, 19. 154
Norge. 14. 15. 96
Novgorod. 162
Næstved. 14. 16. 20. 140
Oldenborg. 14. 47. 48
Ordrup, 166

Paris. 155
Prag. 39
Præsto. 87. 119. 139. 168
Projsen. 177

Ravnso. 9
Roholte. 87. 88. 139. 140. 169. 171
Roskilde. 1 1. 15. 113. 1 15. 176
Rusland. 16. 162. 163. 164. 165
St. Petersborg. 162. 163. 164. 165
Schweiz. 104. 167
Sjælland. 14. 16. 22. 119. 166. 169
Skodsborg. 136. 137
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Skotland, 167
Skælskør, 11
Skåne, 16, 95
Slagelse, 11
Slesvig, 14, 47, 48
Sorø, 11, 12, 13, 104
Stenløse, 15, 16, 17, 18, 19, 140
Stettin, 145
Stockholm, 145
Stormam, 14, 47, 48
»Stougård«, 167
»Strandegård«, 88, 119, 139, 140, 146, 166, 167, 168, 171
Stubbekøbing, 11
Sverige, 16, 65, 94, 162, 167
Søllerød, 88, 144
»Sølyst«, 133
Tibberup, 95
Tjæreby, 11
Tronhjem, 62
Tune, 14
Tver, 162
Tyskland, 37, 145, 177

Utterslev mose, 37
Vedbæk, 144
Veksø, 15, 17, 140
Vestergötland, 167
Ølstykke, 15
Øresundskysten, 95
Østersøen, 167
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Bogen handler om den københavnske hørkræmmer og
borgerkaptajn, grosserer Niels Frederik Høffding, nogle af
hans forfædre og om hans børn, hvoraf den mest kende er
filosoffen Harald Høffding. De øvrige er Victor Høffding,
grosserer og fremtrædende erhvervsmand, Theodor Høff
ding, civilingeniør i zartidens Rusland, Otto Høffding,
landbrugskandidat og foregangsmand indenfor landbruget
samt Marie Elisabeth Gjellerup, født Høffding, i perioder
husholderske for broderen Harald.
På baggrund af arkivstudier beskrives lysestøbervirksom
hed, hørkræmmerhandel og den københavnske borgervæb
ning, og vi følger slægten fra den første start under beskedne
kår - fra 1800-tallets begyndelse - til solid velstand,
dannelse og anseelse i hovedstaden. Yderligere er Gammel
torv omtalt med det høffdingske hjems historie samt byens
ældste springvand, Caritasspringvandet.
Bogen er overalt rigt illustreret med fotos og kort samt
forfatterens egne, instruktive tegninger og skitser, som
sammen med bogens slægtsbeskrivelse, biografier og kul
turhistoriske skildringer gør denne til interessant læsning.
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