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I H.C. Andersens eventyr “Svinedrengen” lokkes der med en gryde, i hvis damp 
man kunne lugte sig frem til, hvad mad der koges i hvert køkken i byen. Tænk 
at have sådan en gryde, at kunne se hvad der blev serveret, når borgerne i 
Guldalderens København diskede op. Men findes gryden ikke håndgribeligt, 
så er der noget lige så godt, nemlig 405 breve, som komponisten C.E.F. Weyse 
skrev til sine nærmeste i femåret 1838-42. Brevene handler om stort og småt, 
og Weyse, der var en rigtig middagsherre og en indsigtsfuld kender, uddeler ris 
og ros. I vore dage kan kogekunsten følges igennem dagblade, specialmagasiner 
og bøger samt i de elektroniske medier, og kogekunsten udvikles i et offentligt 
rum med gourmet-restauranterne som frontløbere. I den danske guldalder blev 
kogekunsten til i private hjem, og der var ingen offentlighed omkring den, men 
gennem Weyses breve kan vi få et enestående indblik i et køkken, der var i ri-
vende udvikling. Åndsliv, kunst og kultur blomstrede i den danske guldalder, og 
det samme gjorde kogekunsten.

Weyse og hans breve

Christoph Ernst Friedrich Weyse blev født 1774 i Altona i Holsten, der den-
gang hørte til det danske rige. Som 15-årig blev han i 1789 sendt til Køben-
havn for at uddanne sig i musik. Han rejste over Kiel, og sejlturen blev hans 
eneste, han forlod aldrig senere Sjælland. I København kom han i huset hos 
sin lærer, komponisten og kapelmesteren J.A.P. Schultz. Weyse udviklede sig 
til en virtuos på klaver og orgel, optrådte ofte som solist, gerne i Mozarts 
klaverkoncerter, “hvortil jeg gjorde lange Cadencer ud af Hovedet”, som han 
skriver i sin selvbiografi, der er trykt i Berggreens Weyses Biographie.1 Han 
komponerede ikke mindre end syv symfonier foruden anden instrumental-
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musik. I 1794 blev han organist ved Reformert Kirke, og indtægterne her-
fra, fra kompositionerne og fra undervisning satte ham i stand til at få sin 
egen husholdning. I 1795 lærte Weyse K.L.Æ. Kunzen, der havde efterfulgt 
Schultz, at kende og gennem ham og hans hustru Johanna Zuccarini der var 
operasanger, fik Weyse interesse for sang og vokalmusik.
  I 1799 blev Weyse musiklærer for grosserer Peter Tuteins døtre. Han 
kom næsten dagligt i hjemmet, og ved aftenselskaber optrådte han som ak-
kompagnatør for husets smukke, 16-årige datter Julie. Hun var begavet med 
en køn sangstemme, og hun forsøgte sig i komposition. Weyse lod – som 
gave til hendes fødselsdag – trykke hendes melodi til Goethes “Nähe des Ge-
liebten”. Weyse forelskede sig dybt i Julie; hun holdt meget af ham og af deres 

Ungdomsportræt af Weyses 
store kærlighed: Julie Tutein. 
Litografi efter maleri af Jens 
Juel.



samvær omkring musikken, men hun var næppe så voldsomt forelsket, som 
han var. Og selv om Weyse kom naturligt i huset, og langt ude var beslægtet 
med familien, så var et parti ikke passende. Julie brød med Weyse. Hun blev 
et par år efter gift med en velhavende hollandsk købmand.
  Weyse giftede sig derimod aldrig, og han skriver i selvbiografien, “at i 
Begyndelsen af Aaret 1801 en lidenskabelig fattet Plan for mit Livs Lykke 
uventet var slaaet fejl, at den havde styrtet mig i den sorteste Melancholie 
og gjort mig ligegyldig for Alt. Jeg var kjed af Kunsten, mig selv og det hele 
Liv, fortsatte ganske mechanisk mine Forretninger for at erhverve Brødet, 
og førte i bogstaveligst Betydning et reent Planteliv”. Kun en eneste kom-
position står tilbage fra disse år, nemlig hans første romance “Dybt skoven 
bruser”. Det er Teklas sang fra Schillers skuespil Wallenstein, gendigtet af 
Oehlenschläger til brug i Sct. Hans Aftenspil: Tekla synger her om sin ulyk-
kelige kærlighed, og slutter “Jeg har jo alt elsket og levet”.
  Det hjalp dog på Weyses sindsstemning, at han i 1805 var blevet organist 
ved Vor Frue Kirke og dermed blev domorganist. Men en fornyet livslyst til-
skriver han selv Mozarts opera Don Juan. Han overværede førsteopførelsen 
i København 5. maj 1807. Han var på forhånd fortrolig med partituret og 
klaverudtoget, men opførelsen rystede ham “til inderste Marv, men Rystnin-
gen var velgjørende, den vakte min Genius, der mægtigere end nogensinde 
begyndte at røre sine Vinger”.
  Nu kom der gang i Weyses karriere: I 1816 blev han titulær professor 
og i 1819 hofkomponist med et årligt honorar og pligt til at skrive kantater 
og anden lejlighedsmusik til begivenheder i kongehuset. Han komponerede 
også kantater til kirken og Universitetet, og musik til Det Kongelige Teater, 
dels ouverturer, dels syngespil som Sovedrikken og Ludlams Hule med tekst 
af Oehlenschläger og Festen paa Kenilworth med tekst af H.C. Andersen eft-
er Walther Scotts roman. Syngespillene opføres ikke længere, men sangene 
derfra har stadig liv, f.eks. “Skøn jomfru luk dit vindue op”, fra Sovedrikken, 
“Vil du være stærk og fri” fra Ludlams hule eller “Brødre meget langt herfra” 
fra Festen på Kenilworth. 
  Weyses melodier ledsager danskerne ved højtider, når “Den signede dag 
med fryd vi se”, når der er bryllup “Det er så dejligt at følges ad”, og til jul, “Julen 
har bragt velsignet bud”. I et festligt lag, “En skål for den mø i blufærdige vår”, 
når vi glædes over landet, “Duftende enge og kornrige vange”, eller mindes 
vore helte f.eks. Willemoes, ikke som en march, men i yndefuld trefjerdels-
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takt: “Kommer hid I piger små”. Weyses musik følger os fra morgen, “Morgen-
stund har guld i mund”, til aften, “Natten er så stille”, og fra vugge til grav. 
  Weyse er en meget levende del af dansk kultur, og stærkest af alt i hans 
melodier til Ingemanns morgen- og aftensange. “Lysets Engel”, “Nu vågne 
alle Guds fugle små”, “Nu titte til hinanden”, “Gud ske tak og lov”, “Til vor lille 
gerning ud”, “Der står et slot i vesterled” og mange flere.
  Weyse var en central skikkelse i det københavnske musikliv, og han blev 
feteret. Han var en velkommen gæst i de bedste huse. Han var underhol-
dende, dannet og vidende, men kunne også være drilagtig og sarkastisk. 
Han giftede sig som omtalt aldrig, men fik alligevel et familieliv med sin 
plejesøn Ferdinand Schauenburg Müller (1810-51). Weyse traf ham o. 1820. 
Han bemærkede drengens smukke sangstemme og musikalitet. Hans hjem-
lige forhold var vanskelige, og i 1829 kom han i huset hos Weyse som hans 
plejesøn. Han blev student i 1830 og begyndte at studere teologi, blev teolo-
gisk kandidat i 1837, og fik i 1839 embedet som stiftskantor i Vallø. 4. marts 
1838 giftede han sig med sin ungdomskærlighed Actonia Haas. Også hun 
var kommet i Weyses hjem, og Weyse holdt meget af hende. 
  Weyse indrettede sig i en rummelig lejlighed i Kronprinsessegade, hvor 
han boede sammen med unge studenter som logerende og sin husholderske. 
Han samlede på bøger, kobberstik og alskens kuriosa, og han udviklede en 
stor og dyb glæde ved mad og drikke. Han glemte aldrig Julie, men han lærte 
at leve med savnet. I et brev af 10. september 1841 skriver han: “Weyse har 
faaet nok af Kjerligheden 1801, da han syltede – sit Hjerte. Men Maven har han 
endnu ikke syltet, det viste sig grangiveligen igaar hos Biskoppen [J.P. Myn-
ster, EMB], hvor han foruden Suppe, Melon, Skinke med Blomkaal og grønne 
Ærter, fiin Frikasse af Kalvebrisler og Champignons med Butterdeigskager 
(han ikke rørte), Brokfugle, Gelee, Kage og Frugt, – fortærte 3 gode Portioner, 
af Mad. Hansens fortræffeligt tillavede Skildpadde; drak dertil 3 smaae Glas 
Arrakpunsch, 2 Glas Rødviin, et Glas Champagne, 3 store Glas vini anserini 
[gåsevin dvs. vand, EMB], copiam unam caffetii [en kop kaffe, EMB]; hen-
rykkede derpaa baade Herrer og Damer med sit bekjendte – Porte-Piano-Spil, 
gik hjem, drak sit sædvanlige Glas Aftenmelk, ledsaget af een Tvebak ... ”.
  Weyses breve er forbilledligt udgivet af Det danske Sprog- og Littera-
turselskab: C.E.F. Weyses breve, ved Sven Lunn og Erik Reitzel-Nielsen, I-II, 
Munksgaard 1964. Første bind omfatter 405 private breve, andet bind em-
bedsskrivelser mv. samt et fyldigt noteapparat. Brevene fordeler sig ikke 
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ligeligt over Weyses leveår, faktisk koncentrerer de sig om de sidste år af hans 
liv, ikke mindre end 329 af de i alt 405 private breve er fra perioden 1838-42. 
Det kan selvfølgelig beklages, men det kan også forklares, for i 1838 ind-
trådte en markant forandring i Weyses daglige liv, da hans plejesøn giftede 
sig og flyttede hjemmefra.
  Da Ferdinand og Actonia flyttede fra København, sluttede deres fysi-
ske samliv med Weyse, og han savnede dem inderligt. “Jeg kjeder mig ellers 
dygtigt, og savner Dig Laban i alle Hjørner”, skrev han 12. august 1839. Brev-
vekslingen blev en erstatning, en fortsættelse af samlivet, ikke mindre end 
244 af brevene er skrevet til plejesønnen. Det er ikke breve tilskåret litterært 
og beregnet på oplæsning i familien og vennekredsen, som det så ofte mødes 
i samtiden. Det er en fortsat samtale om stort og småt: “Vel har jeg siden 
vi skiltes Intet at melde, men jeg er saa vandt til ved Slutningen af Ugen, at 
skrive Brev om det ældgamle Intet, der var til før Skabelsen, saa Pennen sæt-
ter sig uvilkaarligt i Bevægelse for, paa sin Hegelsk, at forvandle det til Noget, 
at mig synes, jeg savner noget, naar det ikke skeer: altsaa lader os gjøre i Dag 
som ellers, og bære os ad, som om vi havde noget at fortælle“.2  
  Weyse skrev, når der var noget at berette, og det var der ofte, og når der 
ikke var noget, ganske på samme måde som et samliv mellem mennesker 
foregår. Denne dagligdagshed gør Weyses breve unikke som kilde. Her 
skrives af karsken bælg, i et forunderligt sprog, hvor der indflettes hjem-
melavet latin, skjulte citater – og karakteristikker af folk og fæ – med udtryk, 
der ikke var beregnet på oplæsning endsige offentliggørelse.
  I Actonia havde Weyse fået en veninde, han kunne dele sin store gast-
ronomiske interesse med. Han berettede flittig, hvad der blev serveret i de 
store huse, hvad han spiste der hjemme, og hvad han ellers stødte på. Han 
skaffede hende kogebøger, og opskrifter på de retter, der var bemærkelses-
værdige eller ikke alment kendte. Og han var vedholdende, og rykkede for 
de lovede opskrifter, hvis det var nødvendigt. Ikke for selv at praktisere, det 
gav han sig ikke af med, men for at få indblik og for at kunne videregive det 
til Actonia. Det var ikke alle værtinder, der var lige begejstrede for at have 
Weyse som gæst, og han var selv klar over det. I et brev 23. juni 1840 beskriver 
han en middag hos generalmajor Baggesen, “Fru Baggesen var meget bange 
for at bede mig til Middag, da hun troede, at jeg var lige saadan en vanskelig 
Bordgjæst som Baron Rumohr, Kogebogens Forfatter”. Weyse må have været 
en pestilens for de værtinder, som ikke altid selv var så velbevandret i koge-
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kunsten som deres kogekoner eller kokke, for han spurgte og blev ved, og 
rapporterede flittigt til Vallø. Han uddelte ros og ris, og hans breve er der-
igennem en enestående analyse af den højere kogekunst i København i de 
fem år, som de omfatter.

Mellem venner – hjemme

I 1825 flyttede Weyse til Kronprinsessegade nr. 399 (nuværende gadenum-
mer 36). I stuen boede husets ejer, murermester og brandmajor Blom, på 
første sal kammerherre Fr. Hoppe med familie, mens Weyse indrettede sig 
i husets øverste etager. Det var en rummelig, herskabelig lejlighed med sal, 
dagligstue, spisestue, et par mindre gemakker, sovekamre, køkken og et 
gæsteværelse på kvisten.
  Weyse havde hverken økonomi eller familiestatus til at leve herskabeligt, 
men han indrettede sig, så han alligevel kunne gøre det. Boligudgifterne let-
tedes ved, at han havde tre eller fire studenter som logerende. Han ansatte 
en husholderske, der samtidig var spisevært for de unge mennesker og de-
res venner, og han delte tjeneren Christen Gravesen med husværten, “Min 
og Vertens Fælles Serviteur”.3 Weyse spiste meget ofte ude. “Sine Middags-
maaltider holdt han rundt omkring i de mange Familier, der alle gjerne vilde 
see ham ved deres Bord, og i enkelte Huse havde han paa bestemte Dage sin 
Couvert, ifølge Indbydelse engang for alle”.4 Ligeledes deltog han i stor sel-
skabelighed, uden at gøre gengæld ved selv at invitere til aftenselskaber, idet 
han betalte for sin mad med sin musik.
  Spiste han hjemme, var det på samme betingelser som husholdningens 
andre spisegæster. Han slap derved for det, som ellers var ugifte herrers lod: 
At indtage måltiderne i de såkaldte spisekvarterer. Der var i København en 
del sådanne mindre spisesteder, ikke restauranter med à la carte servering, 
men steder, hvor man efter forudbestilling eller i abonnement til en fastsat 
tid indtog sin frokost eller middagsmad. Man kunne også indtage sin mid-
dagsmad ved familieborde imod betaling. Kogebogsforfatteren Anne Marie 
Mangor, der blev enke i en ung alder, modtog sådanne spisegæster, og det var 
samme ordning, Weyses husholderske stod for.
 Karen Kofoed blev ansat som husholderske i 1836 med en halvårlig løn 
på 25 rigsbankdaler, hertil kom logi og indtægter af spisegæster, og for et dag-
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ligt måltid på to retter betaltes 1 mark. “Min Mad faaer jeg nu hos Karen for 
samme Pris som hos Pähtau [restaurant Kgs. Nytorv 3, EMB] og kun naar der 
vanker noget lækkert koster det lidt mere”. Weyse spiste som omtalt ofte ude, 
men når han var hjemme, indtog han sine måltider sammen med de loger-
ende. I et brev 6. november 1840 beskrev han det sådan: “Overalt lever jeg som 
Lilien paa Marken [med en henvisning til Mathæus 6.28, EMB], de sylte ikke, 
de salte ikke, jeg ikke heller, men Karen føder mig dog, om just ikke gratis, saa 
dog quam satis [rigeligt, EMB], om just ei med Posteier, saa dog mit Hünereyer 
[hønseæg, EMB], af hvilke Weyse hiin unge, fortærer grumme mange”.
 Karen var en central person i huset, og Weyse forlangte, at de unge men-
nesker behandlede hende med respekt. For i et “Ungersvendehuus” er hun 
“ikke en simpel Tjenestepige, men en Mellemting, af en dito og en Huus-

Kronprinsessegade 36 set fra Kongens Have. Her boede Weyse fra 1825 til sin død i 1842. Ejen-
dommens ejer murermester og brandmajor Blom boede i stueetagen, første sal var udlejet til 
kammerherre Fr. Hoppe med familie, og i husets øverste etager indrettede Weyse sig med sine 
logerende og sin husholderske. Fotografi ved Bjørn Westerbeek Dahl, 2013.
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holderske, der bør behandles med lidt mere egard [hensyntagen, EMB], 
uden derfor der giøres Afkald paa den tilbørlige Respect. Enfin, jeg er meget 
tilfreds med den Maade hvorpaa Alt gaaer sin regelmæssige Gang (paa faa 
menneskelige Bagatel-Undtagelser nær,) og attraar ingen Forandring. Og 
saaledes, som jeg behandler hende, bør ogsaa andre giøre”.5 
  Karen giftede sig i 1839 med Weyses (og Bloms) tjener Christen Gravesen, 
men hun fortsatte med at passe Weyses hus. Hun blev gravid, og Weyse forud-
så, at – “naar Karen er paa Stiftelsen [dvs. Fødselsstiftelsen, EMB]... da maa 
hele Huset tye til daarlig Spisequarteer-Mad”.6 Karen holdt nu godt ud, “i Gaar 
morges var Karen paa Torvet at kjøbe Kjød; i Gaar Eftermiddags kl. 5 havde 
hun en Søn. Moder og Barn befinder sig vel”.7 “Karen befinder sig særdeles vel 
og kommer hjem paa Mandag. Alt er ellers i hendes Fraværelse gaaet roligt af; 
Labanterne [de logerende, EMB] have imidlertid spiist paa Restaurationen, og 
jeg hver Dag ude. Men igaar lod jeg den Smaae [vajsenhuspigen Trine der gik 
Karen til hånde, EMB] lave Æggesøbe, og Kylling-Fricasse med Asparges; og 
Maden var god”.8 Karen var snart i fuld vigør igen, hendes lille dreng Frederik 
blev til stor glæde for Weyse, og hendes moderlighed udstraktes til hele huset, 
hvor hun tog vare på stort og småt og skabte ro og hygge.
  Æggesøbe var en af de hverdagsretter, der ofte blev serveret. Hvidtøl blev 
kogt op og derefter hældt over i en æggesnaps (æggeblommer rørt med suk-
ker), undertiden også med lidt fløde. Den blev spist med tvebakker eller med 
sukkerristede rugbrødsterninger. Undertiden med en top af revet rugbrød, 
ristet med smør og sukker og presset i en kop. Søde forretter var blevet al-
mindelige, og Karen serverede foruden æggesøbe også sagosuppe, havresuppe, 
blåbærsuppe, byggrynsuppe og vandgrød. Torsk på fad – som Weyse foretrak 
frem for almindelig kogt torsk – stod ofte på menuen. Her blev skiver af frisk 
torsk lagt i et dybt fad sammen med smør, væske (vand, suppe eller hvidvin), 
krydderier og undertiden knust tvebak, over et fyrfad sauteredes fisken lang-
somt og forsigtigt. Nogle steder blev der serveret ansjoser til, men hos Weyse 
var det med hakket spegesild, undtagen når “Karen, af Distraction, havde 
kommet Spegesilden heel, istedet for at hakke den”.9 
  Var der fisk til rest, stod den på plukfisk med rosiner og kartofler. Kartof-
ler var ikke automatisk garniture, som det senere blev, men der blev serveret 
kartofler – oftest til fiskeretter, således fiskefrikadeller med kaperssauce og 
pillekartofler.10 Karbonader var stegte skiver af skært kød og det kunne være 
af lam, kalv eller i Karens køkken dels af oksekød dels af gris. Ledsager kunne 
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være grønne ærter eller snittebønner. Blandt efterretterne kan nævnes arme 
riddere (skiver af hvedebrød vendt i pisket æg og stegt på panden), pande-
kager, marvbudding med kirsebærsauce og æblepandekager. Undertiden 
stod den på kalvesteg, due i rødvin med rosiner og tamarinder, stegt lamme-
hoved eller forloren skildpadde.11 
  Festligt blev det, når huset fik lækkerier forærende. “I dette Øieblik sen-
der Jette Wulf mig et par Bove af Dyr; Ryggen have vi spist igaar; nu! Krum-
mer ere ogsaa Brød; der lader sig lave en velsmagende Salmi deraf ”.12 Salmi er 
en kold ret, hvor det stegte dyrekød monteres i en madeirasauce og omgives 
af en vildt-sky. En ret så kompliceret ret, som Karen mestrede. Ved en anden 
lejlighed skrev Weyse til Theodor Hansen (en af de logerende) – “Du er for-
resten, ved Din Bortebliven gaaet Glip af adskillige Nydelser. Det Bekassin-
Salmi, med Madera og Butterdeigs-Kager, var delicieux, Dagen efter vankede 
der en fortreffelig Ande-Kraase-Suppe, og Risengryns-Klatter med Syltetøi; 
item er hele Huset blevet traktert med fortreffeligt Kirsebær-Madera”.13 
  Weyse berømmer ofte Karens gode mad, og hun var dygtig. Engang fik 
de fra baron og overførster Løvenskiold brokfugle, dvs. småfugle, “af Karen i 
vor nye 12 pund veiende Tærtepande lavet, meget god Posteg”.14 

  Postejer var et af kogekunstens store numre, tærtepanden blev foret med 
en dej, og her placeredes fine farser og de små fugle, der derefter blev bagt 
i tærtepanden. Det var en kobberpande på tre ben med tilhørende tætslut-
tende låg. Låget havde høje kanter og en skorsten i midten. Panden blev stillet 
over gløder, og med gløder på låget havde man både over- og undervarme.
  Teknikken beskrives i Mangors kogebog 1837 således: “i mangel af Ovn 
kan bages og steges i en Tærtepande med Gløder under, paa Laaget derimod 
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kan lægges smaat Brænde og Tørv imellem Gløder, så at det brænder rask, 
især i Begyndelsen, indtil Panden er så hed, at den smækker, naar man ud-
vendig prøver med en vaad Finger”.
  Andre gange var det Weyse, der gav. Således var der fest i 1840 i anled-
ning af,  at Weyse var blevet pleje-bedstefar til Ferdinand og Actonias datter, 
født 31. maj. Weyse var henrykt og meget stolt, den lille pige blev opkaldt 
efter ham og kom til at hedde Ernesta. Weyse stod fadder og overøste den 
lille med gaver. “I samme glædelige Anledning har der da ogsaa været en lille 
fête paa anden Sahl af det velbekjendte Dydens Bolig”. Med til festen var de 
logerende samt vennerne D.J. Svendsen og Christian Wulff. Og de “traktertes 
med en, af Karen lavet, deilig Moktourtle Suppe [forloren skildpaddesuppe, 
EMB], Kyllinge-Fricassee med Reier og Asparges, og Macron-Lentse eller Lint-
se-Kager, kold Punsch til Suppen, Rødviin, Madera og Lunel til Maden”.15 En 
virkelig udsøgt menu med den forlorne skildpaddesuppe ledsaget af punch, 
og hovedret af det allerbedste i skærsommeren (kylling, rejer og asparges). 
Lunel er en gylden, sød muscatvin fra den sydfranske by Lunel, som Weyse 
serverede ved flere lejligheder.
  Nogle fester var sammenskudsgilder, således en af de logerendes Theodor 
Hansens 25 års fødselsdag.16 Dagen fejredes “in dem berühmten Hotel: zur 
geprüften Tugend, Kronpr. G. No 399, 2. Sal”. Fødselaren fik gaver og “Kl 10 
tractertes Helten med Chokolade i Professor-Cabinettet”. Herefter skiltes de, 
Theodor til sine studier, de to andre logerende Niels og Søren Hartmann 
til henholdsvis sin fagot og sin seng, mens Weyse spiste middagsmad ude. 
Men om aftenen var der “stor Selskab og Assemblix”, hvortil var indbudt tre 
studenterkammerater fra Roskilde. Niels Hartmann gav brændevin, brød og 
ost samt øl. Så fulgte gåsesteg fyldt med æbler og svesker og dertil rødkål, 
Karen gav æbleskiver og Weyse afbrændt rødvin (en slags rødvinspunch). 
Kort før de skulle gå til bords, provokerede Søren Hartmann Weyse til at 
skrive en lejlighedssang på melodien til “Vil Du være stærk og fri”. Weyse 
gennemførte det. Andet vers lyder sådan: “Der, for fem og tyve Aar, Var stor 
Fryd og Gammen; Slagtet blev hvert Lam og Faar, Høns og Gjæs til sammen. 
Der blev lavet Risengrød, Svinesteg med Mere, Mangen Kage, sukkersød! 
Drengens Daab til Ære”. I alt fire vers blev det til, og “Selskabet belønnede 
den undselige unge Digter med et opmuntrende Bifald, og drak hans Skaal”. 
Kl.10 trak han sig tilbage, mens de unge festede videre.
  Ved Weyses død den 8. oktober 1842 opløstes hjemmet. Karen og Chris-
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ten Gravesen blev betænkt i Weyses testamente, og der var afsat et beløb til 
deres søn Frederik. Christen og Karen åbnede “Gravesens Restaurant” på 
Gråbrødretorv 98,” nuværende gadenummer 14, hvor Karens gode mad trak 
et solidt publikum til. Christen døde i 1860, Karen i 1897. Deres søn Frederik 
Gravesen fik i 1870 borgerskab som cigarfabrikant.

Haagens

Christian Wilhelm Haagen (1792-1871) var overretsprokurator og fra 1838-69 
nationalbankdirektør. Haagen var en af Weyses nærmeste venner, han hjalp 
i pengesager og forstrakte med lån, og Weyse indsatte i sit testamente Haa-
gen som executor. Haagen giftede sig 1820 med Elise Agathe Ketty Kornerup, 
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kaldet Kitty, og brudens treårige bror Nicolai Waldemar Mohr Kornerup, fik 
ophold og boede hos dem i de følgende 28 år. Nicolai Kornerup, der senere 
blev kontorchef i Nationalbanken, skrev sine erindringer, og skildrer heri 
det haagenske hjem. De nygifte flyttede ind på Højbroplads 52 (nuværende 
gadenummer 6) i en lejlighed på tredje sal. I 1827 købte Haagen gården 
matrikelnummer 102 i Klædeboderne (nuværende gadenummer Skinder-
gade 45-47), og her flyttede de 1828 ind på første sal. Haagen solgte gården 
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i 1838 og flyttede i efteråret samme år til en rummeligere lejlighed på anden 
sal i Kronprinsessegade 389 (nuværende gadenummer 14), og de blev da 
næsten naboer til Weyse.
  Nicolai Kornerup skildrer i sine erindringer den daglige levevis således: 
“Om Morgenen kl. 8 blev drukket The, Morgenfolk var vi aldrig, midt paa 
Formiddagen Frokost; Haagen var paa sit Comptoir til kl. 1, da han gik i 
Banken, hvis Procurator han var, og som dengang blev lukket Kl. 2, derefter 
paa Børsen. Kl. 2 ½ Middag, Eftermiddagsthe Kl. 6, Aftensmad Kl. 9, naar 
Haagen kom hjem, fra Kongens Klub” [en af borgerskabets mange selskabeli-
ge foreninger, EMB]. Om lørdagen spiste Haagen i klubben, hvor værtinden 
jomfru Sørensen var kendt for sin velsmagende mad. Kitty bestilte og fik bragt 
mad fra klubben til sig selv og børnene, og dermed fik husets piger en fridag.
  Weyse kom ugentligt og spiste hos familien, og gennem brevene kan vi 
få lidt at vide om, hvilke retter der blev serveret til hverdag. Det kunne være 
torsk, kogt eller bedre – efter Weyses mening – torsk på fad; før torsken blev 
der serveret gule ærter eller sagosuppe med fløde i.18 Ofte var sagosuppen 
gul, dvs. at sagogryn blev kogt i vand og derefter hældt sammen med ægge-
blommer rørt op med sukker. Men den kunne også røres op med syltetøj, så 
den blev rød og så serveret med skårne mandler og rå fløde.19 En anden for-
ret kunne være riismel med kanel. Det var en vælling kogt på rismel, legeret 
med æggeblommer og smagt til med vin.
  Alt var imidlertid ikke småborgerligt hos Haagen. Engang stod frokosten 
på ægte skildpadde, de havde nemlig fået en portion fra deres underbo Ad-
miral Schönheyder, der dagen før havde haft selskab.20 I 1842 var Weyse på 
sin fødselsdag ikke indbudt til middag hos Adlers, Wulffs eller Kochs, men 
så inviterede fru Haagen Weyse, “og beværtede mig tout seul en famille med 
en fortreffelig Carrisuppe med Hønsekjød og Riesengryn, Gjedde paa Fad 
i Madera, Beefsteg og smaae Kager, samt rød Viin og extra god Champag-
ner”.21 Her har Kitty virkelig kræset op for sin gamle ven med ekstra god 
champagne og retter, der var ud over det sædvanlige. Karrysuppen er mul-
lagatawny Soup, en ret fra det anglo-indiske køkken, som på den tid endnu 
ikke optræder i nogen dansk kogebog. I et andet brev skriver Weyse atter om 
denne suppe og giver den her navn: “Mullatavin-Suppe”, så der er ikke tvivl 
om, at det er det imperiale England, vi skal til. Gedde på fad med madeira 
kan være værtindens egen komposition, måske inspireret af den forlorne 
skildpadde, der tillaves med madeira. Beefstegen er ligeledes efter engelsk 
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inspiration, velhængt oksefilet stegt enten på rist eller på pande og ofte ser-
veret med høvlet peberrod. 
  Om vinteren blev der holdt store middagsselskaber alene for herrer. 
Weyse nævner i et brev fra 1842 et af dem:22 “I Søndags for 22 Personer hos 
Haagen 10 Retter Mad (200 Østers) og 12 Sorter Vin. Undertegnede nød 
14 Østers, og spiste af alle Retter, men drak kun et par Glas Rød-, Rhinsk- 
og Champagner-Viin, og et Fingerbøl Lunel”, sidstnævnte er den tidligere 
nævnte søde franske vin, som også Weyse serverede ved flere lejligheder.
  Ved disse herremiddage gik det – ifølge Kornerups erindringer – meget 
flot til. “Disse Selskaber kostede temmelig meget, og Kitty gjorde ogsaa no-
gen Opposition imod dem, men Haagen mente, at de var en Nødvendighed. 
Det gik som sagt meget elegant og smukt til ved de omtalte Dineer, og der 
blev flere Dage i forvejen begyndt med Indkøb og Tilberedelser. Til at lave 
Maden brugtes en dengang meget bekendt Kogekone, som kaldtes Moer 
Dahl. Samme Madame forstod helt godt at mele sin Kage, saaledes blev der 
engang serveret ægte Skildpadde, og da Kitty syntes, at der var saa lidt baade 
af “det Grønne” og af Sauce, fandt hun ved nærmere Undersøgelse en potte, 
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hvori Moer Dahl havde gemt en Del for at tage det med hjem. En anden gang 
greb Kitty kogekonen i at stjæle lys. Til at servere hyrede man Mads Wil-
lumsen, der var opvarter på “Caledonia”, det første danske dampskib, der i 
1819 blev indsat til ugentligt at sejle mellem København og Kiel og Lübeck 
med 110 passager, der kunne disponere over 60 kahytter. Her var Mads den 
berømte opvarter, og alle søsyge damers trøst.23 

Petersens 

Weyse boede lige over for Rosenborg Have og hans genbo var slotsgartner Pe-
tersen. Han og hans kone Lovise hørte til de nære venner. Jens Peter Petersen 
(1804-48) fik – støttet af hoffet – en grundig og alsidig uddannelse. 1819 kom 
han i lære hos slotsgartner Vothmann i Sønderborg og var herefter i tre år 
elev i Rosenborg Slotshave, hvorfra han 1823 tog eksamen. 1824 tog han til 
England på et treårigt ophold, hvorefter han fik ansættelse som undergartner 
i Rosenborg Have. 1829 giftede han sig med slotsgartner Lindegaards datter 
Lovise (1799-1855), og ved Lindegaards død i 1832 blev Petersen hans efter-
følger. Petersen foretog en række rejser til bl.a. Skotland, England, Frankrig, 
Rhin-egnene og Tyskland, overalt søgte han nyheder, som kunne indføres 
hjemme i København. Han moderniserede driverierne bl.a. ved at lade de 
gammeldags røgkanaler udskifte med varmtvandsledninger. Han byggede 
drivhusene om, indrettede hus til ananas, interesserede sig for drivning af 
vin, ferskner, orkidéer, kameliaer, fuchsiaer og mange andre blomsterplanter, 
og han var altid på jagt efter nyheder.
  Gartnerboligen var et hjem for Petersen, fru Lovise og deres børn. På 
førstesalen boede fruens søster, der var præsteenke, og de to damer installeret 
i deres barndomshjem, samlede her en vennekreds, der nød godt af Petersens 
eksperimenteren. Bl.a. dyrkede han tomater, som han forærede til tidligere 
Roma-farer, så de kunne servere makaroni med tomat og mindes årene i Ita-
lien. Tomater blev først almindelige i Danmark godt 100 år senere.
  Weyse kom ofte hos Petersens og stiftede her bekendtskab med mange nye 
grønsager, og Weyse konstaterede at “det er dog ret behageligt at være Slots-
gartner! Da har man ofte noget Nyt for Aarstiden at traktere sine Gjæster med. 
Igaar blev Fröhlich og jeg traktert med en deilig Kørvel-Suppe og med Pye [Pie, 
EMB] af unge Rhabar[ber, EMB]stilke, der smagte udmærket. Und das bekam 
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uns sehr gut”.24 Og det var ikke første gang. I et brev fra 1840 fortæller han, 
at han hos fru Petersen har spist rabarberpie.25 Han har selvfølgelig forhørt 
sig hos værtinden om, hvordan hun har båret sig ad, for i tidens kogebøger 
var der ingen opskrifter med rabarber. Fru Petersens rabarberpie var ifølge 
Weyse lavet med en slags søsterkagedej og ikke med den – efter Weyses me-
ning – ufordøjelige butterdej. Opskriften sagde fru Petersen var fra Man-
gors Kogebog for smaa Husholdninger fra 1837. Den har ganske vist ingen 
rabarberopskrifter, men hun havde brugt opskriften på en frugt-pie, hvor 
frugten dækkes med det, der i dag hedder en soufflédej – med Mangors ord 
den slags dej som bruges til prinsessebudding – dvs. en dej bagt op af smør, 
mel, sukker og mælk og irørt mange æg. Madam Mangor anbefaler at bruge 
pærer, æblekompot, stikkelsbærgrød eller marmelade af friske kirsebær. Lo-
vise Petersen føjede hertil rabarber, og det blev optaget i de senere udgaver 
af kogebogen. I Mangors Fortsættelse af Kogebog for smaa Husholdninger 
fra 1842 er der en opskrift på rabarberkompot, og når slotsgartner Petersen 
sendte rabarber til sine venner, var gaven ledsaget af en kompotopskrift.
  En anden nyhed Weyse stiftede bekendtskab med hos Petersens var 
rosenkål.26 
  Rosenkålen danner mange små kålhoveder på én stok. Udviklingen 
af den fandt sted i slutningen af 1700-tallet i egnen omkring Bruxelles. I 
begyndelsen af 1800-tallet blev den nye kåltype præsenteret, men der var 
større interesse for den i de lærde selskaber end i køkkenerne. Så sent som 
i 1877 skrev J.A. Dybdahl i grønsagsdyrkningens danske hovedværk: Køk-
kenplanter, at det såvel i Danmark som i de fleste andre lande alene er de 
bedre stillede klasser, der bruger rosenkålen i husholdningen, og den dyrkes 
kun i herskabshaver og enkelte torvegartnerier.27 I danske kogebøger op-
træder rosenkålen første gang 1815 i C. Jacobsens Nye Koge-Bog; her hedder 
den “knopkål”, og der står, at den er fin og sjælden.28 Jacobsen var kok på 
Tranekær slot på Langeland, og fik således sine forsyninger fra en herre-
gårdshave. I almindelig handel var den ikke, men Petersen var med på det 
nyeste og serverede rosenkål i 1840. Først i 9. oplag af Mangors kogebog fra 
1852 er der en opskrift på rosenkål, men vi skal helt frem til årene o. 1900, 
førend rosenkålen bliver almindelig. 
  Jordbær er et andet område, hvor Petersen var helt fremme. Hans am-
bition var at levere de flotteste og mest velsmagende bær til hoffet, og en 
sidegevinst for Weyse var, at han kunne skaffe jordbær af nyeste sorter til 
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sine venner i Vallø og Roskilde. Forædlingsarbejdet var på den tid intenst, og 
Petersen kunne øse af sine erfaringer og sine forbindelser i udlandet. Meget 
havde han hentet i England, men også egnen omkring Hamburg var vigtig. 
Således fik Petersen jordbærplanter fra Booth i Flottbeck.29 
  Weyse var ikke udelt begejstret for fru Petersens kogekunst. Hun ser-
verede således smørsauce til steg i stedet for “Jussauce”, dvs. skysauce.30 Og i 
et brev fra 3. marts 1842 beskrev han en “curiux” middag med kallunsuppe 
(dvs. suppe på indvolde), kartofler i “Slaabrok” med koldt smør og som des-
sert rødgrød med surrogat-fløde, dvs. kogt mælk med æg.31 Men til andre 
tider nød han maden, således ved et stort taffel, hvor der blev serveret soupe 
à la reine (pureret hønsekødsuppe), skinke med rosenkål, blomkål og asparges, 
hare- og kalkunsteg, iskager og wienertærte.32 Det er jo ganske flot at servere 
asparges i februar måned, men det skete ved ganske mange af de store mid-
dage.33  
  Aspargesene blev drevet frem, planterne fik ikke noget lys, og aspar-
gesene var følgelig hvide. Da handelsgartnere i begyndelsen af 1800-tallet 
etablerede sig omkring København, var en af deres specialiteter disse vinter-
asparges. 
  Weyse og Petersens havde et hverdagsliv sammen. Petersen, der dispo-
nerede over hest og vogn, kunne give Weyse kørelejlighed og befordre pak-
ker til vennerne i Vallø og Roskilde. Petersen var en aktiv og handlekraftig 
mand; det var således ham, der arrangerede Weyses jubilæum i 1842. Sammen 
spillede de i lotteriet både det hjemlige klasselotteri og det hamburgske, og Pe-
tersen, der var velorienteret om, hvad det skete ved hoffet og i de højere cirkler, 
var altid god for oplysninger og en historie eller to. På Weyses fødselsdag kom 
Petersen med frugter og smukke blomster, og Weyse lærte sig omhyggeligt 
navnene på dem alle, så han kunne rapportere præcist i sine breve.

Hertz 

En af Weyses unge venner var Hans Hertz (1793-1868) søn af domprovsten i 
Roskilde Jens Michael Hertz og dennes første hustru Christiane Sophia Koch. 
I 1812 bad Hans Hertz sine forældre om at invitere Weyse på sommerferie i 
Roskilde. Forældrenes reaktion skildrede hans dengang 12 årige søster Elise 
senere til A.P. Berggreen, og i sine erindringer.34 “Weyse!” udbrød Moder, 
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“hvad skal vi dog gøre med ham her? Han skal jo være en ren Pernittengryn. 
Her vil da intet være ham tilpas, hverken Huset eller Maden eller vi selv! Lad 
os bare blive fri for ham!” Domprovsten havde imidlertid svært megen lyst 
til at lære en så stor musikus at kende, provstinden måtte bøje sig med disse 
ord: “Ja som Du vil, lille Mand, men mig interesserer det rigtig nok slet ikke. 
Jeg er bange for ham, for jeg har hørt, at han skal ha’ sin Næse allevegne i 
Husene, hvor han kommer, og saa gaar det da ud over Konen, naar alt ikke 
staar paa Pinde for ham”.
  Weyse kom, så og sejrede. Han sluttede et varmt venskab med domprov-
sten og hele hans kreds og kom regelmæssigt i Roskilde. Nok kunne han ind 
imellem være vranten og vanskelig, men i Elises optik var han ofte meget 
lystig, morsom og generøs. Som hun skriver i erindringerne: “hvem der ikke 
har set ham i Roeskilde, kjendte ham i Grunden slet ikke; han var dér et 
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andet Menneske; dér fremskinnede alle hans elskværdige Egenskaber, først i 
deres rette Glands, thi dér følte han sig hjemme som intet andet sted”.
  I 1819 blev Jens Michael Hertz biskop i Ribe og flyttede følgelig ud af 
domprovstegården, og Weyses ferier i Roskilde ophørte, men kun for en 
tid. Hans Hertz’ første hustru Maren Elise Kornerup var død i 1820. Året 
efter giftede han sig med Inger Bolette Borch. De var begge stærkt knyttet 
til Roskilde, og Hans Hertz søgte og blev i 1829 sognepræst ved Vor Frue 
Kirke i Roskilde, i 1831 købte han domprovstegården. Weyse kom nu atter 
til Roskilde, ja i perioden 1832-42 op til fire gange om året.
  I et brev 27. juli 1833 til Henriette Wulff beskriver Weyse herlighederne i 
Roskilde, hvor vejret er dejligt, og de lever i haven næsten hele tiden. “Hertzes 
Gaard ligger overmaade deiligt, bag ved Domkirken, og af hans Dagligstue har 
han den nydeligste Udsigt over Bjerget til Issefjorden [!, EMB]. Og alt hvad der 
ligger ved den lige til Frederikssund. Af Jordbær var der saa stor en Mængde, 
at vi ei kunde overkomme dem. Ogsaa tracterte Fruen mig adskillige Gange 
med min Yndlingsret: Krebsesuppe, som hun fortrinligen tillaver”. Og han 
fortæller om udflugter i omegnen, bl.a. til Lindegaarden hos familien Hol-
ten, [her opholdt svigermor, madam Mangor, sig ofte, EMB] og – skriver 
Weyse videre – “uagtet vi havde i Lindegaarden med meget god Appetit nydt 
adskillige Maaltider, smagte Fru Hertzes stegte Kyllinger og Jordbær os dog 
fortreffeligen”.
  I brevene til plejesønnen og hans kone er Weyse mere åbenhjertig – ikke 
alt er lutter idyl: Værtsfolk og gæst var ind imellem trætte af hinanden, og 
med et skarpt syn erkender Weyse vanskelighederne, således i et brev 13. 
juni 1842: “Men undertiden bliver Maden fordærvet af bare Omsorg at giøre 
mig det tilpas, idet de for det Meste misforstaae mig. Saaledes havde de fuld-
proppet den deilige Grød med en utrolig mængde af Kommen, jeg ikke kan 
udstaae, men bildt dem det Modsatte ind, og tillavet den paa denne Maade; 
hvilket de ellers aldrig bruge”.
  Weyse var ikke altid lige nem at komme ud af det med. Men ofte glæ-
dede han sig oprigtigt over stedets og årstidernes herligheder. Til dem hørte 
jordbær, som Hertz dyrkede i haven, ofte planter fra slotsgartner Petersen. 
Således i brev fra juli 1841:35 “Idag kom Bolette [fru Hertz, EMB] ind med 
et [jordbær, EMB], det var noget flad af Form, og 3½ af mine Tommelfingre 
lang, og 2½ bred, og veiede næsten 3 Lod [48 g, EMB]. Jeg tror neppe, Peter-
sen har dem større; skjøndt han paastaaer, at Ingen kan producere dem saa 
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store som han”.36 I 1838 blev han “tractert ... med deilige Jordbær og Kirsebær, 
samt rare grønne Ærter, der vare opstuede med Suppe og ikke med Melk og 
Cardamomme”.37 De blev serveret bl.a. til Roskildeflyndere, aborrer eller ka-
russer. Sidstnævnte er en ferskvandsfisk, der ligesom karper blev opdrættet 
i damme. “Igaar havde vi da Karusser, hvis Mage i Størrelse jeg længe ikke 
har seet; dog manglede der Timian i Flødesaucen”.38 Da der tidligere havde 
stået karusser med flødesauce på menuen havde de andre “Persille i Saucen, 
men jeg havde bestilt Timian”.39 Så langt så godt, men “denne [saucen, EMB] 
smagte jeg nu den halve Nat, altsaa formodede jeg, at Saucen havde været for 
feed, og rigtigt havde de kommet Smør deri”.
  Krebs var en af Weyses yndlingsspiser. Også de blev opdrættet i vand-
huller og damme, og i sommertiden var der rigeligt af dem. 16. juli 1842 
skriver han, at der vanker næsten daglig krebs så store som hummere.40 Det 
var velkendt, at Weyse satte megen pris på krebs, og når han var inviteret med 
ud til middage i Roskildefamilierne, stod den ofte på denne spise. Således i 
august 1839 hos Hans Hertz’ svoger Anders Borch, der var agent, købmand 
og overformynder i Roskilde. Det gik ”brilliant til med et Tractement hos 
Anders Borch”, skriver Weyse.41 

“Krebsesuppe
Skinke, Ærter, Sild, Lax og Blomkaal

Karusser med Flødeauce
Stegte Kyllinger og Lam

Kage og Jordbær med Fløde &
og dertil fortreffelig St.Julien, 

St. Johannisberger og Champagner.”

Krebs var en af sommerens glæder, og Weyse 
elskede dem. De blev opdrættet i damme og 

vandhuler, de var således let tilgængelige og kunne 
leveres helt friske. Illustration fra C.E. Hagdahls 

Illustreret Kogebog 1883, hertil var de hentet i 
Dubois La cuisine classique fra 1856.
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Det var i sandhed en rigtig sommermiddag helt af lokale råvarer, og ledsaget 
af topvine som den røde St. Julien fra Haut Medoc, den kostbare tyske hvid-
vin Johannesberger Ausbruch, og når der står champagner, er der sandsyn-
ligvis tale om såvel en tør til for- og hovedretterne som en sødere til des-
serterne, så gæsterne, hvis de ønskede det, kunne gennemføre måltidet alene 
med champagner. 
 I sommertiden tog familie og gæster på udflugter. I juni 1842 var de 
således til bondebryllup:42 “I Forgaars var, paa Fruen og mig nær, hele Fami-
lien til et Bondebryllup, i Hedegaarden, nær ved Roeskilde Hvile. Middags-
maden (hvorved der ryges Tobak (!!!) – ) bestod i Oxekjød, Kalvekjød og 
Lammekjød med Peberrod, saa en fed Suppe, hvorpaa Smørret fingertyk 
flød omkring, med ganske smaae glatte Boller, flittigen dreiede i Haanden, 
Svedsker og Blommer & og en stor Krandsekage. Dertil Brændeviin og Øl, 
noget gammel Viin, hvorved det hele Selskab maatte hjelpe sig med fire Viin-
glas; und das var Alles”. At Weyse har nydt ikke at være med skjules ikke, 
men hans nysgerrighed og indlevelse i det kulinariske står klart.
  Det gør det også i beskrivelsen af et andet traktement, denne gang hjemme 
hos familien Hertz.43 Det var ved et “stort Kaffeselskab for Damer (en 40 Styk-
ker), hvor der traktertes med særdeles deilig Chocolade og Kaffe, Jule- og 
Sand-Kage samt Sukkerkringler, og dito flade kager, Aprikos-Tærte og Confect 
til Rhinskviin og Madera, Aprikoser og Pærer, Kl. 2 gik hver til sit”.
  Det var noget af en post at være værtinde i et sådant hus, og Bolette Hertz 
var da indimellem også synligt utilpas og stresset. Hendes vilkår kunne være 
hårde. Tag f.eks. begivenhederne i forbindelse med Frederik VI’s bisættelse i 
Roskilde Domkirke i januar 1840.44 Huset var fuldt af liggende gæster blandt 
dem Weyse. På dagen for bisættelsen havde Bolette ikke regnet med, at nogen 
kom til middag. Weyse, der havde skrevet sørgemusikken, havde plads i kirken, 
og under biskoppens tale kiggede hofinspektøren ind ad Weyses stoledør og 
spurgte: “De spiser jo vel hos os i dag? og jeg svarte: nei! thi jeg fandt det at 
være en curieux Maade til at invitere mig”. Da Weyse meddelte Bolette, at han 
hellere ville spise hos hende, tøvede hun, for hun var ikke belavet på at servere 
middagsmad, hun havde forventet at gæsterne og hendes mand ville blive be-
spist ved hoffet, men selvfølgelig skulle Weyse nok få noget at spise. “Men siehe 
da! Kl 1 kom ogsaa Hans og Oehlenschlæger hjem, de havde afslaaet Invita-
tionen af samme Grund som Jeg. Da vi Kl. 3 ville gaa tilbords, kom hele fami-
lien Wengel [apoteker fra Ringsted, EMB] 4 mand høi kørendes og ville spise 
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med. Nu blev vort Middagsmaaltid opsat, og der blev dækket Frokostbord til 
dem, og efter at have dygtigt indhugget, fik de Caffe, men istedet for at kjøre 
bort, gik de ud for at gjøre Visitter og kjørte først bort henimod 6, og saalænge 
maatte vi bie med Middagsmaden. Men saa fik vi Sagosuppe, Karper, Kalve-
steg og Kage, hvilket smagte særdeles vel”. Og han underskriver sig “Eders 
denne Dags ganske forsultne Gamle C.E.F. Weyse”.
 I 1835 indledtes et nyt kapitel i Roskildes historie, byen blev sæde for Østif-
ternes Stænderforsamling. Danmark var stadig et enevældigt monarki, men 
til at rådgive kongen oprettedes ved anordning af 28. maj 1831 og forordning 
af 15. maj 1834 fire rådgivende forsamlinger med valgte repræsentanter for 
godsejerne, borgerne og bønderne samt kongeligt udpegede repræsentanter 
for kirke og Universitet. Kongens repræsentant blev en kongelig kommissarius, 
der deltog i møderne (uden stemmeret) og fungerede som forbindelsesled til 
konge og regering. Opgaven blev overdraget juristen Anders Sandøe Ørsted. 
I Roskilde blev der indrettet mødesal i palæet ved domkirken.
  Stænderforsamlingerne holdt møde hvert andet år, og den forsamling, 
der mødtes i Roskilde, var på ikke mindre end 70 mand, hvortil kom kom-
missarius, embedsmænd og hjælpere. Det satte sit præg på byen, og den ferie-
rende Weyse blev også berørt. Således i 1840.45 Weyse var på sit sædvanlige 
sommerophold hos familien Hertz og var ved at pakke for at rejse hjem, da 
Hans Hertz indtrængende bad ham om at blive et par dage endnu. Hertz 
havde inviteret stænderforsamlingens spidser, Ørsted, biskop J.P. Mynster 
med flere til “en Middags-Jøde [middags-smovs, EMB], hvorved han øn-
skede, jeg maatte være til stede for at oplive Conversationen”. Middagen blev 
udsat et par gange, og panikken bredte sig i huset. Bolette fik sin sædvanlige 
hovedpine, og det blev ikke bedre af, at Weyse kom til at slå hendes dej-
lige røde flakon i stykker. Hun blev sur, men havde brug for Weyse og hans 
erfaringer fra det højere selskabsliv. Husets værtinde “er ... i stor Vaande 
for Middagsmaden; vi havde igaar en Conference, og det blev bestemt at 
vi skulle have: Skildpadde- og klar-Suppe, Melon, smaae Posteier med fiin 
Ragout af Kalvebrisler med Champignons, Skinke, Oxebryst og Lax med 
Blomkaal og Marofats-Ærter, Karper eller Karusser, Dyresteg, Jordbær eller 
Rødgrød med Fløde og Kransekage. Men ak! ingen Fisk og intet Dyr at faae. 
Jeg har foreslaaet hende at studere Jomfru Nielsens Kogebog,46 og lave der-
efter een eller anden fortreffelig Budding, og saa traktere med Christines 
Oxesteg” [opskrift af Bolettes svigermor, EMB]. 



 Else-Marie Boyhus  •  “... at fantasere med fyldt Mave.” 2�

Stressen tog til, “Bolette har i nat havt Krampe i sine Læg-Colosser, og idag 
lider hun af nerveus Hovedpine. Det er ogsaa en ængstelig Tilstand overmor-
gen at skulle tractere 20 Personer, og endnu ei at vide, om man faar Krebs, 
Fisk og en Dyreryg!”. Omsider gennemførtes middagen. Vi véd ikke, hvad 
menuen endte på, men Weyse kan berette, at der ved bordet herskede en 
behagelig munterhed, “jeg blev drillet og drillede igjen”. En af Weyses spøge-
fuldheder var at viderebringe et rygte fra København om, at stænderne skulle 
fremkomme med en petition til kongen om igen at forene de tre nordiske riger, 
det “opvakte megen Latter, og man delibrerte spøgende over det”. Der blev 
således spøgt og talt alvor, og “baade Biskoppen og Ørsted var særdeles behag-
ligt muntre”. Weyse havde virkelig foldet sig ud som selskabs-mand.
  Ved den næste stænderforsamling, den i august 1842, blev Weyse invi-
teret til middag hos den kongelige kommissarius, dvs. A.S. Ørsted, der under 
forsamlingerne havde embedsbolig i palæets stueetage. “Og blev beværtet 
med megen god Mad”, skriver Weyse.47 “Afsiede grønne Ærtesuppe med 
bagt Brød, Maadelig Melon, Dueragout med Trøfler, Karusser med Fløde-
sauce, Hamburger Oxebryst, Lax, Sild, Snittebønner og Blomkaal (Alt stu-
vet i Melk,) Macaroni-Budding med jevn Smørsauce og Parmesanost, stegte 
Kalk- og Kap-uner med Salater og Compoter, Saft-Fromage, Kranse-Kage, 
Aprikoser og Pærer. Rødvin, Madera, Port, Rhinsk, og Champagner”.
  Nok skriver Weyse, at maden var god, dog at melonen var mådelig, og 
de mælkestuvede grønsager er næppe heller faldet i hans smag, for slet ikke 
at tale om makaronibudding med smørsauce. Selskabet var heller ikke opli-
vende. “Der var ingen almindelig Conversation, Ørsted selv var taus, og hver 
snakkede med sin Naboe”. 
  Ørsted havde nok håbet på, at Weyse ville folde sig ud lige som sidste 
gang, men hans kræfter slog ikke til, og selskabet blev ikke så lystigt, som det 
havde været hos familien Hertz ved den forrige samling.

Middagsselskaber

Ved de store middage blev der spist efter service à la francaise, det vil sige, at 
middagen bestod af afdelinger, hver med flere retter, der kom på bordet på én 
gang, og gæsterne kunne så vælge, hvilke de ville spise. Service à la francaise 
blev udviklet i Frankrig under Ludvig XIV, men har ældre aner i de fyrstelige 
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borde, hvor det, der ikke var spist af retterne, gik videre til ansatte af lavere 
rang. Det overdådige opbud var flot, men kostbart. Det forenkles op igen-
nem 1700-tallet, men fortsætter til slutningen af det følgende århundrede.
  Når alle sejl var sat til, og middagen var aftenselskabets højdepunkt og 
vigtigste indhold, så skabte service à la francaise med dens byden rundt og 
rækken frem og tilbage livlighed og kontakt mellem gæsterne. Et måltid à la 
francaise varede da også flere timer, mens et à la russe, hvor de enkelte retter 
serveres efter hinanden, kunne afvikles på 1½ time.

“Et musikalsk Aftenselskab” er titlen på Marstrands maleri fra 1834. I midten ses den 
strygekvartet, som værten, hofagent Waagepetersen, samlede ugentlig. Selv spillede værten 
cello. Til højre i billedet ses Weyse ved flyglet omgivet af kolleger. Bag dem portrætter af 
Kuhlau, Mozart, Beethoven og Haydn, kvartetlitteraturens mestre. Igennem den åbne dør i 
baggrunden ses Waagepetersens familie samlet ved tebordet. Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg Slot.
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Den tyske gastronom C.Fr. Rumohr, hvis bog Veiledning i Kogekunsten i 
1832 udkom på dansk, anfører, at serverer man for en sluttet kreds, hvor 
man véd, hvad de enkelte kan tåle og holder af, kan man begrænse antallet 
af retter. Men til de store selskaber må der nødvendigvis være et udvalg af 
retter, så gæsterne kan vælge til og fra. Her skal der skabes mangfoldighed 
og variation.
  Omkring 1840 var menuerne bygget op omkring tre hovedelementer: 
Suppe, steg og dessert, mellem dem og omkring dem var der en række min-
dre retter, kolde såvel som varme. Det gav mulighed for afveksling. F.eks. to 
supper, en klar og en legeret. Herefter østers eller andre skaldyr, fisk stegt 
eller kogt, koldt kød som skinke, tunge eller røget oksekød ledsaget af grøn-
sager, undertiden postej eller kroketter undertiden fjerkræ. Herefter en 
budding eller en fromage før hovedstegen med dens garniturer og til sidst 
desserter. Det kan forekomme mærkværdigt, at der serveres en sød ret før 
stegeretterne og altså midt i menuen. Det hænger sammen med, at menuen 
var tænkt i tre omgange, hvor den første blev afrundet med en dessert før 
anden omgang, der var stegene. Det var selvfølgelig ikke meningen, at den 
enkelte gæst skulle spise af alle retterne, men det skete engang imellem for 
Weyse, hvis de var for delikate og for spændende.
  Kunsten bestod i at afpasse menuen efter årstiderne, at skabe balance 
imellem retter med kød og fisk eller skaldyr og mellem salt og sødt. Der skulle 
også varieres mellem råt og tilberedt, mellem nyheder og det velkendte, mel-
lem stærkt og blidt. Der var mange elementer at spille på, og at komponere en 
menu kan sammenlignes med at skabe et musikstykke, en sonate, hvor der 
inden for en given ramme skal være såvel variation som sammenhæng.
  Udbuddet af drikkevarer var tilsvarende varieret. Gæsten kunne således 
drikke champagne gennem hele middagen, eller vælge mellem flere rød-
vine, der oftest var fra Bordeaux, mens hvidvinene overvejende var tyske. 
Der kunne være flere slags madeira, tør til suppen og sød til desserten. Til 
skildpadde var der punch, og til de søde retter flere slags hedvin: Foruden 
madeira og portvin også den ungarske tokayer.
 Selskabets sammensætning skulle nøje udtænkes. Selskabslivet var i høj 
grad repræsentativt, og risikoen for den rene kedsommelighed var til stede. 
Den kloge vært sørgede derfor for, at der foruden de højt rangerede her-
rer blev inviteret kunstnere og åndsmennesker. Bertel Thorvaldsen var efter 
hjemkomsten til København i 1838 en eftertragtet gæst, Weyse kaldte ham 
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den evige, fordi man altid traf ham. Som et eksempel på en gæsteliste med 
kunstnere som gidsler kan tages en middag hos lægen Christian Kjerulf.48 
Her bestod selskabet af “Thorvaldsen eternus” (evige), konferensråderne A.S. 
Ørsted og Jonas Collin, kammerjunker H.C. Reedtz, de to enlige etatsråder 
Michael Lange og J.H. Mundt, tre etatsråder med fruer Cosmus Bræstrup, 
Ehrenreich Koefoed og Jørgen Hansen Koch og så “Sangeren Belletti og Herr 
Ego”, altså Weyse selv.
 Åndfuldhed var imidlertid ikke altid nok. I et brev fra januar 1840 
skriver Weyse:49 “Igaar blev jeg meget ziirligen indbuden af Oelenschlæger 
til Middag: da det var saa smukt at see Poesie, Musik og Sculptur (Thor-
valdsen) forenede ved et Bord”. Weyse blev lidt sløj efter suppen, men fik 
det bedre og vendte tilbage, “og ... spiste med Appetit de øvrige gode Retter: 
Rouletter af Kalvebrisler, Skinke med grønne Ærter og Snittebønner, Rulle 
Aal af Rødspetter med Capersauce, stegte Ryper og Citronkage”. Weyse re-
gistrerer, at på trods af åndrigheden i selskabets sammensætning var det 
“aldeles ikke interessant ved Bordet; havde jeg ikke talt, vare vi alle faldne 
i Søvn. Thorvaldsen taug og Oelenschlæger sagde ikke saa meget, og begge 
Sønnerne – S. x A. – spiste i Stilhed”. Så Weyse var lettet, da han kunne 
vandre hjem, “efter at have betalt min Mad ved at spille paa et delabrert 
Fortepiano af 5½ Oct.” Thorvaldsen var ikke rigtig Weyses kop te, og hans 
ledsager baronesse Stampe ej heller, “Madam Klat og Kjæmpe Elefanten” 
– som de kaldtes.50 
 Weyse havde hverken økonomi eller husholdning til at arrangere store 
selskaber, han kunne således ikke gøre gengæld. Men han betalte for sin 
mad ved at fantasere på klaveret efter middagene. Hans improvisationer var 
berømte og beundrede. Nu var det ikke sådan, at der forelå en kontraktlig 
aftale, men det lå i luften, at Weyse efter måltidet satte sig til klaveret. Ind-
imellem snød han dog, således ved ovennævnte middag hos Kjerulf:51 “Efter 
Bordet snød jeg dem og spilte ikke, hvorover Kjerulfs Søster blev stødt, og 
snakkede (vel quasi i Spas) om Uartighed, men jeg blev end mere stødt, og 
gik hjem. Dumbartler! Med deres Pretension at jeg immer skal betale min 
Mad”. Undertiden måtte han spille på dårlige instrumenter, som ved mid-
dagen hos Oehlenschlæger.
 Weyse var også ude for at skulle spille for mennesker helt uden musi-
kalsk dannelse, som ved en middag hos prokurator, kammerraad Lauritz 
Nyegaard:52 “den evige Thorvaldsen var der ogsaa, og jeg maatte naturlig-
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viis betale min [Mad, EMB], skjøndt det forekom mig, at Fruen just ikke 
havde megen Sands derfor. Men dertil er man jo saa vant at kaste sine Perler 
for uforstandige s.v.[in, EMB] Grise – Maden var god, men sædvanlig”. Det 
kunne nu også være sin sag at optræde oven på en bedre middag, således 
skrev Weyse selverkendende i et brev fra december 1841 om en udsøgt mid-
dag med fornemme vine.53 “Og alt var godt, undtagen min Fantasie efter 
Bordet; men hvem er altid oplagt til at fantasere med fyldt Mave”.

Holstens

Et af de – gastronomisk set – førende huse i København var admiral Hol-
stens. I palæet i Bredgade 172 (nuværende gadenummer 30) og dermed 
nabo til Schimmelmanns (nuværende Odd Fellow-palæet) blev der serveret 
udsøgte menuer og vine. Værtsparret var Hans baron Holsten (1758-1849) 

Hans Holsten var søofficer og deltog med 
hæder i Englænderkrigene (1801 og 1807-14). 
Efter 1814 fik han til opgave at genrejse den 
danske flåde og var en dygtig embedsmand, 
der i 1836 belønnedes ved udnævnelsen til 
”virkelig admiral”. Portrætbuste af Bertel 
Thorvaldsen, 1840. Efter Else Kai-Sass: Thor-
valdsens Portrætbuster, bind 2, 1963.
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og baronesse Regitze Sophie Holsten født Kaas (1769-1841). Hans Holsten 
var næstældste søn til baroniet Holsten på Fyn, og han valgte en karriere i 
flåden. Han gennemlevede de vanskelige forhold under Napoleonskrigene, 
var en tid kommanderende på et af de danske skibe, der gjorde fransk tje-
neste, og klarede en række vanskelige situationer. Han fik efter fredsslutnin-
gen en smuk karriere, der toppede med udnævnelsen til admiral. Han stod 
i høj kurs hos kongen, blev ridder af elefanten og var ved Christian VIII’s 
kroning en af de fire, der bar baldakinen over kongen.
 Han ægtede i 1790 admiral Kaas’ datter Regitze Sophie. Hun medbragte 
ikke formue af betydning, men da den ældre broder Ditlev Holsten i 1825 
døde uden at have fået børn, tiltrådte Hans Holsten baroniet Holsten, der 
omfattede de fynske godser Holstenshus, Langesø og – fra 1828 tillige – ho-
vedgården Nakkebølle. Hans Holsten ønskede ikke at opgive sin københavn-
ske karriere, og han overlod derfor administrationen af godserne til sin æld-
ste søn Adam Christopher Holsten. 
 Baronesse Holsten var som sin søster, grevinde Danneskiold til Gissel-
feld en kyndig gastronom, og begge forstod at føre et stort hus. I palæet i 
Bredgade blev der spist med stil både til fest og til hverdag. Det fortælles 
således, at til retter tilberedt i små kasser, formet af skrivepapir, anvendte 
husjomfruen admiralens rapporter fra toldbodbommen, og de spisende 
kunne således, når de havde nydt kassernes indhold, berige deres ånd med 
nyt ude fra den store verden, såsom “laber Kuling fra N.V.V.” eller “3 Brødre 
af Svendborg for udgaaende” osv. 
 Ved de store selskaber blev alle sejl sat til. Arthur Abrahams fortæller om 
forfatteren Andreas Saint-Aubain, “at han nogle Dage i Forvejen havde været 
i Middagsselskab hos Baron H., hvor Byens fineste Gourmander og Vinkjen-
dere havde været til Stede”.54 Han havde dagen før haft nogle forretninger 
med grosserer Fürst og her overværet, at der var bud fra baron H efter fire 
flasker af de allerfineste rødvine, Saint-Aubin indprentede sig navnene og gik 
med den viden til middagsselskabet. “Noget hen i Maaltidet skjænkede Tje-
neren en Vin uden at nævne dens Navn, og da den var skjænket rundt, rejste 
Værten sig og spurgte, om nogen af de Herrer nu kunde sige ham, hvad det 
var for en Vin, de drak. Der blev smagt og smældet med Tungen, men ingen 
svarede”. Efter en tid, tog Saint-Aubain ordet: “Jeg er ikke Vinkjender, men 
jeg har en Gang drukket af Châteu *** ... og den synes at have nogen Lighed 
med denne Vin. “Det var som Fanden!” raabte Værten, “De maa være en fin 
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Vinkjender”. Og da Saint-Aubain gentog nummeret ved den næste rødvin, 
fik han ry som en af Københavns fineste kendere af vin.
 Ved en middag i februar 1840 gik 18 personer til bords til et måltid, der 
omfattede 18 retter samt frugt og konfekt.

Suppe med asparges og fiskeboller samt gulerodssuppe
Det vil sige en klar suppe med garniture og en puréret suppe. En fin variation 
både i farve og fremtræden. Det vidner om gastronomisk overskud, at den 
billige grønsag, guleroden, tildeles en solistrolle. Der vælges ikke efter pris, 
men efter hvilken råvare, der har sæson.

Fladstrandsøsters, rouletter af kavlebrisler samt sletvar med kaperssauce og 
kartofler.
Østers var en yndet servering ved vintersæsonens middagsselskaber. Det var 
kostbart (ifølge Weyse 7 rigsbankdaler for 100), men nemt, idet de blev ser-
veret naturel, dvs. blot åbnet. Der er her tale om østers fra Fladstrand, der i 
1818 havde skiftet navn til Frederikshavn. De, der ikke var til rå østers, kunne 
forlyste sig med fladfisken slethvar, sandsynligvis pocheret og serveret helt 
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enkelt med kaperssauce og kartofler. Den anden mulighed var rouletter af 
kalvebrisler. Brisler er kirtler, der sidder foran på dyret; de blev introduceret 
som en stor delikatesse i den finere kogekunst, da stilen fra det franske køk-
ken vandt indpas i løbet af 1700-tallet. I det følgende århundrede var brisler 
yndede til de mange småretter, som indgik i menuerne. Rouletter er en ra-
gout, hvor de blancherede brisler tilberedes i en krydret sauce, der jævnes 
og legeres med æggeblommer. Ragouten skal være ret tyk, den afkøles, og 
formes til ovale boller, der bages i fedtstof; de skal være sprøde udvendig og 
bløde indvendig. De var et stegt indslag mellem de rå østers og den kogte 
fisk.

Dyreryg med kompotter og ribsgelé, skinke og flamsk sild med stuvede as-
parges, stuvede krebs, stuvet spinat, laksefiletter og oksetunge med champig-
non. 
Dyreryg serveredes ofte til middagsselskaber, garnituren er i dette tilfælde 
ikke det sædvanlige syltetøj, men kompot, der var mindre sød og følgelig 
klædte stegen bedre. Mens dyreryggen var varm, så var skinke og flamske 
sild en kold anretning. Skinke og sild følges ofte ad i tidens menuer. De blev 
ikke spist sammen, men gav gæsterne mulighed for at vælge. Flamske sild 
var spegesild importeret fra Holland, de var af bedste kvalitet og nedsaltet 
umiddelbart efter fangsten. Hollænderne var absolut førende på markedet. 
 Udbuddet af grønsager var fornemt, dels asparges, dels spinat. Spinat var 
ikke almindeligt i Danmark på den tid, det blev den først hen mod midten af 
det 20. århundrede. Aspargesene var nok fremdrevne, friske vinterasparges. 
Stuvningen har sandsynligvis været i bouillon. Man var på den tid begyndt 
på tillige at stuve i mælk eller fløde, men da Weyse hadede det, ville han efter 
alt at dømme have gjort en anmærkning, hvis det havde været tilfældet.
 Skaldyr er let fordærvelige, og kommer de langvejsfra, kræver det gode 
transportsystemer. Saltvandsskaldyr som hummer og rejer fik derfor først en 
fremtrædende plads i anden halvdel af 1800-tallet. Tidligere var krebs, der 
kan opdrættes i nærliggende vandhuller og damme, det foretrukne skaldyr. 
De blevet serveret i suppe (bisque) eller som her i stuvning. Laks var luk-
susspise. I Danmark kom de bedste fra Randers. Tunge, det være sig okse- 
eller kalvetunge, indgik som mellemret i så godt som alle større menuer. Her 
er garnituren champignon, sandsynligvis indsamlede vilde svampe.
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Frossen nesselrodsbudding med hindbærsauce.
Det var almindeligt at servere en sød ret midt i menuen. Det kunne være en 
varm budding, men her er det den meget moderne nesselrodebudding. Retten 
er i sin klassiske form en konditorcreme med sød kastanjepuré og flødeskum, 
syltede/kandiserede frugter og rosiner opblødt i vin; massen kommes i en 
charlotteform, der fryses. Den er opkaldt efter greve Karl Robert Vasiljevitj 
Nesselrode (1780-1862), statssekretær, minister og fra 1816 formel leder af den 
russiske udenrigstjeneste i mere end 40 år. Retten fik sit gennembrud i midten 
af 1800-tallet i det franske/internationale køkken.

Vildsvinehoved med trøfler, en kold sauce af portvin, sennep, æg, løg og steg-
te agerhøns og ryper med salater etc.
Vildsvinehoved, serveret helt og med diverse garniturer og pynt, havde været 
højdepunktet i store banketter lige siden senmiddelalderen. Hovedet skulle 
renses i en omstændelig proces, bl.a. blev hårene fjernet enten ved bræn-
ding eller trukket af med harpiks. Det blev marineret og kogt i et klæde og 
derefter afkølet. Undertiden blev det glaseret eller smurt på anden vis. Særlig 
lækkert er kødet fra den store nakke. Det blev skåret i skiver, som atter blev 
lagt tilbage i oprindelig form. Trøfler som garniture var og er vild luksus, 

Redskab til isfremstilling. Til frysning anvendtes 
groft salt og natur-is eller sne. Isen blev om vinteren 
skåret i store blokke og opbevaret i ishuse eller kældre. 
Isblokke blev herefter hugget i stykker og blandet 
med saltet. Denne kulde-blanding blev fyldt i en 
spand, og heri satte man en metalform med et 
tætsluttende låg. Formen fyldets trekvart op med 
den creme, frugtsaft eller pisket fløde, som skulle 
udgøre desserten. Man skelnede mellem creme-is, 
frugt-is/sorbet og skum-is/parfait. Frysningen blev 
fulgt nøje, således skulle formens indhold 
omrøres med mellemrum, og det var 
nødvendigt at fylde op med natur-is 
og salt, så frysningen ikke gik i stå. 
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Kogebog 1883, hertil var de hentet i Dubois La cuisine classique fra 1856.
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men en traditionel ret. Helt moderne derimod er den kolde sauce af portvin. 
Det er forløberen for det, der senere fik navnet cumberland-sauce. En kold 
sauce af ribsgelé, appelsin, sennep og vin – rødvin eller portvin. Den dukker 
op i de skriftlige kilder fra midten af 1800-tallet, i danske først fra 1880’erne, 
men den serveres altså så tidligt som i 1840 ved admiralens middag.
 Vildsvinehovedet blev serveret koldt. De varme stege var henholdsvis 
de hjemlige agerhøns og de norske eller islandske ryper. Begge er små, vilde 
hønsefugle, ryperne med mørkere kød end agerhønsene. De har sandsynlig-
vis været stegt i en gryde i smør og fløde. Som garniture anføres salater med 
mere. 

Vingelé, vanille- og andre kager, appelsinis og frugt samt gnask [konfekt, 
EMB].
Vingelé var yndet i 1800-tallet. Det er en krydret vin, der stives, hældes i 
forme og vendes ud, når den er kold. På en måde er det en stivet udgave af de 
mange slags punch, som ligeledes var oppe i tiden. Vingelé blev lavet af såvel 
rødvin som hvidvin, undertiden tilsat hedvin eller cognac. Blandt kagerne 
er kun den med vanilje nævnt med navn. Det skyldes nok, at vanilje på den 
tid var et både sjældent og kostbart krydderi. Retten har sandsynligvis været 
det, der på fransk køkkensprog kaldes en crème, på engelsk custard, dvs. en 
creme af æg og fløde, der bages i ovnen, i versionen creme brulé glaseres den 
efterfølgende. Appelsinisen var en sorbet, der sammen med den friske frugt 
var en let og forfriskende afslutning på middagen.
 Hele måltidet igennem blev der serveret champagne. Til suppen kunne 
man vælge en tør madeira, et yndet valg på den tid. Til østers var der gammel 
dansk øl, et indlysende godt valg, men også dristigt; få andre havde vovet at 
tilbyde øl i en vinmenu. Der var franske rødvine, således cantenac fra Bor-
deaux og Chateau Margeaux fra Medoc, en af de fire topvine, der i 1855 
blev placeret i 1. cru, dvs. en af markedets allerfineste Bordeaux-vine. Lige 
så kostbar var hvidvinen Johannesberger Ausbruch. Weyse noterer til 11 
rigsbankdaler flasken. I den søde afdeling var der sauterne, denne dessert-
vin fra egnen sydøst for Bordeaux var en sjældenhed i 1840. Endvidere var 
der hedvine som portvin, malvasier, den ungarske tokayer (sandsynligvis til 
frugten) og en – som Weyse noterede – fortræffelig gammel madeira. Altså 
to slags madeira, en tør til supperne og en sød til desserterne.
 Det må siges at være en middag, hvor alle sejl var sat til. Årstiden var 
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markant til stede med østers og de mange vildtretter. Der blev brugt kostbare 
råvarer som trøfler og vanilje, men de billige gulerødder indgik med lige så 
stor selvfølgelighed. Mange af retterne var dem, der var oppe i tiden, men 
denne middag udmærkede sig tillige med topmoderne tilberedninger som 
f.eks. kompotterne, nesselrodbudingen, cumberlandsaucen og vaniljekagen. 
Hertil et rigt udvalg af fornemme vine. Alt i alt en middag komponeret med 
gastronomisk indsigt og sikkerhed.
 Husholdningen omfattede fem fastansatte tjenestefolk, der alle var ugifte. 
I spidsen stod husjomfru Mortine Hyll, der i 1840 var 51 år gammel. Ved sin 
side havde hun en 32 år gammel stuepige, en kokkepige på 24 år samt en kusk 
og en tjener, der begge var 30 år gamle. Jomfru Hyll havde været mange år i ad-
miralens tjeneste, hun var således trænet i den store selskabelighed, og hendes 
dygtighed som kok var legendarisk. Til de store selskaber har der været ind-
kaldt medhjælp bl.a. til serveringen, men der har næppe været brug for ekstra 
ekspertise på det kulinariske område. Her rakte familiens og husjomfruens 
kunnen, og såvel denne middag som andre af admiralens gæstebud, som de 
kendes fra Weyses breve, vidner om originalitet og kyndighed.

Viborgs

Et af de huse, Weyse havde været spisegæst i helt fra de unge år, var departe-
mentsdirektør i marineministeriet Niels Viborgs hjem. Niels Viborg (1785-
1863) var kommet af små kår, men arbejdede sig op igennem Admiralitetet 
fra kancellist til toppen, idet han blev anden civildeputeret i Admiralitets-
kollegiet (1834), generalkrigskommissær (1841) og ved Marineministeriets 
oprettelse 1848 chef for 3. afdeling. Ved nidkærhed og klogskab fik han stor 
magt og indflydelse på den civile administration. Han giftede sig i 1814 med 
Hansine Henriette Fogh. Ægteskabet var i de første 20 år barnløst, og deres 
hus var rammen om et meget gæstfrit og selskabeligt liv. Blandt husvennerne 
var foruden Weyse også digteren Jens Baggesen. Husets datter Franzisca v. 
Rosen, der var født Viborg i 1833, skildrer i sine erindringer det muntre liv, 
som hun havde fået det beskrevet af forældrene og deres venner. 
 Husvennerne nærede en ærbødig beundring for husets værtinde, der 
skabte hjemlig hygge for de ugifte herrer. En stor forandring indtraf imid-
lertid med datteren Franziscas entré i familielivet i 1833. Huset fik en bar-
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nestue, og den lille pige blev nummer et i det hjem, som de næsten havde 
betragtet som deres eget. Samtidig steg Viborg i graderne. Familien flyt-
tede i 1830’erne fra Kronprinsessegade til en ejendom på hjørnet af Ama-
liegade og Fredericiagade (matrikelnummer 147, nuværende Amaliegade 
21), og livsformen blev mere og mere herskabelig. I nogle utrykte opteg-
nelser fra familien Schauemburg Müller noteres, at nok kom Niels Viborg 
af ringe stand, men “Talent og Lykke, har senere bragt ham i Vejret, hvor 
hans særdeles forstandige Kone har vist at hævde ham en Plads i den finere 
Verden”.56 
 Weyse var imidlertid med hele vejen. Han kom i hjemmet, indbudt og 
uindbudt. Franzisca beskriver det således: “han kom til alle mulige forskel-
lige Tider paa Dagen, og trænge han til at faa noget at spise, sørgede Moder 
for ham. Jeg ser ham endnu siddende ved siden af Buffeten i vor Spisestue 
med en Tallerken Smørrebrød foran sig, medens hans med øjne, som var 
alt andet end venlige, fulgte mig i min Leg”. Fru Viborg sørgede imidlertid 
for Weyse, og hørte tålmodigt på hans klager og bekymringer. For nok var 
Weyse for det meste elskværdig, men han kunne også være trættende.
 Weyse var også med ved de officielle lejligheder og de store middage. 
Normalt opregner han ikke festens deltagere en for en, men omtaler kun 
enkelte, men han gør en undtagelse ved en herremiddag, der fandt sted i sep-
tember 1842. Da skrev han:57 “Jeg maa dog melde Dig det besynderlige Sel-
skab hos Wiborg: General Bülow, Generalgouverneur Scholten, Admiral Wulf, 
Major Dannemand, Assesor Collin, Lieutnant Falsen. Jeg, Kaptajn von Do-
kum”. Unægteligt et magtfuldt selskab! Hvor morsomt endsige åndfuldt det 
har været, melder historien ikke noget om. Men maden var elegant, ja superb. 
Weyse skriver i samme brev: “Jeg havde fast foresat mig, ikke at spise af alle 
Retter; men ak! Hvad skulle man refusere? Døm selv! Fortreflig sellerijevnet 
Kjødsuppe, Kalvebrisler og Champignons med smaae Butterdejskager, en feed 
Flensburger Oxesteg (superb!) med stegte Kartofler, søde og sure Agrements, 
ubeskrivelig deilige, Etatraad Donnerske friske Spegesild og Lax med Marofats 
Ærter og Snittebønner, Charlotte (af Æbler og Brød), stegte Agerhøns og Bek-
kasiner, ingen Kage, men Stilton Ost og Smørrebrød samt Frugt”. 
 Menuens opbygning var velkendt, men valget af retter eksklusivt. 
Således var oksesteg ikke almindelig på den tid, det var et engelsk træk, 
ligesom stiltonosten, en lagret blåskimlet komælksost. Niels Viborg var 
ikke for ingenting den store indkøber i sit professionelle liv, også som skaf-
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fer til hjemmet var han i top. Han må have hvisket Weyse i øret, at den fede 
oksesteg var af den høje slesvig-holstenske kvalitet. Stude blev opkøbt i 
Jylland og drevet sydpå, hvor de bedste blev opfedet til en kvalitet, der nær-
mede sig den engelske. Spegesildene var indkøbt i Altona hos storkøbmand 
C.H. Donner, og de var ifølge Weyse “ubeskrivelig dejlige”. Vinene, som 
desværre ikke specificeres, var af tilsvarende høj kvalitet: to slags rødvine, 
portvin (til Stiltonosten), madeira, champagner og malvasier (til frugten). 
  En anden stor middag hos familien Viborg fandt sted i februar 1842.58  
Den var ikke mindre pompøs end herremiddagen. “Slaget varede nemlig 2½ 
Time, fra 5½ til 8, og Armeen bestod af 18 Personer, af Kammerherrer, Baro-
ner, Conferents- og Etatsraader, Generalkrigscommissairer og Professorer”. I 
et hexameterdigt skildrer Weyse herefter slagets gang, 

Niels Viborg arbejdede 
sig op i marineministeri-
et fra kancellist til leder
af den civile administra-
tion. Han var en mand 
med fingeren på pulsen 
– også den gastrono-
miske. I det viborgske 
hjem blev der serveret 
udsøgte måltider, som 
Weyse lovpriste i høje 
toner. Det Kongelige Bib-
liotek, Billedsamlingen.
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“Musa! kom og fortæl i det gamle Homeriske Metrum
Smukt, hvordan Alt sig begav; nævn samtlige Retter og Viine!”

Først med Boller en kraftig Bouillon, med Selleri jevnet;
Saa Caviar, med det ristede Brød, og med friske Citroner;
(Her jeg savnede hakkede Løg, der servertes hos Kirstein;)
Derpaa en Slags Fricassee: Coteletter og Kalviske Brisler;

Fladstrands Østers, med Peber, Citroner, med Ale og med Rhinskviin;
Saa en fortræffelig Dyresteg, ledsaget af Ribssaft,

Og med Castanier, stegte i Smør, og i Sukker; (niks Rares!)
Randers Lax, og Skinke, samt Gaasebryst røget, til Blomkaal,

Brunede Hvideroer og grønlige Ærter fra Rusland,
Kneisende saaes deri nysfødte guulagtige Rødder;

Friske Asparges med Smør; derpaa en rygende Paasteg, 
Fyldt med Kapuner og Farce af Lever; dog savnedes Trøfler;
Flødebeskummet en Æble-Charlotte, med Creme af Vanille;

Endelig kom den forønskede Steg: Kramsfugle og Urhøns,
Fulgt af Compotter og Saft, Mixt Pikles, Salat og Agurker;

To Editioner af Iis: (med Marins,) Vanille og Jordbær;
Alleslags Gnask og Confekt, Viindruer og søde Oranger,

Baade med Sukker candeert, og ei, samt Rosiner og Mandler.
Basta cosi. Nu nævner ieg strax Dig Vinenes Sorter.

Rødviin, Port og Madera, og Viin fra Rhinen, Burgunder,
Fiin Rødviin og Champagner - - - - og extra gammel Madera,

Dito Mallagat Port, a la fin Malvasier og Tokayer.
Caffe og Pousse Café. – Nu er min Beskrivelse fuldendt.

“Jesper! ich sage Dank! Farvel! til vi sees! Madam Musa!”

Fladstrands østers blev serveret med øl (ale) og Rhinskvin. Grønlige ærter 
fra Rusland er ærter, der høstes før modenhed, hvorefter de tørres, og i mod-
sætning til gule ærter beholder de den grønne farve. De blev om vinteren 
brugt i stedet for friske grønne ærter, og de skulle blødes op før tilberednin-
gen. Var ærterne konserverede, så var aspargesene til gengæld friske.
 Det viborske hjem var præget af en gennemført kvalitet og et vidt udsyn. 
Weyse lovpriser det ofte i sine breve således:59 “Nu spiste og drak jeg deiligt 
hos Wiborg, blandt andet i Overflod store, fortreffelige Asparges”. Og se-
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nere samme år,60 “en lille Familie-Diner hos Wiborgs på 12 Personer, hvor 
der vankede St. Julien, Port, Rhenskvin, Champagner, Malvasier og Tokayer. 
Item spiste jeg der for første Gang franske Østers, der er endeel saltere end 
de danske; for hvilket Undertegnede udspillede sin tak for umusikalske 
Øren på et nedrigt Instrument”. En måned senere skriver Weyse:61 “Skild-
paddesuppe, særdeles, naar den er saa fortreffelig som den, jeg fik i går hos 
Wiborg, i Anledning af hans Geburtsdag. Ikke mange Retter, men Alt fini, 
og saa: Margeaux, Madera, Port, Champagner, Malvasier og Tokayer, Alles 
aus dem ff ”. Og endeligt i januar 1842:62 “I Løverdags ægte Skildpaddesuppe 
hos Wiborgs. Indkogt i Sommer af Kongens Kok, fin, fin! Så Skildpaddegnal-
lingerne maatte opsøges med Mikroskopet”.
 Bemærkelsesværdigt er de mange engelske indslag i Viborgs menuer: 
den store oksesteg, stiltonost med portvin, øl (ale) til østers, mixt pickles 
til fuglevildt og desserten æblecharlotte. Det er en engelsk dessert, en slags 
budding, hvor en form fores med skiver af hvedebrød, der indsmøres i smør, 
formen fyldes med frugt, oftest æbler og kirsebær. Den bages, vendes ud 
og serveres varm eller lun med kold creme eller flødeskum. Den er omtalt 
i engelske kilder fra slutningen af 1700-tallet, nedskrevet første gang i en 
kogebog fra 1807. I Danmark ses i Mangors kogebog 1837 en dessert, hvor 
æblemos lægges mellem skiver af hvedebrød, men en egentlig æblecharlotte 
møder man først i fortsættelsen af Mangors kogebog 1842.

Tuteins 

Grosserer, etatsråd Johann Friedrich Tutein (1757-1853) var overhovedet i en 
af byens førende købmandsfamilier, og han førte et stort og gæstfrit hus dels 
i København i den gård på hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde, som 
han havde opført i 1802, og dels på landejendommene Rosendal på Østerbro 
og Edelgave ved Ballerup. Han var musikalsk, i det hele taget interesseret i 
kultur, og holdt sig åndsfrisk langt op i årene. Hans dattersøn, billedkunst-
neren Lorenz Frølich skildrer ham som “en Mand med megen sund Forstand, 
megen Smag for et harmonisk nydelsesfuldt Liv”.63 Det satte også Weyse pris 
på, og han kom i huset dels til selskaber dels til hverdag som spisegæst. J.F. 
Tuteins bror, Peter Tutein, var far til Weyses ungdomskærlighed Julie, men 
det var et afsluttet kapitel, som kun sjældent blev berørt.
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Landstedet Rosendal lå på Østerbrogade ved enden af Sortedamssøen. Den 
statelige ejendom gengives på Christen Købkes maleri Parti af Østerbro i 
Morgenbelysning fra 1836. 
 Hovedbygningen var smukt indrettet, og den store have gik over i 
en park, der nåede næsten ned til Øresund, og kun Strandpromenaden 
spærrede det sidste stykke. I 1857 solgtes ejendommen, og den blev styk-
ket ud til villakvarteret Rosenvænget. Men på Weyses tid var haven og 
parken intakt, et sandt paradis med alléer, bede, lysthus, dyrehave, udsigts- 
høj og søer. “Nord for Hovedbygningen Kjøkkengaarden med Springvandet 
og det store Kar, hvor undertiden en stor Skildpadde svam et Par Dage før en 
Skildpadde-Diner”.64 
 På Rosendal blev der holdt mange selskaber og fester. J.F. Tuteins fødsels-
dag skildrer Weyse:65 “Etatsraad/Generalconsul Tutein blev i Onsdags 84 Aar 
gammel, og er saa rask og levende, som et ungt Menneske. Jeg gik ud og gratu-
lerte, fik Chocolade og Hannoversk Kage, og blev tillige med alle Børn og 
Børnebørn invitert til Middag; omtrent 30 Personer. Deilig Suppe, sprængte 
Ænder med Champignonsauce, Hummer-Carri med Riis, røget Gaasebryst 
og nye flamsk Sild med Perlebønner og Marrofats Ærter, Artischoker, steg-
te Capuner og Kyllinger, Rødgrød og oplagt Melk [tykmælk, EMB], Man-
delkage, Ferskener, Apricoser, Blommer og Pærer, samt fortreffelig Rødviin, 
Port, Madera og Champagner, hvilket Altsammen smagte særdeles godt”. 
 En middag efter årstiden med en overdådighed af grønsager og frugt, 
meget af det fra egen køkkenhave. Tutein var velforsynet og forærede ind-
imellem Weyse frø af grå ærter og bønner, som han videresendte til familien 
i Vallø.66 Menuens kødretter er lette, således sprængte dvs. saltede og kogte 
ænder, røget gåsebryst i stedet for skinke og på stegens plads kapuner og 
kyllinger. Af tidens nye retter er hummer-karry med ris, en ret fra England 
eller rettere fra det angloindiske køkken, som opstod i mødet mellem de en-
gelske koloniembedsmænds hustruer og deres indiske kokke. Karryretterne 
ledsaget af de ligeledes nye løse ris nåede Danmark i begyndelsen af 1800-
tallet. I Mangors kogebog fra 1837 er der opskrifter på såvel karrysuppe og 
frikasséer med karry som på ål og hummer i karry.
 Weyse fremhæver mange gange de fine grønsager i det tuteinske køk-
ken. Især de fortræffelige grå ærter;67 det var en særlig sort, som blev høstet 
modne og derefter tørret. Ved tilberedningen blev de opblødt og kogt, og 
i modsætning til de gule ærter, der blev puréret, blev de grå serveret hele. 
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Weyse ved flygelet hos hofagent Waagepetersen. Detalje af Wilhelm Marstrands maleri fra 
1834 af “Et musikalsk Aftenselskab”, der i sin helhed er gengivet s. 28. Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg Slot.
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Til vinteren hørte også nedlagt surkål, dvs. hvidkål der er konserveret ved 
gæring, tyskernes Sauerkraut. Denne ret var ikke særlig udbredt i Danmark, 
og stod det til Weyse, skulle den heller ikke blive det. Han lukkede ikke et 
øje om natten efter at have indtaget den.68 Så var det bedre at få serveret 
forårets og sommerens friske grønsager som snittebønner og blomkål, der 
fik betegnelsen “superbe” i et brev fra maj 1840, og i et brev fra juli 1841 skrev 
Weyse:69 “Børn og Moder hilses, og den sidste meldes: at jeg for førstegang 
spiste i Søndags opstuvet Kopsalat hos Tuteins, der smagte mig særdeles 
vel. Den afkoges med lidt Vand, og gesvindt og stues med Bouillon og Smør. 
Schnum!” Det er den franske måde at tilberede hovedsalat på, og typisk for 
Weyse må han have opskriften for at kunne give den videre.
 Weyse kom fast hos Tuteins, men det skete at han blev “sagt af ” og måtte 
søge sin middagsmad hos andre.70 Weyse, hvis slægt langt tilbage havde fælles 
aner med Tuteins, følte et slags familieskab, men det blev langt fra gengældt. 
Han noterer lidt bittert, at Tutein ikke var blandt gratulanterne på hans fød-
selsdag, og til etatsrådens 86 års fødselsdag var Weyse ikke inviteret.71  Weyse 
satte mest pris på J.F. Tutein, hans kone fandt han trættende, hun var alders-
svækket og hang efter Weyses smag – lidt for meget ved gamle dage.72  
 Største problemer havde han imidlertid med J.F. Tuteins søster Friderica 
Tutein (1768-1844). Hun havde været gift med en fætter, grosserer Diderich 
Tutein og levede nu som en velstående enke og førte stort hus i ejendommen 
Vimmelskaftet 139 (nuværende gadeadresse Vimmelskaftet 39-41). Hun ir-
riterede ofte Weyse, og han omtaler hende i meget lidt smigrende vendin-
ger, men konkluderer alligevel:73 “Den gode Madamme er da langtfra: “Die 
Wirthin wie sie seyn sollte”; men man spiser og drikker godt hos hende, og 
saa er hun endda Professorens [dvs. Weyse, EMB] Bedstemoders-Broder-
søns-Kones-Søster, altsaa en Slags Tante, man bør respectere”.
 I slutningen af marts skrev Weyse, at han den forrige fredag havde været 
til “Abfutterung hos Madam Friederike; drøi Mad: Suppe, Kalkun, Skinke 
og Steg! Madmoderen var gnaven, fordi hendes kjære Svigerdatter, hvis Ge-
burtsdag blev celebrert, som sædvanligt, kom næsten en Time sidligere end 
alle andre Gjæster, nemlig henimod halv sex”.74 Og ikke nok med det, ved 
bordet førte sønnen Adolf Tutein “med sin Trompet Stemme det store Ord, 
og snakkede over 1½ Time – om engelske Dampbaade”. Weyse blev så for-
stemt, at han efter kaffen forlod selskabet uden “at betale for min Mad”, dvs. 
underholde på klaveret. Det vovede han ikke ved en anden lejlighed.75 1. 
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november var han til middag hos Friderica Tutein, og gik derved glip af en 
koncert i Musikforeningen, hvor der blev opført en symfoni af Ludvig Spohr. 
For da svigerdatteren Pipina Tutein efter bordet forlod selskabet for at gå 
til koncerten, “gjorde Vertinden saadan Ophævelse deraf: at immer hendes 
Gjæster rendte bort, at jeg ikke vilde udsætte mig for lignende Bebreidelser, 
men blev siddende ..., drak siden min Caffe i Ro, og betalte min Mad tilgavns, 
saa jeg først Kl. 8½ kom hjem, hvor det var for sildigt at gaae i Concerten”.
 Weyses dom over Friderica Tuteins middage er, at de er solide og “i Ar-
rangementet das ewige Einerley” – altså ordinære, men at de enkelte retter 
på den anden side ofte er gode. I breve 6. november 1840, 5. januar 1841 og 
16. december 1841 gengives tre menuer:76 

November 1840
“1 en kraftig Kjødsuppe med Riis og fortreffelige Boller af Kartoffelmel og 
Fløde & 2 ristet Brød med Anschois-Smør, 3 en stor Kalvesteg med spanske 
Løg i Jus-Sauce og Blomkål stuvet i Fløde, (!) 4. Suder i Rødviin og Macaroni 
med deilig Parmesan-Ost, item 5. Torsk og Kartofler, 6. en stor Consistorial 
Fugl [sandsynligvis en kalkun, EMB] med en Mængde Salater og Compots 
og endelig 7 en stor Butterdeiskage med Syltetøi foruden alleslags Æbler, 
Pærer og Vindruer samt Nødder og Rosiner og Mandler”.

Måltidet var en søndagsmiddag for familien og kun få gæster; værtinden ind-
ledte med at sige, at det var improviseret, og at selskabet måtte tage til takke. 
Og det gjorde de så. Weyse stod dog af efter suderen i rødvin. Det må da også 
siges at være en solid ophobning. Suder er en ferskvandsfisk, der kan tilbere-
des på samme måde som karper, ofte stuvet i rødvin, den såkaldte matelote. 

Nytårsdag 1841 
“Til Nytaarsdag var jeg otte Dage iforveien indbuden af den tykke Vim-
mel-skaft-Madamme. Selskabet var kun lille; ikke engang den sædvanlige 
Familie. Men Maden? Suppe med smeltende Brødboller, kold Leverpaasteg, 
forloren Skildpadde med Macaronis, Oxetunge og Savoykaal og Gulerødder, 
Budding med Frugtsauce, stegte Kapuner, Vienerkage og Frugt”.
 Også denne gang nøjedes Weyse med de første tre retter. Den kolde 
leverpostej er ikke en leverpostej, som den kendes i dag, men en terrine af 
kalvelever. Den blev serveret dér, hvor der ellers kom en fiskeret, og Weyse 
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bemærker da også lakonisk, at nok lever mennesket ikke af brød alene, men 
derfor behøver det ikke at spise sig ihjel i kød. Wienerkagen er en slags lag-
kage, hvor kagebunde i mange lag lægges sammen omkring syltetøj.
 Fælles for de to middage er, at alle retterne genfindes i Mangors koge-
bog fra 1837 og i fortsættelsen af kogebogen fra 1842. Hun beskriver selv, 
hvordan hun indsamlede opskrifter fra sin kreds og af dem valgte de bed-
ste og mest gængse. Hun bekostede selv bøgernes udgivelse, og pladsen var 
trang. Det tvang hende til at prioritere hårdt til fordel for opskrifter på retter, 
der var alment anvendelige. Hun opsamlede derved det, der var i omløb, og 
gennem den store udbredelse af hendes bøger forstærkede hun det gængse. 
Altså ingen eksperimenteren og ingen nyhedsjagt.

December 1841
“...tracterte den tykke Madam Vimmelskaft med klar Suppe com boleris atque 
fortreffelig Fiskesuppe, Østerspaasteeger, farcerede Ænder med en Sauce 
med Oliven og andre Smaating, Oxet:[unge, EMB] og Skinke med Spinat, 
Kartofler og Blomkaal, Himbeerfromage med Vanille Sauce, Kalkunsteeg og 
Duedito, Viener Tærte og Marasquin Iis &&”.

Den menu er der unægtelig mere svung over. Fiskesuppe og Østerspostejer 
hørte ikke til det gængse. Farserede ænder med oliven heller ikke. Fromager 
var en nyhed på den tid, og is med den italienske kirsch kan give en mistanke 
om, at Pipina Tutein, der deltog i middagen, har haft en finger med i spillet. 
Hendes døbenavn var Franciska Romalia Anna Maria Siboni, hun var dat-
ter af syngemester Guiseppi Siboni og siden 1824 gift med J.F. Tuteins søn 
grosserer Ferdinand Tutein.
 I et brev fra november 1840 skrev Weyse:77 “overmorgen Macaroni hos 
Pipina, der tillaver den fortreffelig, uden mindste Gnalling Smør; bare Jus og 
Parmesanost, ret som det smager og behager”. Makaroni var på den tid en ny-
hed i Danmark. Den var ikke så nem at indpasse i de danske madtraditioner, 
og usikkerheden er stor, ofte brugtes den som tilbehør, men makaroni bud-
ding mødes også. Mangor har opskrifter, hvor makaroni koges og blandes op 
med smeltet smør og parmesanost, undertiden lægges den kogte makaroni 
lagvis med smeltet smør og parmesanost i en form, der efterfølgende bages. 
Smørforbruget var betragteligt, således er forholdet i bogen Huusmoderen 
eller Anviisning for unge Fruentimmer fra 1843: et pund (1/2 kg) smør til et 
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Weyse boede i et af byens mest fashionable 
kvarterer i den nyanlagte Kronprinsessegade. 
Ejendommen i nr. 36 var opført 1824-25 af 
murermester T.A. Blom, der også har sat 
sit præg på andre af gadens smukke huse, 
hvoraf mange eksisterer endnu. Forrest ses 
indgangsdøren til Weyses lejlighed på 2. sal, 
og bagest trapperummet. Fotografi: Bjørn 
Westerbeek Dahl, 2013.
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pund makaroni. Intet under, at Weyse som ikke kunne lide og heller ikke 
tålte overdreven brug af smør, våndede sig.
 Weyses trængsler hos Friderica Tutein fører i et brev fra 16. december 
1841 til følgende hjertesuk:78 “Enfin i Arrangementet da ewige Einerley. Jeg 
skulde bare have Evne til at give Trakteringer, da skulle jeg nok hitte paa den 
behørige Variation, saa Folk skulde tabe baade Næse og Mund”.

Weyses jubilæum

Den 4. april 1842 kunne Weyse fejre 50 års jubilæum som organist, og gen-
nem fem breve til henholdsvis Schauenburg Müller og Theodor Hansen kan 
vi følge slagets gang.79 Det havde været Weyses plan at rejse til familien Hertz 
i Roskilde, “for at undgaae det kjedelige Gratulationsvæsen til mit Embeds-
Jubilæum d 4. April; men Gartner Petersen har sat en Pind for det, og taget 
det Løfte af mig, at jeg hverken maa reise til Roeskilde, eller bortlove mig til 
4de April”.
 Petersens planer omfattede et aftenarrangement, men hvor og med 
hvem fik Weyse først at vide på selve dagen. Derimod stod det lysende klart, 
at Weyse selv måtte stå for det, der skulle ske i dagtimerne, herunder bespis-
ning af gratulanterne. For Weyse, der jo var vant til at betale for sin deltagelse 
i andres selskaber med musik og ikke med gæstebud i sit eget hjem, var det 
noget af en omvæltning. Karen Gravesen, hans husholderske, var imidler-
tid fast besluttet på, at gratulanterne skulle bydes på en ordentlig frokost, 
koste hvad det koste ville. Weyse gav sig noget på grund af omkostningerne, 
men Karen stod fast, og der blev købt ind til skinke, kalvesteg, to poularder 
i aspic, ål i gelé, sildesalat, laks i mayonnaise (en nyhed på den tid), okse-
tunge, “panis quantum sufficit”, dvs. brød i tilstrækkelig mængde og en kran-
sekurv, dvs. et overflødighedshorn. Hertil kom vine: Seks flasker madeira, 
fire flasker portvin, to flasker lunel (en gylden, sødlig vin fra det sydøstlige 
Frankrig), guavarom og cognac. Weyse beregnede gysende at det ville løbe 
op i 30 rigsbankdaler. Men tilstrømningen var så stor, at den endelige regning 
blev på over 50.
 Gratulanterne kom fra morgenstunden. Weyse blev tilsagt til Amalien-
borg, hvor kongen gratulerede ham og gav ham sølvkorset. Københavns Uni-
versitet udnævnte ham til æresdoktor, og Konsistoriums medlemmer mødte 
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op sammen med en mængde andre gæster. I salen var der dækket et bord 
til 16 personer, “og det ene Partie afløste det Andet”. Blandt gratulanterne 
var geheimekabinetssekretær Johan Gunder Adler, en af landets mest ind-
flydelsesrige mænd. Han lod sig frokosten smage, og roste den; det glædede 
Karen, ikke fordi Adler var en mægtig mand, men fordi han var “en rigtig 
Gutsmecker”.
 Kl. 4½ blev Weyse afhentet af Petersen og ført til et af byens bedste spise-
steder: Vincent på hjørnet af Fortunstræde og Ved Stranden (nuværende 
gadeadresse Ved Standen 18). Her samledes i alt 36 herrer, “og Maden og 
Vinen var særdeles god: Skildpaddesuppe og jevn dito, Østers, Fricadon 
[skiver af spækket, stegt kalvekølle, EMB] med grønne Ærter, Helleflynder 
med Capersauce og Kartøfler, Høns med Trøfler, Slikasparges, Plumbudding, 
Dyresteg og Ryper, Kransekurv og to andre Kager, Frugt- og Vanillie-Iis, Ap-
pelsiner og Æbler, Rødviin, Port, Madera, Rhinskvin og Champagner”.

Biskoppen førte Weyse til bords, og konferensråd Collin sad på æresgæstens 
højre side. Selskabet var sammensat af topfolk fra kirken, videnskaben, em-
bedsstanden og kunsten. Og gennem fire timer blev der spist og drukket, 
holdt mange taler og afsunget sange bl.a. af Johan Ludvig Heiberg på melo-
dien Langt højere bjerge og af Oehlenschläger på melodien Vil du være stærk 
og fri.  Efter kaffen gik Weyse hjem, han var hjemme kl. 9, og i stuen stod der 
et helt nyt engelsk taffelformet klaver, en gave fra anonyme velyndere.

Livretter

Skildpadde
Suppe og ragout tilberedt af ægte skildpadde var tidens store mode. Der blev 
holdt skildpaddegilder både privat og i de forskellige klubber og foreninger, 
og byens restauratører tilbød skildpadde både til fortæring på stedet og som 
“mad-ud-af-huset”.
 Den eftertragte skildpadde var den grønne, Chelonia mydas, fra Vestin-
dien. Den kan blive over to meter lang, og vægten kan nærme sig de 50 kg. 
Den er en stor delikatesse, men der er det problem, at kødet kun kan an-
vendes nyslagtet, og det vil sige, at den skal bringes levende frem til kokken. I 
midten af 1700-tallet lykkedes det for englænderne at importere skildpadder 
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levende fra Jamaica. Fra de vestindiske kolonier blev der indført skildpadder 
til Danmark. Vild luksus, og lægen Henrich Callisen forarges over dem “som 
synes at leve for at nyde, og ikke at nyde for at leve; som forfølge de ankomne 
Skildpadder med samme Iver, som fordum Katius [den ældre Cato, EMB] 
de store Foreller i Rom”. I 1836 sendte prins Christian (den senere Christian 
VIII) en skildpadde med dampskib til Stettin til gastronomen C.Fr. Rumohr, 
der opholdt sig ved det preussiske hof i Sansoussi. Rumohr præsenterede 
denne sjældenhed for kronprins Friederich Wilhelm, der meldte tilbage, at 
han hidtil havde fået skildpadder via England, men han gav “der Copen-
hagener unbedingt Vorzug”. Og Rumohr kunne berette, at skildpaddesup-
pen havde glædet de høje herskaber ved to tafler – og vel at mærke som 
“Hauptschmauss” på kongens fødselsdag.
 Skildpadderne blev transporteret enten i bassiner eller liggende på ryg-
gen, dækket med vådt klæde. De tabte selvfølgelig i vægt under den lange 
sejltur, men de kom levende frem, og skildpaddesuppe og skildpadderagout 
blev et hit hos den daværende engelske overklasse. Det blev det også i Dan-
mark, og der er eksempler på, at rigmænd indrettede bassiner, hvor skild-
padden kunne være indtil slagtningen, f.eks. hos Tutein på Rosendal, og hos 
baron Fritz Holsten, der indrettede et bassin til skildpadder, da han byggede 
landstedet Maglegaard i Gentofte. 
 Tilberedningen af det store dyr var kompliceret. Den skulle slagtes, så 

Kalvehoved var – og er – en stor delikatesse. Det kan serveres kogt med garniturer som cham-
pignon, æggeblommer, små boller, trøfler og hanekamme. Og kalvehoved er den vigtigste in-
grediens i retten forloren skildpadde. Illustration fra C.E. Hagdahls Illustreret Kogebog 1883, 
hertil var de hentet i  Dubois La cuisine classique fra 1856.
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blodet løb af, hvorefter indvoldene blev fjernet med stor forsigtighed. Her-
efter skulle dyret parteres. En særlig omhu udvises med det grønne, dvs. den 
geléagtige fedtflomme, der befinder sig under rygskjoldet. Det var den største 
delikatesse af dem alle. Kødet fra de forskellige dele af skildpadden er meget 
uens, og hver slags skal behandles for sig for til sidst at blive forenet i en ragout 
eller suppe. Undervejs i processen blev der krydret med urter og krydderier 
og forstærket med kalvekød og undertiden høns. Den endelige tilsmagning 
var med madeiravin og cayennepeber. Sidstnævnte er tørrede frø af capsicum 
familien og ligesom chili et stærkt krydderi, der som skildpadden kom fra 
Mellemamerika. Til skildpadde blev der ofte serveret mælkepunch. En drik af 
mælk og rom eller arrak smagt til med citron og sukker.
 Skildpadde og mælkepunch var dybt forenede, og det snød Weyse:81 
“Igaar blev jeg ogsaa snydt; thi jeg ventede saa vist at faae Skildpadde hos 
Kjerulf, og blev ved at gaae igjennem Spisestuen, bestyrket i min Forvent-
ning, idet jeg saa paa Bordet flere store hankede Flasker med et hvidt Flu-
dium i, jeg antog for at være Arrakpunsch. Men ak! Det var kun Vand, og 
Traktementet var som sædvanligt”.
 Ægte skildpadde indgik i de store menuer, og Weyse holdt sig ikke til-
bage; ved en middag hos biskop Mynster med adskillige retter, sprang han 
en del over, men “fortærte 3 gode Portioner, af Mad. Hansen fortræffeligt 
tillavede Skildpadde; drak dertil 2 smaae Glas Arrakpunsch”.82 
 Skildpadde spiste man hos gode venner, eller man gik på restaurant. I et 
brev fra august 1841 fortæller han, at han i selskab med “Rosenb.[org, EMB] 
Petersen, Kammerraad Schlegel og Frøhlich, 1½ Portion fortreffeligt tillavet 
Skildpadde, a 9 mark Portionen, hos Vincent på Hjørnet af Admiralgaden 
og Fortunstræde, benebst et Glas Arrakpunsch, samt til Begyndelsen en 
Cop Bouillon og apres en Kop Kaffe, hvilket beløb sig til 16 mark 8 s[killing, 
EMB]. Petersen og Schlegel spenderte desuden en Flaske fortreffelig Clicot 
(Schampagner), hvilket bekom mig meget vel”.83 
 Ind imellem blev der serveret skildpadde i hjemmet. Således i juni 1840.84 
Weyse havde fået et honorar, og det fik Theodor Hansen til at provokere: “Aah, 
I Gamle! faaer I 200 Rbdr [rigsbankdaler, EMB], saa kunne I nok være saa 
genereux at traktere mig og Hartmann i dag med en Portion af Firmenichs 
ægte Skildpadde, thi vi have aldrig smagt den. Gesagt, gethan, jeg lod Chris-
tian besørge 1½ Portion, der kostede 2 Rbdr, lod Karen lave sød Suppe og Pan-
dekager, sadde 2 Glas Punch og 2 Glas Fayal [vin fra de kanariske øer, EMB] 
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ud til dem, og gik selv til Justitsraad Wøldike, for at nyde Huusmandskost og 
maadelig Vin. Da jeg kom Hjem, blev jeg taknemmeligen omfavnet af Begge, 
og de kunne ikke noksom udsige, hvor deiligt det havde smagt”.

Forloren skildpadde
Det som er så tiltrækkende ved skildpadden, er det næsten bruskagtige kød 
med en smag af hav og dog kød, og når det indgik sammen med kød af 
landdyr, gav det en stor oplevelse. Snart fandt man ud af, at hovedkød fra 
kalve havde lignende egenskaber, og retten forloren skildpadde så dagens 
lys i England. Ja, det er et af Englands ikke så få selvstændige bidrag til den 
internationale gastronomi. Det skete i midten af 1700-tallet, og med navnet 
mock turtle fandt retten vej til tidens kogebøger. Første gang i Hannah Glas-
ses Art of Cookery fra 1751. Her bringes en opskrift på kalvehoved tilberedt 
med madeira og serveret i et skildpaddeskjold. I de tidlige opskrifter serveres 
kalvehovedet helt, eller genskabt som et helt hoved. Det er således også til-
fældet i den ældste danske opskrift. Den findes i Carl Müllers Nye Kogebog 
for den retskafne Huusmoder fra 1785, der bringer opskriften Skildpadder af 
kalvehoveder med østers.
 Op igennem hele 1800-tallet blev forloren skildpadde en af borgerska-
bets livretter. Den findes fuldt udviklet i Hans Henrich Petersens kogebog 
fra 1806. Her blancheres kødet af to kalvehoveder. Det koges mørt med salt, 
peber, et par nelliker, lidt eddike, nogle løg og lidt spansk peber. Det møre 
kød skæres i nette stykker. Af suppen bages en sauce op, kødet kommes i 
sammen med en hel eller en halv flaske madeira. Retten garneres med boller 
af kalvekød samt fiskeboller, der kan være stegte eller kogte. Senere blev 
retten udbygget med hjerneboller og halve æg.
 Forloren skildpadde er ikke så kostbar som ægte skildpadde, men dog 
en ret, der kræver en indsats. Den blev serveret ved store gæstebud, ofte led-
saget af mælkepunch, og den blev søndagsmad i hjemmene. Således også 
hos Weyse, der bruger det engelske navn for retten. Karen bød i juni 1840 
på “dejlig Moktourtle Suppe” og i februar året efter på “deilig Moktourtle, 
hvortil jeg serverede Punsch”.85  

Supper
Weyse holdt meget af at indlede et måltid med suppe, ja han kunne blive ret 
sur, hvis der ingen suppe var. I et brev 18. juli 1842 brokkede han sig:86 “Hos 
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Kirsteins ærgrede jeg mig, at vi ingen Suppe fik; derved spartes knap 2 Rbdlr, 
– hvortil saadant jammerligt Kniberi hos en Mand der har arvet 100.000 Rbdlr 
og nok 3000 Rbdr og mere, i Gage om Aaret”. Men ellers var traktementet 
godt, noterede han dog. Ved en anden lejlighed under et besøg hos Haagen, 
roste han måltidet, men “desværre fik vi ingen Søbemad”.87 
 De store middage blev dog ofte indledt med suppe, undertiden to forskel-
lige. Det kunne være klare supper med asparges eller forskellige slags boller, 
purérede supper, hvor en kødsuppe er jævnet med en mos af selleri, gulerod 
eller grønærter (gule ærter hørte derimod til hverdagsmaden), eller de fransk 
inspirerede supper som soupe julienne (med fint strimlede grønsager) eller 
soupe à la reine (puréret hønsesuppe). Ved en frokost hos komponisten J.P.E. 
Hartmann blev der serveret “Bouillon med Asparges i store Contoirkopper, 
ei paa Talerkner; men spistes dog med Skeer”.88 Glad var Weyse, da han til sit 
jubilæum i 1842 som gave fik “et Par smukke hvide Bouillonkopper, forgyldte 
og med Laag”.89 
 Kronen på suppeuniverset var suppe af ægte skildpadde, men tæt på den 
kom krebsesuppe. Mens skildpaddesuppen var en nyhed indført fra England, 
så var krebsesuppen indenlandsk og med en meget lang historie. Der har været 
brugt krebs i Danmark i mange århundreder, de kendes fra 1500-tallet, men 
går muligvis længere tilbage. Den i Danmark naturligt forekommende krebs 
var flodkrebsen, Astacus astacus. Den blev udsat i søer og damme og fanget 
ved nattetide i tejner eller kurve. Krebs krævede ikke den store investering, 
blot rent vand. De kunne avles overalt, og de var – før isning og fryseteknik 
blev udviklet – det mest anvendte skaldyr. Først i slutningen af 1800-tallet 
vandt hummere frem på krebsenes bekostning.
 Krebs hørte til sommerglæderne, når han holdt ferie i Roskilde. Og han 
længtes efter dem. Således skriver han i et brev fra marts 1841, at vejret stadig 
er gråt og koldt, “dog saae jeg igaar de første Sommergjække [vintergækker, 
EMB], og en større hviid Blomst Bolette [Hertz, EMB] kaldte: helleboros niger 
[julerose, EMB]; saa er der dog skeet en Begyndelse med Spiringen. Lærken 
synger ogsaa munter og lystig, men Krebsene sove endnu, saa der vel neppe vil 
vanke en Krebsesuppe, førend R-Maanederne ere forbi”.90  

Østers
Østers var en yndet servering ved vintersæsonens middagsselskaber. Det var 
kostbart – ifølge Weyse 7 rigsbankdaler for 10091– men nemt, idet de blev 
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serveret naturel, dvs. blot åbnet. Et par gange omtaler Weyse østerspostej.92  

Det er ikke en ret, der findes i tidens kogebøger, men der er nok tale om 
enten en østersstuvning i en kage af butterdej, eller en oftere nævnt tilbered-
ning, hvor der pr. kuvert tages tre til fire afpudsede, rå østers, der placeres 
i en skal, og dækkes med lidt revet brød, lidt bouillon samt smeltet smør, 
hvorefter de gratineres. 
 Østers indgik oftest som anden ret, dvs. efter suppen. Weyse og de an-
dre middagsherrer satte pris på mange østers; Weyse noterede, at der ved en 
middag hos komponisten J.P.E. Hartmann efter suppen blev serveret østers 
“saa mange man behagede”.93 Om en middag hos geheimekabinetssekretær 
Adler noterer Weyse, at der var god mad og drikke, “dog nichts extraordi-
naires og 5 Østers for lidt til mig, thi jeg fik kun 7”.94 Der blev drukket cham-
pagne eller rhinskvin til østers, men hos de mest avancerede gourmander 
blev der serveret øl. Således hos admiral Holsten, hvor der var gammel dansk 
øl, og hos departementsdirektør Viborg der foruden rhinskvin bød på øl af 
den engelske type den såkaldte Ale.95  
 De fleste danske østers kom dengang fra bankerne i Ålbæk Bugt. De gik 
under navnet Fladstrandsøsters. Først i anden halvdel af 1800-tallet, efter 
at stormfloden i 1825 havde omdannet Limfjorden til et sund, blev der an-
lagt østersbanker i den vestlige del, og Limfjordsøsters indtog pladsen som 
markedets bedste. Der var imidlertid også andre østers på markedet. Således 
smagte Weyse hos Niels Viborg for første gang franske østers, og han kon-
staterede, at de er en del saltere end de danske.96 Og hos grosserer Zinn spiste 
han 12 fortræffelige norske østers.97 

Nordtyske specialiteter
Weyse forlod Altona i 1789, og han genså aldrig byen eller Nordtyskland. 
Weyse var velintegreret i det københavnske borgerskab og havde ingen trang 
til at gense sin fødeegn. Dog kulinarisk tog han lidt af Nordtyskland med sig. 
4. september 1839 skrev han således i et brev:98 “Hos Reitzel har jeg bestilt 
Hamburger Kochbuch, som jeg skal forære Actonie, for deraf at lære at lave 
Schwarzsauer, Aalesuppe, tydske Klumper, og andre deslige Rariteter. Eier 
hun Kogebogen for smaae Husholdninger [af Mangor, EMB]? ellers kan hun 
ogsaa faae den ved Leilighed”.
 Schwarzsauer var og er en nordtysk specialitet. Det er en stuvning af 
svinekød, gæs eller ænder, hvori indgår blod. Retten er beslægtet med den 
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franske civet, som i dag bedst kendes med hare. Det var ikke en ret, Weyse 
ville støde på i de københavnske hjem. Om det lykkedes for ham at få Acto-
nia til at lave den, véd vi ikke, men han havde en allieret i førstepræst Johann 
C.G. Johannsen, der var født i Holsten, men siden 1825 virkede ved den 
tyske St. Petri Kirke i København. 11. marts 1841 skrev Weyse: “I Søndags 
spees jeg hos Johannsen; han var selv hos mig for at indbyde paa Schwarz-
sauer”. Og året efter gentog de succesen.99 
 Den anden specialitet, Weyse ønskede Actonia skulle lære at tilberede, 
var ålesuppe. Det er den hamburgske eller holstenske ålesuppe, det drejer sig 
om, og den lærte Karen sig. Weyse skrev i et brev 19. august 1841:100 “Saa-
dan gaaer det: hvo som forsømmer at gjøre Visit paa fornemme Venners og 
Veninders Geburtsdag, gaaer Glip af Invitation til Skildpadde. Men Karen 
har iforgaaers lavet en meget god holstensk Aalesuppe, med hakket Spinat, 
Syre, Persille, Purre, Sar, Thimian og Merian, Boller, Æbler og Pærer samt i 
Tær-ning skaarne Gule- og Persille-Røder. Den fandt almindeligt Bifald. NB 
med Eddike i.”
 Denne ret havde gastronomen C.Fr. Rumohr ikke høje tanker om: “I det 
nordlige Tyskland ynder man en besynderlig Suppe, der kaldes Aalesuppe, 
men lige så godt kunne hedde de fire Aarstider eller de fire Elementer. Uden 
den brugelige Tilsætning af noget Salvie ville den ovennævnte Ret næppe 
være spiselig, da dette stærke, gennemtrængede Krydderi dog giver den kao-
tiske Blanding en mere bestemt Tone”.101 

Hade-retter
Weyse var ikke kræsen, tværtimod, han var åben og nysgerrig. Men der var 
fænomener, som han virkelig afskyede. Og hade-ret nummer et var stuvning 
i mælk eller fløde. Han delte ganske syn med Carl Müller, den førende koge-
bogsforfatter i generationen før, der i sin kogebog fra 1793 skrev om hvid-
kål og savoykål: “At stuve disse Kaalarter med Fløde er efter mine Tanker 
og Overbevisning det samme som at man vil betage dem sin sande Smag 
og Natur”.102 Weyse tordnede imod den tiltagende tendens og svang sig ind 
imellem op i det røde felt, som i august 1840, hvor familien Hertz i Roskilde 
forberedte middagen for de stænderdeputerede, og alting gik på de høje nag-
ler.103 Da Hans Hertz kritiserede Weyses og Bolettes planer, eksploderede 
Weyse: “Dumbartel! Han spiste heller ikke noget i forgaars af vor deilige, i 
Bouillon stuvede Savoikaal; men spiste den, paa sin gamle Bondemaneer, 
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afkogt, hakket og opstuvet med Melk. Det ligner Resultatet af et Barns Mave-
pine. Blahhh!”.
 Weyse bemærkede med tilfredshed, når grønsagerne var stuvet i bouil-
lon, og han rasede, når det var i fløde eller mælk. Og han satte det i perspek- 
tiv: I et brev fra begyndelsen af oktober 1839 gengiver han en behagelig 
samtale om litteratur og andet interessant med en ung dame på rejsen fra 
Roskilde til København, “men Grønkaal spiser hun helst hakket, og opstuet 
med Fløde. Fi pour un eternel malheur! Min Kone kan hun aldrig blive, og 
var hun det, da maatte vi snart skilles”.104 Eller 26. november 1840, hvor han 
funderer over ægteskabet – “bagefter [brylluppet, EMB] kommer de ægte-
skabelige Differenzers Tyndtøl, naar Konen fE vil afkoge Grønkaalen, hakke 
den og stuve den med Melk, og Manden vil have den strax sat paa med Suppe 
&, da kommer Alt i Uorden, og den plagede Ægtemand er ret istand til at gaa 
i Tøfler paa Gaden”.105 
 Nu var det jo ikke på grund af mælkestuvning, at Weyse forblev ugift, 
og han forstod da også at sno sig. I et brev 21. januar 1841 skriver han om en 
middag hos sin husvært:106 “Igaar spiste jeg hos Bloms bare med Familien: 
god Skildpaddesuppe (med kold Punsch til,) og selbstgemachte Kjødpølser 
med grøn Langkaal, stuvet med Melk! (Blahhh!), men for Meyers og hans 
Kones Skyld var der en lille Portion, stuvet med Bouillon, hertil holdt vi os, 
og det bekom os vel”. Meyers er værtens svoger senere højesteretsassessor 
A.C. Meyer og Johanne Emile Meyer. De var jøder, og værtinden havde hen-
synsfuldt respekteret den jødiske spiseforskrift, der forbyder at servere kød 
og mælk i samme måltid.
 Når Weyse hidser sig så meget op over det med mælkestuvning, er det 
andet og mere end en særhed hos en gammel, vrissen gourmet. Han er oppe 
imod en tendens. Mælken eller fløden mildner, men tager også smag og karak-
ter af det, der stuves, og udjævning og nivellering af den danske kogekunst 
var da i sin vorden. Senere i århundredet tog det til, og da Louise Nimb i 
1880’erne systematiserede det danske køkken, var de mælkestuvede retter så 
fremtrædende, at de fik betegnelsen: à la danoise.
 Nu må man ikke tro, at Weyse foragtede alt med fløde. Han satte således 
stor pris på frisk fløde til jordbær og på flødesauce til kogt fisk. Men saucen 
måtte ikke være for fed, og ofte beklagede han sig over, at der blev brugt for 
meget smør. Han spøgte med, at en bog om den menneskelige elendighed af 
den tyske pædagog Salzmann kun ville være komplet med en rubrik:107 “den 
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unge Weyses Smør-Lidelser, kunde jeg levere en heel Tome dertil, da disse 
virkelig ere af den Beskaffenhed, at jeg nærved at anmode Biskoppen om at 
tilføje i Litaniet: “For Smørret[s, EMB] mavefordærvende Egenskab fri os 
kjære Herre Gud!” – Har ikke en Smule Senop og Smør jeg i Mandags spiste 
til et Par Stykker af en uskyldig Torsk, saaledes ødelagt mig, at jeg Dagen 
derpaa ikke engang kunne døie et Par Persillerødder i Kalvefrikassee!”.
 Han hadede smørsauce, “det forbandede smeltede Smør med deri paa 
Bunden liggende Persille”, og han fandt ofte opbagte saucer for fede.108 Han 
syntes ikke om smagen, og han kunne i det hele taget ikke tåle for fed mad. 
Men undertiden måtte han af høflighed lægge krop til, således ved en mid-
dag hos arkitekt Hetsch “nydt til Middag 2 Portioner forloren Skildpadde, et 
stegt Stykke Kyllingebryst og et stykke Citrontærte; (der var noget smørrisk; 
men som jeg af Høflighed for fru Hetsch, der havde lavet den, og hos hvem 
jeg sad, maatte fortære)”.109 Men helt slemt var det hos departementschef 
Holm:110 “I gaar hos Holm Plumbudding med smeltet Smør, hvori der var 
hældet Madera. Gudbevassere! sagde [Balletmester, EMB] Galliotti; Men 
forresten deilige Østers.”

Særlige retter

Chartreuse
Chartreuse er dels en likør, dels en grønsagsret, der begge har navn efter 
munkeordenen karteuserne. Likøren, fordi munkene producerede den, 

Chartreuse, grønsager kunstfærdigt 
opbygget i en form, var en nyhed på

Weyses tid. Illustration fra C.E. Hagdahls 
Illustreret Kogebog 1883, hertil var de hentet 

i Dubois La cuisine classique fra 1856.
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madretten fordi den skjulte kød i grønsager, f.eks. agerhøne i kål, og dermed 
gjorde det muligt at bryde fastereglerne. Madretten chartreuse betegnes af 
tidens store chef Antonin Câreme (1784-1833) som “la reine des entrées 
modernes”, dronningen blandt moderne forretter. Oprindeligt var chartreuse 
en ret alene af grønsager, i senere udgaver kombineres den med kød af f.eks. 
agerhøns.
 Forretten chartreuse var på Weyses tid helt ny; den findes således ikke 
i tidens kogebøger. Men den blev serveret, da Weyses husvært brandmajor 
Blom i november 1840 fejrede datteren Idas bryllup med følgende middag:110 
“Skildpaddesuppe og simpel dito. Rouletter, Coteletter med grønne Ærter 
og fine Gulerødder, Oxetunge med Spinat og en Chartreuse (Blanding af 
alleslags grønt med gule Rødder), Laxørter med hollandsk Sauce og Kartof-
ler, Capunfricasse med Asparges, en fiin Fromage med Frugt-Sauce, Brok-
fugle og Dyresteg, 2 slags Kager, Hindbær- og Vanille-Iis, Frugt og Dessert: 
Gnask. Særdeles god rød Viin, Port og Madera, (jeg lod gaa forbi), særdeles 
god Rhinskviin, maadelig Champagner, extragod gammel Madera, hvoraf 
jeg drak et Fingerbøl fuldt”.
 Den version af chartreuse, Weyse beskriver, er den oprindelige, der alene 
består af grønsager. En form med lodrette sider beklædes med grønsager i 
fine strimler, det kunne være det røde af gulerødder, hvide roer, bønner, kål, 
ærter m.m. Grønsagerne koges halvt møre hver for sig, udskæres i fine strim-
ler eller skiver, og sættes i mønstre på siderne af den smørsmurte form. Op-
bygningen kan stabiliseres enten med en tyk stuvning, med et lag kalvefars 
eller med æggehvider. Formen fyldes op med grønsager, hvorefter den koges 
i vandbad, og sluttelig vendes ud og serveres varm. På samme måde som de 
store postejer var chartreusen på en gang en madret og en skueret. Flot ser 
den ud, og den har den fordel frem for postejen, at den er lettere. Men den 
stiller store krav til kokken, og den mødes da heller ikke ofte. Men ved Idas 
bryllup var alle sejl sat til i en menu, der var både flot og meget moderne.

Pilau
“Igaaar vare vi 18 Personer tilbords hos Prof Sibbern; det var Svigerpapas den 
gamle Ipsens Geburtsdag. Ingen Formad! men en curieux Ret: Pillau, der ikke 
smagte ilde. Her, Actonie! Har du Recepten. Høns, Ænder, Lammekjød og 
Spegeskinke sættes paa Ilden med Vand, hvori man kommer (Salt?), Laur-
bærblade, sort Peber, Muskatnød, Muskatblomme og Canel. Naar Kjødet 
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er mørt tages det ud, og Suppen sies. Saa mørkaages i Suppen en Portion 
Risengryn, derpaa slaaes det igjen paa Kjødet tilligemed nogle hakkede og 
brunede Løg (hvoraf Fedtet borttages), faaer endnu et lile Opkog, og serveres 
med smaa spidse Butterdeigs Kager”.112 
 Det var i sandhed en nyhed, som filosoffen Frederik Christian Sib-
bern her diskede op med, og Weyse befordrede straks opskriften videre 
til Actonia. Pilau er en orientalsk ret, beslægtet med spaniernes paella og 
italienernes risotto, hvor ris sauteres i fedtstof, koges møre i suppe på en 
sådan måde at riskornene forbliver hele, hvorefter de forenes med forskel-
lige slags kød. Pilau er stærkt og mangfoldigt krydret. Der var næppe mange 
huse i København, der på den tid serverede denne mellemøstlige delikatesse. 
I samtidens kogebøger optræder den ikke. Den mødes først i 1888, dels i fru 
Nimbs Kogebog, dels i 29. og forøgede oplag af Mangors kogebog og her i en 
lidt forsigtig version med høns.

Buddinger og fromager
Budding kalder vi i dag en dessert, der serveres kold med saft-sauce, men 
egentlig er dette en creme, mens en budding er en varm ret, der består af en 
brød- eller melfars med forskellige tilsætninger, kogt i en serviet eller pose og 
serveret skåret i skiver med en sovs over. Retten er udviklet i England i 1600-
tallets begyndelse, og den kendes i Danmark fra begyndelsen af 1700-tallet. 
 Weyse nævner to af disse varme buddinger, begge til hverdagsbrug, dels 
en marvbudding dels en “Berrefiskebudding”, dvs. med tørret torsk.113 Den 
klassiske plumbudding var derimod festmad, og den blev serveret til Wey-
ses jubilæum, og så fik han den hos departementschef Holm.114 I Mangors 
fortsættelse af kogebog for små husholdninger fra 1842 er der en opskrift 
på plumbudding, hvor hvedebrød udblødes i mælk; og her røres mel sam-

Plumbudding. En af de mange engelske retter, som 
vandt indpas i det borgerlige danske køkken. 
Illustration fra C.E. Hagdahls Illustreret 
Kogebog 1883, hertil var de hentet 
i Dubois La cuisine classique fra 1856.
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men med rom eller cognac, lidt sukker, salt og æg, hakket nyretælle, hakket 
oksemarv, rosiner, korender, kanel, muskat, citronskal, nelliker og allehånde. 
Dejen hældes i en buddingeform, der koges i vand i fire timer. Buddingen 
vendes, der skæres et lille hul i toppen, og der i såvel som ned ad siderne 
hældes rom, der antændes og buddingen serveres brændende. “Damerne 
spise i Almindelighed helst sød Sauce hertil, Herrerne derimod enten den 
brændende Rum eller en stærk Sauce, som tillaves af 3 Spiseskeer Smør, som 
smeltes, endeel hvidt Sukker, Skallen af 1 citron, lidt Caneel, ½ Pægel [1/8 L, 
EMB] Cognac, ½ Pot.[1/2 L, EMB] Madeiraviin og, om man ynder det lidt 
Frugtsaft. Alt dette gives et opkog”. Det er denne sauce, der fik Weyse til at 
gyse.
 På Weyses tid er de varme buddinger imidlertid vigende til fordel for 
de kolde, der var lettere og derfor mere passende i de store menuer, hvor de 
brugtes som retten før stegen. I Weyses breve mødes således rødvinsbudding 
enten med creme eller med rød sauce, karamelbudding med frugtsauce og 
marmorbudding med frugtsauce.115 Helt moderne var da nesselrodbuddin-
gen, der tilmed blev serveret frossen. 
 Fromage var en anden nyhed. Denne luftige dessert består af en ægge-
creme eller en frugtsirup, der stives med gelatine og blandes med flødeskum. 
Navnet fromage kommer fra fransk, og oftest oversættes det til ost. Men ordet 
bruges også om en række retter, der laves i en form, således er fromage de co-
chon en grisesylte, fromage d’Italie en leverpølse og fromage glacé er isdessert. 
Betegnelsen fromage om desserten stammer fra Antonin Carême, der i be- 
gyndelsen af 1800-tallet systematiserede det franske køkken og skabte entydige 
betegnelser. En af hans kategorier er fromage bavarois, der på køkkenfransk 
blev forkortet til bavarois, mens den samme ret på dansk fik navnet fromage. 

Æblecharlotte, en dessert af æblemos 
og hvedebrød, en af tidens nye engelske retter. 

Illustration fra C.E. Hagdahls Illustreret Kogebog 
1883, hertil var de hentet i Dubois La 

cuisine classique fra 1856.
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Den første opskrift på dansk er i Mangors kogebog 1837;116  den er på hindbær-
fromage, samme ret som serveredes hos Friderica Tutein.117 

Isdesserter
I de menuer Weyse beskriver, forekommer is, såvel vanilje-flødeis som for-
skellige former for frugtis, det der på køkkenfransk hedder sorbet. De tidlig-
ste danske opskrifter på is findes i Carl Müllers kogebog fra 1785, der udfør-
ligt beskriver, hvordan en creme kogt af fløde, æg, sukker og vanilje hældes i 
en høj metalform, der sættes i en bøtte med is og spansk salt, drejes og røres 
indtil massen er frosset. Den is, der blev brugt, var natur is. Den blev om 
vinteren skåret på søer og fjorde og derefter opbevaret i de såkaldte ishuse, 
der var godt isoleret, så man kunne have is året rundt. 
 Is blev serveret som dessert – menuens sidste ret – sammen med for-
skellige kager og konfekt, af Weyse betegnet “Gnask”. Det har i de fleste til-
fælde været leveret udefra, fra de konditorier, der var blevet så populære. De 
holdt deres indtog i København i slutningen af 1700-tallet, hvor tilrejsende 
schweizere og italienere åbnede konditorier. Her mødtes gæsterne omkring 
kaffe, te og chokolade og kølede drikke samt isanretninger. Den ældste op-
tegnelse om is er fra 1777, hvor forfatteren Jens Christian Friborg om sit 
bryllup den 3. september 1777 skriver “ved dette Brudebord spiste jeg første 
gang Is, men var nær blevet fixeret med denne første Skefuld; thi jeg troede 
at den skulle spises som anden almindelig Mad; havde jeg ikke haft min Brud 
ved min Side, var jeg næppe kommen godt derfra”.118 
 I Weyses breve mødes såvel flødeis som frugtis. Ved den store middag 
hos Viborgs var der to slags is, både vanilje- og jordbæris, og de serveredes 
sammen med marengs. Hos admiral Holsten blev der budt på såvel frossen 
nesselrodbudding som på appelsin is, og ved Weyses jubilæum i 1842 var 
der både frugt- og vaniljeis som dessert. Speciel er den “Marasquin Iis”, som 
Friderica Tutein bød på, den italienske likør, som her var smagsgiver, min-
dede om isdesserternes hjemland.119 Måske gør det samme sig gældende med 
den “Figaro Iis”, som var på menuen ved en stor middag hos overpræsident 
A.C. Kierulff.120  

Gastronomi og kogekunst
Gastronomi, læren om kogekunstens æstetik og kritik, var i sin vorden på 
Weyses tid. I årene 1803-12 udgav Grimod de la Reynière sin Almanach des 
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Gourmands og Brillat-Savarins Physiologie du goût udkom i 1826. Ingen af 
dem var på den tid kendt i København, men det var derimod den tyske Geist 
der Kochkunst, der udkom i 1822 med forfatternavnet Joseph König, men 
gennemarbejdet og udgivet af C.F. von Rumohr. I 1832 udkom den i anden 
udgave og nu med Rumohr som den egentlige forfatter. Man har gættet på, 
at Rumohr, der mest var kendt som kunsthistoriker, måske ikke fandt emnet 
fint nok til at lade bogen udkomme under eget navn. En lige så nærliggende 
forklaring kunne være, at de midterste og mest omfattende dele af bogen, 
der er en meget kompetent gennemgang af råvarer og deres brug samt af 
kogekunstens teknikker og i den grad bygger på praktisk indsigt og erfaring, 
nok må tilskrives Joseph König, der var kok.
 Geist der Kochkunst blev oversat til dansk af F.V. Mansa, og den udkom 
i 1832 med titlen Vejledning i Kogekunsten. Mansa har med den titel frem-
hævet bogens midterste dele. I indledningen, i slutningen og spredt i bogens 
andre kapitler folder Rumohr sig ud som tænker og åndshistoriker. Han var 
barn af oplysningstiden og ville føre kogekunsten fra det dunkle til det op-
lyste ved at skrive om dens historie, dens natur og dens væsen. Kogekun-
sten skulle befries fra “paryktidens” kunstledhed, bort fra det overlæssede 
til fordel for naturlighed og sammenhæng med det sted, hvor den blev til. 
Grundsætningen var: “udvikl af enhver spiselig Gjenstand, hvad der meest 
stemmer overeens med dens naturlige Beskaffenhed”.
 Weyse havde Rumohrs bog i Mansas oversættelse i sin bogsamling. Han 
skriver ikke noget om, at han har truffet Rumohr endsige udvekslet gastro-
nomiske synspunkter med ham. Det havde der ellers været rig lejlighed til, 
idet Rumohr i flere omgange opholdt sig i København, hvor han sammen 
med J.M. Thiele opbyggede Den Kongelige Kobberstiksamling. 
 F.V. Mansa var læge og medicinalhistoriker, han oversatte en række bøger 
bl.a. J.A. Paris’ Diætetik eller practisk Veiledning til at forebygge og helbrede 
de Sygdomme, der opstaa af Uorden i Fordøielsen. Hvor Mansa ved oversæt-
telsen af Rumohrs bog ikke har fordansket mere end nogle få noter, så har 
han fundet det nødvendigt med Paris’ bog, som han ikke alene har oversat 
fra engelsk, men forøget med Tillæg med specielt Hensyn paa Danmarks Na-
tional- og Local-Forskiellighed bearbeidet af F.V. Mansa. Den udkom ligeledes 
i 1832. Weyse kendte Mansa og omtaler ham nogle få gange i sine breve; de 
har imidlertid ikke talt om gastronomi, men om sundhed og sygdom – et 
emne, som Weyse også var levende optaget af.
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Nogle måneder efter Weyses død afholdt musikforeningen en mindekoncert. Her opførtes en 
kantate komponeret af J.P.E. Hartmann til tekst af Henrik Hertz. Da kantaten senere blev 
udgivet var den ledsaget af dette mindeblad. Portrættet er af Wilhelm Marstrand, mens ind-
fatningen skyldes Constantin Hansen. Det blev udgivet 1874 på S. Triers Forlag. Det Kongelige 
Bibliotek, Billedsamlingen.
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I Weyses bogsamling var der foruden Rumohrs kogebog fire bøger fra det 
tyske borgerlige køkken: Hamburgisches Kochbuch, 7. Oplag 1824, Neu-
stes Norddeutsches Kochbuch i to bind fra 1824, Was kochen wir fra 1827 og 
Die Nürnberger-Köchen af Margarethe Johanna Rosenfeldt, 3. omarbejdede 
oplag fra 1834. Samlingen rummede også Magdeburgisches Kochbuch i tre 

C.E.F. Weyse, bronzebuste af H.V. Bissen, opstillet med Frue Kirke i Køben-
havn. Fotografi ved Bjørn Westerbeek Dahl, 2013.
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bind fra 1802, oprindelig udsendt i 1792 med titlen Unterricht für ein junger 
Frauenzimmer, das Küche und Haushaltung selbst besorgen will, en af mange 
udgivelser fra oplysningstiden, der både var en håndbog i husførelse og en 
kogebog. En lignende kogebog fik Weyse fat på: “til Actonie har jeg faaet 
en dejlig gammel Kogebog i to dele: Portefeuille der Kochkunst”. Den har 
untertitlen und Oekonomie nach systematischer Ordnung, to bind udgivet i 
Danzig 1785-86.121 
 Fra den større verden rummede Weyses bogsamling bogen Viard u[nd?, 
EMB] Fouret: Pariser-Kochbuch, 1-2, 1829. Alexandre Viard var sammen med 
Carême de franske køkkens reformator i årene o. 1800. Bogen udkom første 
gang i 1806 med titlen Le Cuisinier impérial, derefter udkom den med titler 
afpassede efter de politiske forhold, således 1817 Le cuisinier royal, 1852 Le 
cuisinier national de la ville et de la campagne, og 1853 forøget af Bernardi nu 
atter med titlen Le cuisinier imperial. Viards bog var den første store bog om 
cuisine classique, og den var i det meste af århundredet en af de professionelle 
kokkes håndbøger.
 Weyses udgave af Viard var den tyske, og den var mere end blot en over-
sættelse. Undertitlen er Ein vollständiges Handbuch der Kochkunst. Nach 
den Regeln der englischen, französischen und deutschen Küche. Nach dem 
Französischen der Herren Vicard [sic, EMB] und Fouret, Mundköchen 
König Ludwigs des XVIII in Frankreich mit eigenen Recepten vermehrt von 
Catherina Löfflerin. Det er bemærkelsesværdigt, at bogen omfatter såvel 
det engelske som det franske og tyske køkken, og at det er det engelske, der 
nævnes først.
 Engelsk kogekunst har generelt et dårligt ry, og blomstringen i 1800-
tallet forklares oftest med, at det var franske kokke, der tog til England og 
indførte fransk køkken der. Det er rigtigt, at mange franske kokke tog over 
kanalen, men England, der på det tidspunkt var verdens rigeste land, tiltrak 
kokke fra hele Europa, og de skabte her et internationalt køkken med mar-
kante engelske træk.
 På Weyses tid kom der nyheder fra Frankrig til København, således de 
klare supper som indledning til måltidet, sauce hollandaise, nesselrodbud-
ding, chartreuse og fromager. Men de engelske træk var langt talrigere: De 
store oksestege – roastbeefen, og de forskellige slags beefsteaks. Livretten 
skildpaddesuppe og skildpadderagout og den forlorne skildpadde af kalve-
hoved er britisk. Brugen af buddinger kendes i dansk køkken fra 1700-tallet, 
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men oprindelsen er engelsk. Det samme er pier og desserter bagt med brød 
som f.eks. æblecharlotte. Direkte importeret er også den kolde sauce med 
portvin, som ledsager vildsvinehovedet hos Holstens, og Viborgs servering 
af osten stilton ledsaget af portvin. Også det engelske imperium fik nedslag 
på de københavnske middagsborde med retter fra det angloindiske køkken, 
der var blevet til i mødet mellem engelske koloniembedsmænd – eller rettere 
deres hustruer – og deres indiske kokke. Det var stuvningerne med karry, 
brugen af løse ris som garniture og i retten pilau, mulligatawnysuppen samt 
pickles og kryddersauce.
 De italienske indslag er sparsomme, de indskrænker sig til brug af ma-
karoni og parmesanost, og et enkelt eksempel på en isdessert med maras-
quini. På en måde kan det undre, når man ser på, hvordan overklassen i 
guldalderen dyrkede Italien. Men det kan også undre, at engelske impulser 
står så markant, når man betænker, hvad englænderne på den tid havde budt 
danskerne. Slaget på Reden 1801 og Københavns bombardement 1807, hvor 
englænderne lod bomberne regne ned over den forsvarsløse by. Det var vel 
ikke glemt tre-fire årtier senere, men nationalfølelser forplumrer sjældent 
kogekunst, den søger sine egne veje, og København var på den tid – som hele 
Nordtyskland og Hamburg – vendt mod England.
 Det udenlandske blev optaget i et dansk køkken, der – som det mødes i 
Weyses breve – havde træk fra den gamle tid med retter som gule ærter, me-
disterpølse, saltet kød og æbleskiver. Men en ny tid var på vej med de mange 
søde forretter, retter af friske saltvandsfisk, frugtdesserter som rødgrød, og 
mælkens snigen sig ind i stadig flere retter.
 Weyse fulgte godt med og gav udtryk for såvel mishag som begejstring. 
Ind imellem kunne han blive lidt mismodig, som i et brev fra 11. september 
1840, hvor han efter en middag hos procurator, justitsråd Nyegaard skrev: 
“Maden var god, men sædvanlig. Suppe, smaa Posteier, Grønt, Macaroni, 
Karper, Steg, Rødgrød. Nix Feines, derpaa forstaa de Danske sig ikke. Ja, lad 
mig først have vundet le gros Lot, da skal jeg vise Verden, hvorledes man skal 
traktere med Afvexling og Smag”. At vinde i lotteriet for at skabe et smukt 
måltid, at få lov til at yde sit ypperste, sker ikke i virkelighedens verden, og 
således heller ikke i Weyses. Det hører hjemme i drømmen, i fortællingen 
som i Karen Blixens Babettes Gæstebud. 



Weyses grav på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde. Fotografi ved Bjørn Westerbeek Dahl, 2013.

Epilog

Weyse beskikkede sit hus, oprettede testamente, der indsatte Ferdinand 
Schauenburg Müller som universalarving, men som tillige begunstigede 
Karen og andre fra den nære kreds. Gravstedet havde han også bestemt. I et 
brev 31. marts 1841 beskriver han en tur på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde, 
hvor han så sig om blandt gravene, og udså sig en til sig selv “thi (som Graver 
M. sagde:) på de Kjøbenhavnske Kirkegaarde ligger man slet ikke behageligt; 
der er alt for megen Uro og Spektakel. Det koster da heller ikke al Verden 
at blive kjørt ud til Roeskilde i Stilhed.122 Berggreen gengiver en samtale om 
samme emne fra et af Weyses sidste besøg hos familien Hertz i Roskilde. 
De var en tur på kirkegården, hvor de skulle hvile sammen: “blot ikke ved 
et Gjerde eller en Muur, thi der er altid saa mange Snegle og Snoge; og saa 
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maae I ikke lægge nogen tung Steen paa mit Hoved, thi saa kan jeg jo ikke 
trække Vejret og heller ikke komme op, naar Vorherre kalder paa mig”.123 

Det med stenen holdt ikke, det gravmonument, som G.F. Hetsch tegnede, er 
overordentligt solidt.
 Weyse skrev breve til det sidste. Han døde natten mellem 7. og 8. ok-
tober 1842; dagen før begyndte han på et brev til Ferdinand, men fuldførte 
det ikke. Det gjorde så Theodor Hansen (den ene af hans logerende), og han 
kunne berette at han sammen med Weyse og Krohn (den anden logerende) 
dagen før “havde nydt ægte Skildpadde fra Ginderups Restauration, der til-
lige med Suppe og Armeriddere samt Pandekager smagte os alle fortræffe-
ligt”. 
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Hofkaretmager 
Henry Fife og hans familie
n  Af Ida Haugsted

Det	 fremgår	af	Den	kongelige	Staldetats	 inventarlister,	at	der	blev	 fabrikeret	
kareter	og	vogne	af	hofkaretmager	Henry	Fife	i	Lille	Strandstræde,	fra	1824	til	
han	døde	den	3.	marts	1875.	Vognene	blev	bygget	af	 faderen,	vognfabrikant	
James	Fife	på	Christianshavn,	sønnen	Henry	Fife	og	sønnesønnen	James	Talbot	
Fife.	 	Familien	boede	 forskellige	 steder	 i	København,	og	dens	 forhold	belyser	
livet	i	1800-tallets	hovedstad.1		

I Staldetatens Museum på Christiansborg Slots Ridebane står to forgyldte 
kareter med Fifes signerede navneplader i messing på fadingen (vognkas-
sen) foruden tidligere flere kalechevogne, landauere, en jagtvogn, en 
charabanc, samt en forgyldt enspænderkane, alle bygget hos Fife. Det 
er enkle, stilfulde vogne, der er sort- eller brunlakerede med sparsom 
staffering og malet rigsvåben på døren som eneste udsmykning.2 Nogle 
signerede tusch-tegninger i Rigsarkivet, blandt andet til en tosædet galla-
karet, viser, at Fife ikke alene var en dygtig håndværker, men også selv 
designede vognene.3 
 Henry Fife byggede i 1840 to kongelige gallakareter. Den ene var en 
tosædet guldkaret til enkedronning Marie Sophie Frederikke, der var gift 
med Frederik VI, som døde 1839. Den velbevarede karet har forgyldt fad-
ing med rigsvåbenet og små kroner på taget, rødt fløjlsindtræk og brunt 
klæde med stor sølvkrone på bukken.4 Den anden guldkaret, som Henry Fife 
også byggede i 1840 til Christian VIII, benyttes i nutiden af kongehuset til 
nytårs-kur. Kareten blev renoveret i 2012 af karetmager Henrik Koier Ander-
sen i Ringsted. Gallakareten er tosædet med forgyldt fading, kroner, lygter 
og indtræk i kashmir og silke, rødt fløjlsdækken på bukken med rigt pos-
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sementarbejde og rigsvåbenet broderet i guldtråd og silke. Det oprindelige 
fløjlsdækken er nu udstillet på Staldetatens Museum på Christiansborg Slots 
Ridebane, og en kopi er vævet og syet i Belgien.5  

Den engelske vognfabrikant James Fife

Henry Fifes forældre var vognfabrikant James Fife og Dorothy Hales, som 
blev gift i England omkring 1790. Fife er en by i Skotland, og navnet udtales 
‘feife’ på skotsk, ‘faife’ på engelsk. James Fifes far stammede netop fra en vel-

Henry	Fifes	guldkaret	bygget	i	Lille	Strandstræde	i	1840.	Den	benyttes	stadig	til	Dronningens	
Nytårskur	og	er	blevet	 restaureret	 i	2012.	Staldetatens	Museum.	Christiansborgs	Ridebane.	
Foto	ved	Ida	Haugsted,	2013.
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stående skotsk familie i Newcastle upon Tyne, og de nygifte flyttede til Lon-
don. Snart drog de dog til København, hvor der havde været et karetmagerlav 
siden 1662. Ved ankomsten til København boede Fife til leje i Dronningens-
gade matr. 203 på Christianshavn med sin kone og parrets datter Elisabeth, 
født i London 1792. Han etablerede i 1796 sit eget karetmagerværksted i 
kvarteret, og ved folketællingen 1801 havde de tre børn: niårige Elisabeth, 
femårige George James og etårige James Hummel. Desuden boede en 22-
årige engelsk karetmagersvend John Clark hos dem.6   
  I 1804 købte James Fife en fornem toetages ejendom med kælder og 
mansardtag og tilhørende stor grund i Overgaden oven Vandet matr. 200 
(1806 = matr. 199) af grosserer Philip Ryan. Huset var opført i engelsk stil i 
1755-56, og tegningen tilskrives den daværende ejer, Holmens mesterbilled-
hugger Simon Stanley, født i Sussex i 1703.7 I Stanleys gård med den store 
grund var der god plads til at bygge vogne og kareter. James Fife byggede 
mange engelske kareter og vogne til blandt andet den kongelige Staldetat, 
og han blev en velhavende mand. Da James Fife døde, kun 45 år gammel i 
1814, efterlod han sig kone og fire umyndige børn, og enken Dorothy Fife 
drev vognfabrikken videre.8 Samme år som mandens død skulle postvæsenet 
have nye postvogne i stedet for de tohjulede karrioler (en let vogntype), og 
enkefru Fife udarbejdede i konkurrence med smedemester Dreyer og vogn-
mand Nørager hver en model, der blev afprøvet i løbet af sommeren 1815 på 
postruten Købehavn-Korsør. Hun tabte, og Dreyers og Nøragers vogn blev 
prototypen til kuglepostvognen, som indsattes på ruten. Fifes var en mere 
traditionel, men stærk vogn med firkantet gulmalet kasse.9 I perioden 1817-
18 drev Dorothy Fife fabrikken under navnet Fife & Feltons. 1819-24 var den 
ældste søn George James Fife med i virksomheden, som fik navnet D. & G. 
J. Fife’s engelske karetfabrik. Dorothy Fife ejede det store hus og grund matr. 
199 Overgaden oven Vandet 6 på Christianshavn til 1826, men boede der 
ikke selv de to sidste år.

Gården i Lille Strandstræde

Den 28-årige karetmager George James blev gift 1822 med Frederikke Elisa 
Hansen, og de havde en datter Dorothy Georgine på et år, da de i 1824 købte 
gården Lille Strandstræde matr. 65 (nr. 20) af søofficeren Magnus Lütken 
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og flyttede den engelske karetmagervirksomhed hertil.10 George James’ bror, 
karetmager James Hummel Fife, rejste tilbage til London, men vendte tilbage 
nogle år senere og etablerede derefter sin egen vognfabrik i København.11 

Moderen Dorothy Fife flyttede sammen med sin yngste søn, den 20-årige 
karetmager Henry Fife med til Lille Strandstræde. I huset var der god plads 
til familien, svende og tjenestefolk. I februar 1825 blev familien forøget med 
sønnen George Edvard, som døbtes i maj i Garnisons Kirke. Bagved for-, 

Hofkaretmager	Henry	Fife	(1804-1875).	Maleri	af	ukendt	kunstner,	ca.	1830.	
Privateje.	Foto	Jørgen	Watz.
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side- og tværhus var der rigeligt med plads til værksteder, smedje, lager og 
pakhuse til fabrikation af vogne og kareter. 
  Oprindelig havde der i 1600-tallet ligget en garvergård på grunden, men 
gårdens toetages forhus af bindingsværk var opført af generaltolddirektør Ed-
ward Kruse i slutningen af 1600-tallet. Sidefløjen af bindingsværk blev til-
bygget i 1750’erne af admiral Olfert Fasvier Fischer, der også opførte Marien-
borg ved Frederiksdal (nu statsministerbolig) og var far til søhelten Olfert 
Fischer. Den store have var nyanlagt i 1770’erne af den havekyndige hol-
landske gesandt Charles-Francois Bosc de la Calmette, far til Antoine, der er 
kendt for anlægget af Liselund på Møn.
  I 1797 havde den daværende ejer, grosserer Christian Ludvig Lütken, 
bygget gården i Lille Strandstræde i grundmur til gaden og forhøjet en etage. 
Det var et herskabeligt hus, karetmager George James Fife købte til sin fami-
lie og sin virksomhed; familien Fife var ikke fattigfolk. 
  Huset med den elegante, hvidpudsede, treetages klassicistiske facade 
passede ind i stilen i det mondæne Sankt Annæ Øster kvarter med Frederiks-
staden og Amalienborg, som var anlagt af Nicolai Eigtved i 1750’erne. I dette 
kvarter boede ikke alene de kongelige, men også velhavende handelsfolk og 
landadel med vinterresidenser i København, og det har utvivlsomt været at-
traktivt for en ung, driftig karetmager. Den gård, George James Fife købte, 
beskrives i 1832: Fife-familien med deres tjenestefolk boede i forhuset med 
vandpumpe i forgården, en del af haven var nedlagt for at give plads til et par 
lange træskure til lager og stald samt en toetages vognfabrik i venstre side af 
baggården. Haven var afgrænset fra baggården med plankeværk og en dob-
belt jernport, og i haven var opført et hus til brænde.12  
  I porten til højre ud mod gaden var en fløjdør, der førte til gangen mod 
gården i stuen. Hovedtrappen med stukkatur lå i hjørnet af gårdspladsen 
mellem forhus og sidefløj. I gangen var fløjdøre til et kontor og to stuer 
med stuklofter, fløjdøre, paneler, malet lærredstapet og indvendige skodder. 
Kontoret havde fire vinduer og var opdelt af en betrukket bræddeskillevæg. 
I næste stue stod en enetages engelsk kulovn, og i stuen i midten fandtes to 
vinduer og en piedestalovn. Endelig var der i den sidste stue to vinduer. I 
denne stue havde Georg James Fife foretaget de største ændringer; der var 
indrettet en spisestue i rummet med limmalet loft, en treetages vindovn og 
malet lærred med friser og lister på væggene. I væggen var der stadig fem 
skabe, som stammede fra Calmettes omfattende bibliotek. I forhusets kælder 
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havde Fife indrettet et nyt køkken med fyrsted, bageovn, spisekammer med 
hylder og et pigekammer med trægulv og vindovn. En ny trappe førte direkte 
op til spisestuen i stueetagen. 
  På 1. sal lå to kabinetter over porten til gaden og gården. Her var stuk-
loft og vægge betrukket med lærred og papirtapet. I det ene kabinet stod en 
fajanceovn, i det andet en kolonneovn af jern. Ved siden af kabinetterne lå 
en gennemgående sal med fire fløjdøre, tapetseret som kabinetterne og med 
en blikkolonneovn. Den næste stue, oprindelig et kinesisk kabinet, havde to 
vinduer og en toetages kakkelovn med pyramide. I det sidste værelse stod en 
kolonneovn af blik. På tredje sal lå fire formentlig soverum mod gaden og en 
gang mod gården med marmorerede vægge samt en trappe til loftet. 
  Sidefløjen af bindingsværk havde George James Fife ombygget til tre lej-
ligheder. Stuelejligheden, der havde køkken i kælderen, var på tre værelser. 
I 1832 lå der i stueetagen en lejlighed med fire værelser, og på mansarden 
var indrettet en mindre toværelses lejlighed. Det øverste loft var i tre dele. I 
sidefløjen boede i 1829 jomfru Mette Marie Astrup, tidligere skuespiller og 
danser ved Det kongelige Teater, og en statsråd ved navn C.F. Schleyer, som 
var enkemand, samt en particulier B. Thorp.13 
  På tværs i gården lå det toetages hus af bindingsværk, som Olfert Fisch-
er havde opført i 1750’erne, og her var der to lejligheder på hver sin etage, 
formentlig til karetmagersvende og tjenestefolk. I husets midte var en port, 
til venstre for porten et vaskehus. I baggården til højre mellem tværhuset 
og haven lå et pakhus med kvist opført 1785 af grosserer Frølich. Det blev 
ændret fra pakhus af George James Fife til at have “2	Fyrsteder	eller	Esser	til	
Smedeværksted”. I 1832 brugtes stueetagen i vognhuset bag tværhuset med 
de tre porte til remise for tre vogne, desuden var der et kammer, formentlig 
til en kusk. Oven på vognhuset havde Calmette i 1770’erne indrettet en ni 
alen høj (ca. 5,6 m), elegant kinesisk altansal med stukdekoration og paneler 
tilbygget sidefløjens 1. sal. Den havde George James Fife nu sløjfet: “Etagen	
er	deelt	paa	den	halve	høide	–	med	et	Loft,	hvoraf	det	underste	er	delt	i	5	Dele,	
det	øverste	i	Eet,	Loftet	i	Eet-”, blev det noteret i brandtaksationen. Det gamle 
hvælvede stukloft og panelerne var ikke fjernet, men det høje rum var altså 
delt midt over på langs i to nyttige etager. 
  Et treetages grundmuret pakhus i syv fag opført omkring 1800 af grosse-
rer Lütken til venstre i baggården var i 1832 blevet indrettet af George Fife til 
”Havestue” med gipset malet loft, marmorerede vægge og glasfløjdøre. Det 
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kan muligvis være en erstatning for den nedlagte altan oven på vognhuset. I 
det nyindrettede hus var der både på 1. og 2. sal et stort rum med et fyrsted 
– huset var blevet en del af vognfabrikkens værksteder.
  Til højre i baggården lå et åbent skur af træ med stråtag, til venstre end-
nu et skur i to dele, hvor den ene del var stald med fire porte og en dør til to 
heste med krybber og hække. I baggården fandtes også et dobbelt brædde-
lokum og hønsehus.
  Alt tegnede såre godt, men George James Fife døde kun 30 år gammel 
i 1826 – blot to år efter købet af Lille Strandstræde. Den unge enke med to 
småbørn og hendes svoger Henry Fife blev boende i forhuset og førte sam-
men det nyetablerede værksted i baggården videre de næste fire år.  
  I 1826 havde moderen Dorothy Fife solgt sit store hus i Overgaden oven 
Vandet 6 og boede efter Georg James død i ejendommen Gl. Strand, matr. 
158. senere Ved Stranden 6. I 1832 var hun flyttet til Strandgade, matr. 43 (nr. 
30) på Christianshavn, hvor hun boede til 1837, mens hun tilbragte de sidste 
år af sit liv i Dronningens Tværgade matr. 357 (nr. 28).

Hofkaretmager Fifes gård

Den 24. april 1830 giftede Henry Fife sig med Frederikke Wilhelmine Mørck, 
og i 1831 var der tre hændelser, som fik betydning for den 27-årige Henry 
Fife (fig. 4-5). I januar købte han Lille Strandstræde af sin brors enke, han 
fik titel af hofkaretmager og hans første barn sønnen James John Talbot blev 
født den 20. januar. Svigerinden Frederikke Elisa Fife flyttede til Strandgade 
matr. 48 (nr. 20, nedrevet) og boede fra 1834 og de næste mange år i Brogade 
matr. 14 (gade nedlagt, nu Udenrigsministeriet) på Christianshavn.14  

 Ved folketællingen februar 1834 boede der 16 personer i karetmager-
gården: I forhuset residerede hofkaretmageren med sin kone Frederikke 
Wilhelmine og deres to børn James John og Anne Dorothy. Deres tredje 
barn Julie blev født senere på året. De havde 11 lejere og tjenestefolk, bl.a. 
prins Frederiks (senere Frederik VII’s) livkirurg, den 39-årige Frederik Carl 
Christian Holmer og dennes tjener Niels Christensen fra Ballerup. Holmers 
mor, havnekontrollørenke, var flyttet ind hos sin søn. Kammerjunker, as-
sessor ved Landsover, Hof- og Stadsretten Hans Jacob Kofoed og hans kone 
Henriette Louise Duntzfeldt, datter af den afdøde storkøbmand Christian 
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William Duntzfeldt, boede med en tjener og to tjenestepiger i sidefløjen. I de 
øvrige lejligheder og værelser boede tjenestefolk og ansatte i vognfabrikken. 
Det fremgår af husregisteret fra 1835, at Maren Lindahl, født Svindt, som i 
1812 omtaltes som enke efter generalauditør Hans Jacob Lindahl, og hendes 
to sønner var flyttet ind. Fru Lindahl havde i 1834 solgt slægtsgården Vester-
vig Kloster i Nordjylland. 
  Ved folketællingen i 1840 boede der fire familier i Lille Strandstræde, i 
alt 24 personer, foruden Henry Fife selv og hans kone den 33-årige Frederik-
ke, som døde den 31. marts efter at have født en pige juleaften 1839. Deres 
tredje barn Anne Dorothy var død i 1838 i en alder af seks år, men i 1840, det 
år Henry Fife leverede den kongelige guldkaret til staldetaten, havde parret 
tre børn: James John, Julie og et spædbarn, som i Garnisons Kirke lige over 
for ejendommen i april blev døbt Frederikke Wilhelmine. Enken efter en 
engelsk læderfabrikant Talbot, Catharina Talbot, boede i huset og var måske 
i familie med Fife. Familien havde syv tjenestefolk og ansatte. Blandt lejerne 
i sidefløjens stueetage var den 60-årige enke efter generalguvernør Peter 
Lothraius Oxholm, der døde i 1827, generalinde Ann Oxholm, født O’Neill 
og datteren Hilda, samt tre tjenestefolk. En anden beboer var generalkon-
sulinde, enkefru Maren Lindahl, der havde boet i Lille Strandstræde siden 
1834 med sin sindssyge 35-årige søn Columbus. Hendes anden søn, juristen 
Hans Jacob Lindahl, var taget til Rom og Paris.15 Fruen havde en husjomfru 
og to tjenestefolk. 

Tiden inden den store ombygning

Henry Fife giftede sig allerede i november 1840 med sin afdøde kone 
Frederikkes søster Louise Augusta Mørck og fik karetmagergården takseret 
af murermester Frantz Ludvig Wahl og tømrermester Fritz Christian Balsløw 
den 12. september 1844.16 Der var nu blevet opført en ny stald og en grund-
muret smedje, og haven var dermed blevet helt nedlagt. En 30 alen (ca. 18 m) 
lang smedje i en etage med saddeltag, tre vinduer og to portfag var opført for 
enden af baggården med tre afdelinger. Der var en vognremise med jordgulv 
og bræddeloft, og der var indrettet et smedeværksted i to rum med 5½ alen 
(ca. 3,50 m) til loftet og jordgulv. I værkstederne stod esser belagt med jern-
plader og med kapper, jernankre og fire faste borde til filebænke.
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Til venstre i baggården var opført en hestestald af træ til to heste med fire 
dobbelte porte, en dør, krybber og hække. Henry Fife foretog således ikke i 
denne periode de store ændringen på karetmagergården.  
  Ved folketællingen 1845 boede der færre mennesker end før, nemlig tre 
familier med i alt 16 personer. Nu var Henry Fife 42 år og Louise Augusta 

Frederikke	Wilhelmine	Mørck	(1807-1840),	datter	af	brygger	Mørck,	Søkvæsthuset	på	Chris-
tianshavn.	Hun	blev	som	22-årig	gift	med	den	26-årige	Henry	Fife	24.	april	1830	i	Holmens	
Kirke.	Maleri	af	ukendt	kunstner,	ca.	1830.	Foto	Jørgen	Watz.
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30 år, og de havde tilsammen fem børn: af første ægteskab James John på 15 
år, Julie på 11 år og Frederikke på 6 år samt af andet ægteskab den toårige 
William og den etårige Henry. Desuden havde familien fire tjenestefolk. I lej-
lighederne i sidefløjen boede enkepensionist Cathrine Jørgensen og hendes 
datter Cathrine Elisabeth med en tjenestepige. Den tidligere omtalte enkefru 
Maren Lindahl døde i 1845, men hendes sindssyge søn Columbus boede der 
endnu med en husjomfru. Fem år senere, i 1850, boede Henry Fife og hans 
kone i karetmagergården med en børneflok på seks, den yngste var George 
Edvard, født 7. september 1848. Den ældste James John Talbot var nu 19 år 
og i lære som karetmager, i 1860’erne var han fuldmægtig på vognfabrikken, 
som han videreførte efter Henry Fifes død i 1875; da var der kun to tjeneste-
folk, måske et tegn på økonomisk tilbagegang.
  I sidefløjen boede i 1860’erne Felsine Rebecca Magens, født Svendsen, 
med sine tre voksne børn samt en tjenestepige. Fru Magens var enke efter 
major Johannes v. Solingens Magens. De var i 1831 blevet gift på St. Croix. 
Ovenpå boede en familie med fire mindre børn og fire tjenestefolk. I kæl-
deren i forhuset boede portneren, den 63-årige Morten Larsen og en 77-årig 
pensioneret enke ved navn Else Dorthea Holm. 

Henry Fifes store ombygninger 
og nybygninger i 1850’erne

Henry Fife, der i årenes løb havde tjent godt, besluttede sig for en større 
modernisering af ejendommen. Ikke alene ville han forhøje forhuset, men 
også nedrive sidefløj, tvær- og vognhus i midten af 1800-tallet. Han over-
drog i byggeperioden skødet til ejeren af Hotel du Nord, som lå der, hvor 
Magasin du Nord senere blev opført på Kongens Nytorv, vognmand Rasmus 
Jørgensen, der i samtiden var spekulant, og som derfor kaldtes “Specie-Jør-
gensen”. Jørgensen overtog skødet for et år til den 20. marts 1854 og skulle 
som entreprenør forestå den omfattende nedrivning og byggeentreprise. 
Formålet var at rive alt bag facaden af det eksisterende treetages forhus ned, 
bevare dets facade fra 1797, men flytte porten fra siden til midten, forhøje 
forhuset og opføre to sidefløje med fire etager og kælder, og forbinde side-
fløjene ud mod baggården med en kort tværfløj med gennemkørselsport til 
den bagved liggende vognfabrik. Det er det hus, som stadig ligger i Lille 
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Strandstræde 20 over for Garnisons Kirke. I virkeligheden blev det et helt 
nyt hus opført på samme sted. Det fik to herskabslejligheder på hver etage, i 
alt otte lejligheder, og i tagetagen store, brede kviste med værelser til gaden 
til familiernes tjenestefolk. 

Louise	Augusta	Mørck	(1815-1901)	yngre	søster	til	Frederikke,	hun	var	elev	i	Søkvæsthuset	25	år	
gammel,	da	hun	blev	gift	den	27.	november	1840	i	Holmens	Kirke	med	den	36-årige	enkemand	
Henry	Fife.	Maleri	af	ukendt	kunstner,	1840’erne.	Privateje.	Foto	Jørgen	Watz.
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Samtidig lod Fife ved siden af den toetages vognfabrik bygge to nye fem-
etages huse i baggården, det ene hus med små lejligheder til ansatte (Lille 
Strandstræde nr. 20A), det andet med værksteder og små lejligheder (nr. 
20B).17 Forhusets klassicistiske facade blev helt bevidst bevaret ved den store 
ombygning, formentlig fordi Henry Fife kunne lide det sådan og siden 1824 
havde boet i huset med den smukke Harsdorffske facade fra 1790’erne og 

Hofkaretmager	Henry	Fife	i	1860’erne,	da	han	havde	ombygget	huset	og	vognfabrikken	i	Lille	
Strandstræde.	Københavns	Museum.
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ønskede at ændre den. Et generelt stilskifte i arkitekturen var ellers indtrådt, 
og økonomisk har det næppe betydet meget for Fife, der – som antydet – var 
særdeles velhavende.
  Herskabslejlighedernes plan var typisk i historicismens epoke med 
hovedtrappe i porten, stor entré, store stuer til gaden, en oval spisestue med 
smigfag (skråt hjørnevindue) til gården og en lang gang med værelser og 
køkken, spisekammer, pigeværelser og køkkentrappe mod gården. Mens 
“Specie-Jørgensen” styrede det omfattende byggeri og havde styr på bud-
gettet, boede Fife-familien i Store Kongensgade matr. 247 (nu nr. 64-66). 
James John Talbot var flyttet ud til sin tante Frederikke Elisa Fife i Brogade 
på Christianshavn. 
  Hvem arkitekten for den store ombygning var vides ikke, men et bud kan 
være den unge Christian Tybjerg, der byggede og ombyggede adskillige huse 
i København og i Sankt Annæ Øster kvarter, eksempelvis Skt. Annæ Plads 
20-22 ved Toldbodgade, opført i begyndelsen af 1850’erne for sadelmager-
mestrene C.A.F. Christensen og Samuel R. Rothmann. Alle disse bygninger 
er holdt i senklassicistisk stil og med store lejligheder som i Lille Strand-
stræde.
 Af brandforsikringen i maj 1854 fremgår, at de to nye sidehuse til venstre 
i baggården (nu nr. 20A-B) var færdigbyggede, bortset fra indretningen.18 

Det er logisk, at de inderste huse på grunden opførtes først. I oktober 1854 
var forhusets nye tredje etage opført med loft, men endnu “uden	Tagværk”. 
De to sidefløje med kælder i forgården var sammenbygget med forhuset og 
opført til 2. sal. Byggeriet i gården var altså i fuldt sving i 1854-55. 
  Ved tredje besigtigelse i maj 1856 var byggeri og indretning færdig. Der 
var sket store forandringer, og som der står i vurderingen: “Denne	for	største	
Delen	ny	opbyggede	…	Eiendom”. Af den gamle ejendom fra George James Fifes 
tid i 1820’erne var kun et par bræddeskure tilbage, alt andet var blevet revet 
ned.19 Vurderingsmændene skrev bl.a. “Eiendommen	 bestaar	 af	 et	 grund-
muret	Forhus	med	Kjælder	og	fire	Etager	med	9	Fag	Vinduer	til	Gaden	i	hver	
Etage,	hvoraf	Porten	optager	en	Deel	og	paa	Taget	er	7	Tagkviste,	mod	Gaarden	
har	Facaden	3	dobbelte	Fag.	I	Forbindelse	med	Forhuset	er	opført	2	Sidehuse	og	
i	Forbindelse	med	begge	disse	en	Mellembygning	hvilke	alle	er	i	Grundmuur…	I	
første	Baggaard	til	venstre	to	grundmuurede	Bygninger,	hvoraf	den	ene	har	fem	
Etager”, den anden er også “i	fem	Etager”. Dernæst lå fabriksbygningen og sidst 
på tværs smedjen og endelig en del rummelige skure, der dels var lukkede 
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dels åbne. Fife boede endnu ikke i Lille Strandstræde ved folketællingen 1855, 
men der registreredes i alt 67 andre mennesker i forhuset og baghusene. Fife 
fik igen overdraget skødet for 106.000 rigsdaler den 30. juni 1856 og flyttede 
ind i den nye stuelejlighed med egen indgang til venstre i porten. I 1860, da 
alt var færdigt, boede der 138 personer på matriklen. 
  Huset er omtalt i den arkitekturhistoriske litteratur som et af de sidste 
eksempler på den gamle klassicisme: I Knud Millechs Danske Arkitektur-
strømninger er der skrevet om huset:20 “En	enkelt	gang	optrådte	endnu	den	
gamle	klassicisme.	Fraregnet	de	mange	tagkviste	kunne	Lille	Strandstræde	20	
være	tegnet	af	Harsdorff-elev.	Ganske	vist	mangler	også	den	tidligere	finhed	i	
proportioner,	for	f.eks.	virker	det	dobbelte	bånd	under	fjerde	sals	vinduer	altfor	

Facade	af	Henry	Fifes	ejendom	i	Lille	Strandstræde	20	ombygget	og	forhøjet	en	etage	i	begyn-
delsen	af	1850’erne.	Arkitekten	kendes	ikke,	men	stilen	peger	på	Christian	Tybjerg.	Vognfa-
brikken	med	smedjen	lå	bagved	i	den	store	lange	grund,	hvor	der	nu	er	parkeringspladser	mm.	
Foto	ved	Ida	Haugsted,	2013.
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drabelig”. Det må skyldes, at denne etage i virkeligheden slet ikke hørte med 
til grosserer Lütkens nye facade i 1797. Det virker, som om Millech havde 
begrundet mistanke om, at huset var fra 1855 og ikke l797.

Afslutningen på karetmagernes epoke 

Fife-familien var ejere af Lille Strandstræde 20 indtil 1899. Den sidste ejer i 
familien var Louise Augusta Fife, som var enke efter hofkaretmager Henry 
Fife, døde 17. oktober 1901.21 Fifes ældste søn af første ægteskab James John 
Talbot Fife, der var ugift, førte fabrikken videre til sin død 1896. Den sidste 
vogn til Staldetaten blev leveret 1898, vognfabrikken lukkede kort efter og 
i 1916 blev den revet ned, og i stedet opførtes et pakhus med trappetårn, 
nr. 22 C i 1918. Huset blev tegnet af arkitekten Lorentz Paul Gudme og lig-
ger der endnu.22 Fife-parrets næstyngste søn baneingeniør Henry Fife, var 
ugift, og boede til leje i forældrenes stuelejlighed til han døde 67 år gammel 
den 15. december 1911.23  
  I 1896 ses, at smedjen, som Fife havde opført i 1844, var nedlagt og i stedet 
blev benyttet til lager og stald.24 

1. Generelt: Rigsarkivet, Den Kongelige 
Staldetats arkiv; Hjalmar Friis: Den	Kon-
gelige	 Stald-Etat, 1947; V. Richter: 100	
Aars	Dødsfald	i	Danmark (1791-1800), 
1907; Arne Nystøm: Royal	 Stables	 and	
Coaches	 Christiansborg	 Palace; Jørgen 
Konge: Kongelige	Stalde	og	Kareter,	Den	
Kongelige	Stald-Etat, 2000, - Forfatteren 
ønsker at takke staldmester, major P.S. 
Thuesen, Christiansborg, for værdiful-
de oplysninger i forbindelse med affat-
telsen af artiklen.

2. Henry Fife kareter fra Staldetaten, dog 
ikke guldkareter, blev solgt på Ride-

banen af Auktionshuset i Hørsholm 
2.11.2007.

3. Hjalmar Friis: Den	Kongelige	Stald-Etat. 
1947, 207-210, jf. figurene 123-125. 

4. Hjalmar Friis: Den	Kongelige	Stald-Etat.  
1947, fig. 133; Arne Bäck: Den kgl. stald-
etat Christiansborg Slot. Restaurering 
af 3 forgyldte kareter, Meddelelser om 
konservering, 3. række, 1979-1986, 281-
294.

5. Hjalmar Friis: Den	Kongelige	Stald-Etat. 
1947, fig. 132; P. Chr. Jensen: Karetma-
gerbogen. 1927, 146. 
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6. Dronningensgade matr. 203, siden 1806 
= matr. 252 (nedrevet), Dronningens-
gade/Prinsessegade/Volden, 2008 = 
matr. 512 Christianshavns Voldgade 13-
25/Prinsessegade. Jf. Dahl: Købehavn.	
Jævnførselsregister	 2010 (www.koben-
havnshistorie.dk); Folketælling (www.
arkivalieronline.dk) 1801 Christians-
havn I, 6. afd. opslag 34.

7. Karréen: Dronningensgade 3/Store Søn-
dervoldstræde 2/Lille Søndervoldstræde 
3-5, Overgade oven Vandet 6.  Jf. Dahl, 
København.	Jævnførselsregister (www.ko-
benhavnshistorie.dk) var grunden matr. 
201 før 1806, men ifølge Geddes	kvarter-
kort 1757 matr. 200 1762-66 var husets 
ejer billedhugger Simon Carl Stanley, 
grunden opdeltes 1900, og “Stanley gård” 
fik matr. 483. I	Historiske	huse	på	Chris-
tianshavn, red. Robert Egevang. 1993, 
130 og 343 nævnes ejeren i 1804 som 
karetmager James Fife. Ifølge Køben-
havns	 Vejviser 1809 var grosserer bleg-
hvidtfabrikant Natanael Cox medejer 
af matr. 199, men i 1813 boede og ejede 
Cox Dronningensgade matr. 254 (nedre-
vet) nu Christianshavns Voldgade 7-9/
Dronningensgade 2). 

8. James Fife (1759-1814), skotsk vogn-
fabrikant gift o. 1790 med Dorothy 
Hales (o. 1839); deres fire børn: 1) Elisa-
beth (1792). -1851), ugift, boede 1839 
Borgergade matr. 194. 2) George James 
(1796-1826) karetmager ~ Frederikke 
Elise Hansen (1799-1858), der første 
gang var gift med købmand Olsen, der 
forliste ved Island og med hvem hun 
fik datteren Christiane Olsen (1817-?); 
George James Fife og Frederikke Elises 
børn: Dorothy Georgine (1823-1900) 
~ silkehandler Emil Albert Primon 
(1819-1910); 3) George Edvard, karet-
mager (1825-1887); 4) James Hummel 
(1800-1887) karetmager ~ Mary Anna; 
Henry (1804-1875), hofkaretmager, se 
denne note 20..

9. Erik Jensen: Kugleposten unik dansk 
opfindelse, Museumsposten, 2, 1996, 6-
7. Dreyer og Nørager fremstillede pro-
totypen til kuglepostvognen, den type 
der blev indsat. Fifes var en mere tra-
ditionel, men stærk vogn med firkantet 
gulmalet kasse.

10. Rigsarkivet. Københavns Byting. Skøde-
protokol, Sankt Annæ Øster kvarter 
matr. nr. 65, 56 (1823-25) 4.10.1824.

11. James Hummel Fifes vognfabrik lå iføl-
ge Københavns	Vejviser i begyndelsen af 
1850’erne Kattesundet matr. 14, senere 
Gammeltorv matr. 26. Han døde ti år 
senere. 

12. Rigsarkivet København. Vurderingsfor-
retning, Skt. Annæ Øster kvarter matr. 
nr. 65, 2.3.1832. 

13. Husregister	 1829. Astrup omtales som 
purung rosende i 1772 af Th. Overskou: 
Den	 danske	 Skueplads, Kjøbenhavn, 1, 
1854, 35.

14. Rigsarkivet. Københavns Byting. Skøde-
protokol, Sankt Annæ Øster kvarter 
matr. nr. 65, 60 (1830-32) 25.1.1831. 
Folketælling (www.arkivalieroline.dk) 
Christianshavn I, 1840, Frederikke Elise 
Fife boede på l. sal og levede af sine mid-
ler med sin datter af første ægteskab, 
Christiane Olsen (1817-?), og sine to 
børn med Georg James Fife, Georgine 
og James samt en tjenestepige.

15. Hans Edvard Nørregård-Nielsen:	Kata-
log	 dansk	 guldalder	 maleri. 1995, 202, 
malet af C. Købke i Rom 1838; Samme 
Christen	Købke.	Italien	tur-retur, bind 3, 
1996, 38.

16. Rigsarkivet. København. Vurderingsfor-
retning, Sankt Annæ Øster kvarter, matr. 
nr. 65, 12.9.1844.

17. Rigsarkivet. Københavns Byting, Skøde-
protokol, Sankt Annæ Øster kvarter, 
matr. nr. 65, 72, 12.10.1854, 12.5.1855 
og 14.12.1855 (Rasmus Jørgensen); 
26.4.1856 (Henry Fife).

18. Rigsarkivet. København. Vurderings-
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forretning, Sankt Annæ Øster kvarter, 
matr. nr. 65, 22.10.1854 og 12.5.1855.

19. Rigsarkivet. København. Vurderings-
forretning, Sankt Annæ Øster kvarter, 
matr. nr. 65, 25.4.1856.

20. Knud Millech, red. Kay Fisker: Dan-
ske Arkitekturstrømninger 1850-1950. 
1951 (1977), 90

21. Denne gren af familien har efterladt 
sig et bevaringsværdigt gravsted på 
Assistens Kirkegård (D 556) i Stine 
Helweg og Marianne Linné Nielsen, 
red.: Assistens 250 år. 2010, 428., idet 
de dog har taget fejl af Henry Fife, 
f. 1804, og Henry Fife, f. 1844. Heri 
nævnes Fife den yngstes søn Henry Fife 
(1804-1875) hofkaretmager ~ 1. gang 
Frederikke Wilhelmine Mørk (1807-
1840), hun er begravet i familiegrav-
stedet; deres fem børn: 1) James John 
Talbot (1831-1896) karetmager, ugift; 
2) Anne Dorothy Elizabeth (1832-1838) 
begravet i familiegravstedet; 3) Julie 
Henriette Wilhelmine (1834-1915) ~ 
postmester T.A.G. Schønberg (1828-
1893); 4) Henry (1836-1838), begravet 
i familiegravstedet; 5) Frederikke Wil-
helmine (1839-1907) ugift. Henry Fife 
~ 2. gang sin første kones søster Louise 
Augusta Mørk (1815-1901), begravet 
i familiegravstedet; deres tre børn: 1) 
William (1843-1891); 2) Henry (1844-

1911) baneingeniør, ugift; 3) George 
Edvard (1848-1914) grosserer ~ Agnes 
Georgine Primon (1860-1939), begge 
begravet i familiegravstedet; deres 
datter Dorothy Elizabeth Fife (1885-
1971) ugift. Teknisk Museum i Hels-
ingør ejer et daguerreotypi af Henry og 
Frederikke Wilhelmine Fifes ældste søn 
James Talbot Fife som ca. 20-årig og et 
daguerreotypi af Henry og Louise Au-
gusta Fifes tre sønner: Henry d.æ. som 
14-årig, William som 7-årig og Henry 
d.y. som 6-årig, alle sønner fotograferet 
omkring 1850.

22. Rigsarkivet. København. Vurderings-
forretning, Skt. Annæ Øster kvarter, 
matr. 65, 4.3.1919. 

23. Rigsarkivet. Hof- og Statsretten, Skifte-
kommission 1911, Hvidebog protokol 
39, 179; Henry Fife blev ifølge Garnisons 
Kirkes kirkebog bisat 20.12.1911 herfra 
og begravet på Assistens Kirkegård.

24. Rigsarkivet. København. Vurderings-
forretninger, Sankt Annæ Øster kvar-
ter, matr. 65, 12.10.1856 og 18.11.1896. 
Smedjen er opmålt af Lorentz Poul 
Gudme i december 1919 (tegning i Kø-
benhavns Kommunes Byggesagsarkiv). 
Bygningen blev revet ned i begyndelsen 
af 1970’erne, da der blev indrettet ejer-
lejligheder og erhverv i husene samt 
parkering i gården.
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Københavns ældste borgerhus, Amagertorv nr. 6, er en statelig renæssancegård 
fra 1616, opført af en af byens rigeste mænd, borgmester og købmand Matias 
Hansen. Her kom Christian IV ofte på besøg hos husets datter, som blev mor til 
kongesønnen Christian Ulrik Gyldenløve.
 

Op gennem århundrederne har mange forskellige virksomheder haft til huse 
i den gamle gård: købmænd og eddikebryggere, vekselererfirmaet Henriques, 
forsikringsselskabet Hafnia mfl. Og i de hvælvede kældre, hvor man søgte ly 
under Københavns bombardement 1807, var der indtil 1897 et søgt værts-
hus. I stueetagen var en overgang Hornemann & Erslews musikhandel og det 
fortælles, at visen “Den tapre landsoldat” blev skrevet her i 1848. Ved siden 
af fandtes bager Rubows udsalg, mens selve bageriet var i en sidebygning. På 
loftet havde en gammel kammager sit værksted, han lavede kamme af skild-
paddeskjolde.
  Her flyttede i 1872 fotograf Adolph Lønborg (1835-1916) ind øverst 
oppe i huset med hustru Conradine f. Hansen (1838-1908) og to små sønner. 
Familien forøgedes hurtigt – ca. hvert andet år – så der foruden sønnerne var 
i alt seks døtre.

Børneflokken bestod af:
Harald (1868-1942) maler og fotograf.
Poul (1870-1948) direktør i forsikringsselskab.
Theodora, kaldet Tippe (1872-1942) regnskabsfører for Zahles skole.
Christiane, kaldet Prik (1873-1947) gift med brygger Axel Hansen.
Marie, kaldet Mis (1875-1926) lærerinde, overtog sammen med svigerinden 

Livet hos fotograf Lønborg 
på Amagertorv nr. 6
n  Af Dorte Bertram
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De otte Lønborg-børn i 
1883. Den ældste dat-
ter Tippe sidder med sin 
yngste søster Nanna på 
skødet. Til højre for dem 
står Cani. Fotografi i 
privateje.

Anna Tang Barfoed Pouline Lønborgs skole.
Caroline, kaldet Cani (1877-1952) fotograf.
Augusta, kaldet Dudda (1878-1933) sygeplejerske, blev gift med pastor Falmer 
Nielsen.
Nanna (1881-1971) gymnastiklærerinde, deltog med kvindehold ved OL i 
London 1908, og Stockholm 1912.
 I 1885 flyttede familien fra Amagertorv til Østergade 16, hvor tidligere 
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fotograf Lütken havde boet – og hvor senere den berømte fotograf Rie Nis-
sen havde sit atelier. Den nye lejlighed var både mindre og billigere, så aller-
ede samme år måtte Tippe som 13-årig flytte ind hos en tante, som havde 
pensionat i Axelhus. Det var ikke usædvanligt på den tid, at børn fra store 
børneflokke midlertidigt kom i pleje hos andre familiemedlemmer.
  Adolph Lønborg1 var oprindelig litograf og maler, men en øjensygdom 
tvang ham til at skifte fag, og han tog til München for at lære fotografe-
ringen. Allerede i Nakskov havde han en velanset forretning. Blandt andet 
gennemfotograferede han byen og tog det første interiørbillede her i landet 
med personer på ved sin ældste datter Lises dåbsdag i 1867. (Lise døde ok-
tober 1869). Selskabet på otte personer samt dåbsbarnet blev grupperet om-
kring spisebordet og måtte sidde bomstille i 20 minutter, men eksperimentet 

Sølvbryllupsportræt fra 1890 af Adolph og Conradine Lønborg. Fotografi i privateje.
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lykkedes, og billedet er medtaget i Haugners værk om Nakskov tillige med 
Lønborgs topografiske optagelser af byen.2 
  Men i 1872 drog Lønborg så til København for at udvide kundekredsen 
og slog sig ned på Amagertorv. Han deltog i Den nordiske kunstudstilling i 
hovedstaden allerede samme år. En anden stor opgave var, da han blev kaldt 
ud til Store Tuborg i Hellerup for at fotografere Grundtvig ganske få dage før 
dennes død. Denne portrætrække, hvor Grundtvig næsten allerede har glo-
rie om hovedet i form af snehvidt hår og skæg, er siden blevet meget kendt 
og anvendt i mange sammenhænge.
  Når arbejdet tillod det, gik Lønborg om aftenen i Industriforeningen for 
at læse dagens avis, men vel også for at træffe nye kunder, inden han gik hjem 
til aftenteen med hveder fra Rubow. Han fotograferede politikerne på Chri-
stiansborg og blev især berømt på en særlig form for gruppebilleder i anled-
ning af jubilæer o.l. Et andet speciale var legemsstore portrætter og meget 
ærlige børneportrætter. Han udstillede på Verdensudstillingerne i Paris og 
Wien og opnåede forskellige udmærkelser.
 

To af søstrene har beskrevet træk 
fra deres barndom på Amagertorv

Den ældste datter Tippe (1872-1942), beskriver sit barndomshjem således:
“I 1872 Udstillingsaaret, flytter Far og Mor fra Nakskov, hvor de havde været 
bosat siden deres Bryllup 7/6 1865. I Nakskov var deres første fire børn født. 
Den ældste, Hans Jørgen, døde, da han var ¾ Aar. Den næstældste Lise, født 
1/7 1867, døde 2½ Aar gammel i Okt.1869. Det var en stor Sorg. Tilbage var 
to Sønner Harald og Poul, men jeg, Nr. 5, blev født 7/5 1872 kort efter Flyt-
ningen til København. Huset på Amagertorv blev i de Aar vi boede der, om-
bygget 2 Gange, og vi maatte begge Gange for en Tid bo andetsteds. Chris-
tiane og Marie er født paa Amagertorv, men Cani er født i Græbes gamle 
Gaard i Helligaandsstræde3 og Augusta er født i Knabrostræde nr. 5. Nanna 
er født på Amagertorv. 
  Fra det ældste Amagertorv husker jeg kun Billeder. Hovedtrappen var 
bred, men meget mørk. Fra en af Repos’erne var der en lille Dør med Trappe 
til et stort Lokale, hvor jeg mindes at have staaet i Døren og kigge ned paa 
Mennesker, der dansede i et stærkt oplyst Rum. Mon ikke det var lejet ud til 
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Danseundervisning. Oppe hos os var der Atelieret og nogle Stuer til Gaden 
med meget skraa Vægge. Fra Gangen førte en meget stejl Trappe op til 
Loftet, og et meget stort Rum ved Lejligheden kaldtes Stenloftet, der legede 
vi. Disse ældste Rum var vel nok de samme efter Ombygningen, men Sten-
loftet forsvandt, og de skraa Vægge blev omdannede, saa Stuen mod Gaden 
fik et stort Fag Vinduer og to mindre ved Siderne, der sad højere oppe, og 
herved fremkom nogle morsomme Afsatser, hvor vi kunde krybe op. Harald 
og Poul havde først to Køjer over hinanden midt i Lejligheden, senere fik de 
et Værelse mod Gaden, ogsaa med Køjer. Jeg mener at mindes den ældste 
Lejlighed fra Christianes Daab, hvor jeg stod ved Vinduet og saa efter dem, 
der gik til Kirke med hende.
  Efter første Ombygning mindes jeg bedst Canis Sygdom, da hun var ½ 
Aar. Moder havde opgivet at holde Liv i hende og var til sidst helt fortvivlet 
over Tante Rikkes Energi.4 Men Cani kom over det og var som lille bekendt 
for altid at synge. 
  Efter anden ombygning blev Nanna født i 1881. Dengang laa Moder i 
det lille Værelse mod Gaarden der, hvor Faders store Jerncopierhylde var 
udenfor Vinduet. [Den store jernrist kan stadig ses, når man inde i gården 
kigger op i luften, DB]. 
  Moder var dygtig til at skubbe Barnesengens Fodender ind under de skraa 
Vægge. Som lidt større laa jeg i Stuen i en lang Kasse med polstret Laag, som 
altså om dagen blev brugt som Puf, Siddeplads. 
  Trappen, som der kun var én af, blev af Ildebrandehensyn omdannet fra 
alene Trætrappe til en Sten-Vindeltrappe, hvis Kerne var Skorsten. Den nye 
Trappe var en Glæde, en dejlig, men lidt farlig Legeplads. En Dukke mistede 
strax sit Porcellænshoved, hvis den blev tabt her. Bedstemor Hansen tabte 
Nanna, men hun rullede bare lidt og tog ingen Skade.5 Rundt om Skorstenen 
var der anbragt Jernlænker i Buer, disse fristede stærkt til gymnastiske Øvel-
ser ligesom de højtsiddende Vindues-Nicher. De blev særlig Pouls Tumle-
plads. Men de dristigste Foretagender var dog henlagt til Loft og Tag, Altan 
og Taarnkammer. Det lød fint, men var kun et Stykke Tag med Tremmegulv 
og et lille Rum øverst oppe over Skorstensrøret, som var Pulterkammer. Her-
oppe havde vi en Trapez og her gik vi livsfarligt fra den ene Hanebjælke til 
den anden, anført af Brødrene.
  I Gaarden var der ogsaa interessant. I en lille Mellembygning var der 
Urtekramhandel og i Side- og Bagbygningen var der Bageri, Soverum for 
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Bagersvendene, Pakhus med Hejsekran og Hestestald. Vi Pigebørn maatte 
ikke gerne være der, men da de Tider kun kendte “Retirader” i Gaarden, blev 
vi altid sendt ned 2 i Følge og med strenge Paabud. Lønborgs smaa Piger var 
velset og vi havde ikke noget imod at faa Bolcher i Butikken. At faa en dejlig, 
men farlig Gyngetur ud gennem Pakhuslugen hængende i den store Jern-
krog var spændende. 
  Da jeg fyldte 5 Aar, kom jeg i Skole. Faster Kathrine var bleven Lærerinde 
på N. Zahles Skole,6 som dengang havde til Huse ved Gl. Strand Nr.48. I Daabs-
gave fik jeg af Faster, som var min Gudmoder, Friplads i Skolen. Skolevejen var 
jo kort, og jeg gik i 1.ste Klasse fra Juni-Okt.1877. Saa var N. Zahles Skolehus 
ved Nørrevold 7 færdigt og der flytted Skolen saa hen. Sammen med Astrid 
Mundt gik jeg i Spidsen med Flag i Haanden. Min Skoletid fra mit 5’te til mit 
15’de Aar var lykkelig. Jeg var glad for min Skole, men nogen særlig dygtig 

Fotograf Adolph Lønborgs smukke 
firmamærke, som kunderne kunne 
finde på bagsiden af de fotografier, 
som de fik leveret fra fotografen. 
Fotografi i privateje.
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Elev blev jeg aldrig. Jeg elsked Faster og gjorde mig Umage i Religion, Dansk 
og Haandarbejde, som jeg havde med hende. Imens jeg lykkeligt færdedes 
der, kom Christiane og Marie en tid i Skole hos Tante Pouline, de havde jo 
ikke friplads hos N. Zahle, men kunne gaa frit i den Asylskole, som Tante 
Pouline havde overtaget i Istedgade.7 
  Brødrene gik i Efterslægtsselskabets Skole i Østergade. Far og Mor blev 
dog snart klare over, at de Kammerater vi fik, blev for forskellige, så der blev 
gjort Udveje for, at alle de andre Søskende ogsaa kom hos Frk. Zahle. Vi – og 
vel især jeg – er i en ubetalelig Gæld til Frk. Zahles Skole. 
…
Da vi var flere Søstre i Skolen, skulde vi følges ad baade ud og hjem. Om 
Morgenen gik vi 3, 4 eller 5 i følge, men Kl. 2 gik vi hen i Kongens Have, der 
mødte vi vor Pige Bodil, senere gift Enevoldsen, som sad der med de mindre 
Søskende og Barnevognen og ventede på os, og saa fulgtes vi hjem derfra.
  Vor første Pige, som jeg husker, var Mathilde, hun kom vist da Cani 
var lille. Senere kom Bodil, som blev hos os, indtil hun i 1890 blev gift med 
konditor Enevoldsen, som havde Forretning i Vendersgade. De fik 2 drenge, 
Knud og Svend. Hun var en stor Hjælp baade for Far og Mor, da hun blev 
saa dygtig til at kopiere. En Tid havde vi 2 Piger, Valborg [Knudsen] og Bodil 
[Jeppesen], de delte et lille bitte Pigeværelse, hvor de modtog deres Kærester 
Enevoldsen og Sild”. 

Den tredje yngste datter Caroline (1877-1952), kaldet Cani, fortæller kort 
før hun døde også meget levende om sin barndom:
 “Jeg ser et Billede saa klart og lyst som var det i Gaar. Jeg staar i den 
gamle Port Amagertorv 6 i en hvid Pique Kjole, som er knappet på Skuldrene 
med Perlemorsknapper, om Livet har jeg et irgrønt Silkebaand – jeg er lige 
sendt ned af den runde Stentrappe for at vente paa de andre i Porten. Al min 
Pragt, ogsaa de smaa graa Klædesstøvler med Knapper og de lange hvide 
Strømper er fra Kokkedal fra de rige Kusiner8 der,  der staar endnu Harriet 
paa noget af Tøjet, men det forstyrrer ikke Fornøjelsen af at være fin i Dag. Vi 
skal jo alle sammen i Frederiksberg Have, naar de engang kan blive færdige, 
vi er jo 8, saa det tager Tid, og den benytter jeg paa bedste Maade.
 Uden for Porten staar 2 gamle Kanoner, som man sætter sig paa og kig-
ger paa, hvad der foregaar. Se bare, der kommer gamle Jeppe og skal give 
Droskehesten Foder, ellers er alt så søndagsstille. Amagertorv og Højbro lig-
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ger i lys Glans, og bagved det smukke gamle Christiansborg, som vi kender 
saa godt baade udvendigt og indvendigt, som om det tilhørte os. For næsten 
hver Søndag sagde Far: “Løb I over og se paa Malerierne, det har I bare godt 
af ”9 og naar vi lidt hurtigt blev færdig med Malerierne, saa var der altid de 
venlige røde Kuske, som boer i Kælderen paa Slottet. Vi kender dem alle, og 
tit hænder det, at én af dem tager os med ind til Hestene og Guldkareterne. 
Eller vi spiller Bold i den lange overdækkede Passage ved Ridebanen. Ak, 
hvor havde vi det godt.
 Men vi er endelig blevet mange i Porten og Kortegen sætter i Gang. Far 
med de 7, som skal gaa hele Vejen og Mor med den næstyngste Dudda (Au-
gusta) som altid faar Lov at følges med Mor. De to skal køre med “Sorte Hest” 
Sporvognen fra Højbro, de har Madkurven. Og endelig er vi ved Maalet og 
tumler os paa Plænen foran Slottet og leger hele Dagen. Om Eftermiddagen 

Amagertorv ca. 1870 med Matias Hansens smukke ejendom fra 1616 i nr. 6. Her boede Løn-
borgfamilien i øverste etage. I porten stod Cani og ventede på, at resten af familien skulle blive 
færdig. Midt på torvet venter droskehestene på tur. Fotografi Efter Før og nu 1917.
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kommer Tanterne og Pouline med Frk. Andreasen og Tante Augusta10 fra det 
store fine Pensionat og saa af Sted til Josty, hvor man faar “Vand paa Maskine” 
og Tanterne pakker ud Rejer og fin Kalvesteg, og alle de Herligheder, som kun 
sjældent ses hjemme, fordi vi jo var saa mange. Vi var tit saa utaknemlige 
og syntes, de vilde raade for meget. Og søde elskede Mor var ikke altid saa 
elegant, som de kunne ønske og det følte vi Børn og sluttede os sammen om 
Mor, som var vort Ideal. Det har nok ikke altid været let for Far, som var loyal 
til begge Sider. 
  Et andet Billede træder frem, det er tidlig Morgen og endnu halvt i 
Drømme hører vi Mors Symaskine, der knækkede saa morsomt af Sted, det var 
jo en af de første. Saa sov vi videre til Mors lidt sørgmodige Stemme vækkede 
os og Theen stod paa Bordet. Mor var altid oppe ved 5 Tiden og syede alt vort 
Tøj og paastod altid, at nok var alle Timer lige lange, men ikke lige brede – det 
var de om Morgenen. Vi maatte være meget stille, for Far sov endnu, naar vi 
gik i Skole. Far arbejdede altid til langt ud paa Natten med sine store Billeder. 
Det var saa hyggeligt at sove ind ved at høre ham synge – han sang altid, naar 
han havde travlt. Ellers tegnede han og Mor læste højt og strikkede, det var 
altid Dickens. Vi havde nok Fornemmelsen af at kende Dickens’ Figurer bedre 
end andre. Lille Dorrit og Bleak House var nok de bedste. 
 Døren fik Lov at staa aaben ind til os. Jeg havde det ikke saa let, da jeg var 
Barn, min Fantasi løb af med mig og saa snart det blev mørkt, saa jeg de ræd-
somste Ting saa det at skulle i Seng hvilede som en Rædsel over mig. Mor 
prøvede baade at være mild og streng men intet hjalp og saa fik jeg Lov at 
have en lille Lampe brændende til Spot og Spe – og dog var jeg godt forkælet 
af dem alle.
  Saa husker jeg den 3. Oct. 1884. En mørk Eftermiddag kiggede vi som 
saa ofte før mod Slottet og se, der fløj Gnister ud et af Vinduerne og kort efter 
stod hele Slottet i lys Lue. Sprøjterne ramlede frem og et sort Menneskehav 
saas mod det lysende Slot. Kanalen var som Ild og helt over til vort gamle 
Hus fløj Gnisterne. Far maatte med andre fra No. 6 gaa paa Taget hele Nat-
ten og sprede vaade Sække. Der var Taffel på Bernstorff, det blev pludselig 
afbrudt af det sørgelige Budskab. Chr. 9. og Prinserne kørte straks til Brand-
stedet, hvor alle hjalp med at redde Kunstskattene, det var en sørgelig Nat. 
Da Morgenen kom, stod kun de sorte Ruiner tilbage. Vi Børn følte det som 
en Del af vort Liv var taget fra os.
 Vi havde den dejligste Barndom i det gamle Hus. Allerøverst paa det flade 
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Tag bag Gavlene var der et dejligt Taarnkammer, hvor Mor gemte mange 
Herligheder. Der stod bl.a. en gammel Skærm med Guldperler i Kanten, den 
kom fra Rosenbjerg,11 og der fulgte Æventyr med den. Vore to uforfærdede 
Brødre ledte og fristede os Pigebørn til frygtelige Ting, som f.eks. at klatre op 
af Taget og anbringe os på Gavlene, saa Folk raabte nede fra Gaarden om at 
tage de Børn ned. Vi var vilde, men morede os dejligt”.

1. Se videre Weilbach. Dansk kunstnerlek-
sikon, 5. bind, 1995, 238-239.

2. C.C. Haugner: Nakskov Købstads Histo-
rie.1934.

3. Gaden hed Helliggejststræde, og adres-
sen var nr. 20, nuværende Niels Hem-
mingsens Gade nr. 20

4. Rikke Petersen, moster, dvs. søster til 
Conradine.

5. Conradine Hansen, f. Knutzen, mor-
mor, dvs. mor til Conradine.

6. Katrine Lønborg, søster til Adolph: In-
stitutbestyrer ved N. Zahles Skole, se: 
Dansk kvindebiografisk Leksikon, bind 
2, 493 og Katrine Lønborgs erindringer 
ved Dorte Bertram, i Lolland-Falsters 
Historiske Samfund, Årbog 2008, 87-
111.

7. Pouline Lønborg (1838-1920), søster til 
Adolph. Overtog en asylskole i Istedgade, 
som senere blev flyttet til Frederiksberg. 
1903 blev skolen overtaget af niecen Ma-
rie og dennes svigerinde Anna Tang Bar-
fod.  I 1923 kom skolen under Frederiks-

berg kommune og fik senere navnet 
Skolen på Thorvaldsensvej.

8. De rige kusiner var formodentligt børn 
fra familien Nobel på Lyngebækgaard 
mellem Niverød og Kokkedal. Katrine 
Lønborg havde været privatlærerinde i 
4 år der for tobaksfabrikant E.F. Nobels 
datter Ingeborg. Nobel var familiens go-
de ven og mæcen gennem flere genera- 
tioner.

9. Den Kongelige Malerisamling på Chris-
tiansborg, nu en del af Statens Museum 
for Kunst.

10. Adolphs tredje søster Augusta Lønborg 
(1831-1903), pensionatsværtinde.

11. Mormoderen Conradine Hansens far-
broder Ditlev Knuthzen ejede Rosen-
bjerggård fra 1820. Han var søn af 
Conrad Ditlev baron Knuth og – efter 
overleveringen – en smuk malkepige, 
som greven havde fået stillet til rå-
dighed under en vildsvinejagt på den 
anden side af Østersøen.
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26. maj 1888 havde en af Københavns aviser en artikel med overskriften 
“Negerfamilien”. Her kunne man læse om hr. Bundorph, hans hustru Marie 
Louise og deres datter, der en uge forinden var ankommet til hovedstaden.
  Ved Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling, der fandt sted 
i København i 1888 indgik en afdeling med varer fra Dansk Vestindien, og 
øerne var repræsenteret ved nogle få indbyggeres daglige tilstedeværelse. 

En familie fra Sankt Croix rejste over Atlanterhavet for at præsentere vestin-
diske varer og repræsentere øernes befolkning. Det var private økonomiske 
interesser, der stod bag initiativet, og pressen viste vestinderne en vis op-
mærksomhed.
  Sådanne udstillinger for varer og i nogen udstrækning også lokal kultur 
skal ikke forveksles med de såkaldte folkeudstillinger, der foregik i samme 
periode. Ved folkeudstillingerne var det repræsentanter for fremmede fol-
keslag, der blev vist frem, og hovedsigtet var at iagttage de fremmede, deres 
klædedragt, boliger og deres måde at udføre forskellige dagligdags gøremål.
  Disse udstillinger kan ses i sammenhæng med datidens udforskning af 
menneskets udvikling og europæernes egen historie og kultur. Man var i sids- 
te halvdel af 1800-tallet optaget af at sammenligne sig med andre folkeslag. 
Dansk-vestindere blev i den sammenhæng ikke betragtet som interessante, 
da de ikke udgjorde et såkaldt oprindeligt folk, men var resultatet af en sam-
menblanding af mange forskellige afrikanske, europæiske og vestindiske 
kulturelementer. Derfor repræsenterede vestinderne ikke længere noget 
egentligt folk. Ud fra den tankegang var det anderledes med hensyn til grøn-
lændere i yderområderne mod øst og nord og folkeslag fra mange egne af 

Familien Bundorphs rejse fra Vestindien til København 1888
n  Af Per Nielsen
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Hovedbygningen til Den Store Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling var tegnet af 
Martin Nyrop, og den hørte til blandt hans første betydningsfulde arbejder. Den lå markant ud 
til det daværende Halmtorv ved Vesterbrogade, og dens mægtige kuppel blev nærmest logo for 
udstillingen. Den er her gengivet i xylografi fra titelbladet til den officielle fører. På bygningens 
plads opførte Nyrop i årene 1892-1905 Københavns Rådhus.

Afrika, Asien og Stillehavsområdet. Viden om deres kulturer var spændende 
for Etnografisk Museum i København og andre lignende museer, der i disse 
årtier dukkede op rundt omkring i Europa.
  Det er dog værd at undersøge, om interessen for folkeudstillingerne 
smittede af på de kommercielle udstillinger. Om dansk-vestinderne trods 
deres baggrund i det europæiserede Vestindien alligevel blev betragtet som 
så fremmedartede, at det lignede forestillingerne om de primitive eller uci-
viliserede folkeslag, som netop folkeudstillingerne søgte at fremvise. I det 
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Grosserer Moses Melchior (1825-1912) ledede sammen med sin bror og siden med en nevø 
handelshuset Moses & Søn G. Melchior. Han var selv tredje generation i firmaet, der i største-
delen af 1800-tallet var det førende københavnske handelshus med skibe i fart på Dansk 
Vestindien. Moses Melchior besøgte de vestindiske øer flere gange og kendte således selv for-
holdene. Firmaet havde sit vestindiske hovedkontor i Frederiksted, hvorfra familien Bundorph 
kom, men det var imidlertid apotekeren i byen, der havde anbefalet familien som repræsen-
tanter. Moses Melchior og hans søskende er kendt som nogle af H.C. Andersens nære venner, 
og den ugifte grosserer var en af tidens velgørere, som folk i økonomiske vanskeligheder ofte fik 
hjælp fra. Dette gjaldt også tidligere vestindiske ansatte, der havde slået sig ned i Danmark. 
Hans sans for forretning, disciplin og hjælpsomhed fremgår blandt andet af korrespondance og 
dagbogsnotater i firmaets arkiv i Erhvervsarkivet. Fotografi af Peter Elfelt. Det Kgl. Bibliotek, 
Billedsamlingen.

hele taget kan vestindernes deltagelse give mulighed for at undersøge, om 
det i beskrivelserne af familien Bundorph har betydning, at de stammede 
fra Afrika og altså ud fra tidens racetankegang tilhørte en anden race, eller 
om det snarere er kulturelle forskelle, der er fokus på, når det drejer sig om 
vestinderne som fremmedartede deltagere. Endelig kan der, når det drejer 
sig om personer fra en dansk koloni, være god grund til at vurdere, om pres-
sen fremstiller vestinderne som danskere eller som noget særligt, fordi de 
kommer fra en dansk koloni.1

  Udstillingen i 1888 er beskrevet i mange sammenhænge, men dog ikke 
med hensyn til den vestindiske afdeling og de tilrejste repræsentanter fra 
de danske tropeøer. Presseopmærksomheden omkring vestindernes ophold 
giver mulighed for at finde en del detaljer om besøget, ligesom der findes 
et fotografi af familien Bundorph. For at komme bag om det billede, som 
artiklerne i aviserne og fotografiet giver, skal der redegøres for tidens kom-
mercielle udstillinger, og på grundlag af bevaret korrespondance i forbin-
delse med tilrettelæggelsen af det vestindiske afsnit er det muligt at komme 
til en nærmere forståelse af, hvad der var hensigten med den vestindiske 
families rejse til København. Materialet er ikke tidligere benyttet til at un-
dersøge vestindernes deltagelse. Det vil her ske ved at gengive væsentlige ud-
drag fra teksterne og analysere indholdet og sprogbrugen om de vestindiske 
landsmænd for derigennem at fortælle dette lille stykke københavnerhisto-
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rie og komme frem til en forståelse af, hvordan man i samtiden opfattede de 
på mange måder fremmedartede vestindiske deltagere.

Det vestindiske afsnit på udstillingen

Ved Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling, der blev afholdt 
i København i sommeren 1888, lod såvel en række erhvervsfolk som myn-
dighederne i Vestindien sig repræsentere. Det var forretningsfolk og plantage-
ejere samt fabrikanter af den dengang eftertragtede bayrum. Det sidstnævnte 
produkt er en slags dufte- og hårvand, hvis særlige aroma kommer fra bladene 
af baytræet, der vokser på blandt andet Sankt Jan. Hertil kom en forretnings-
drivende kvinde og nogle husmødre, der indsendte egne produkter i form af 
tropiske delikatesser som for eksempel syltetøj. En snedker udstillede forskel-
lige arbejder i træ, og en kvinde bidrog med eksempler på sit håndarbejde.
  På øerne var der i 1887 nedsat to udvalg, ét for Sankt Thomas og Sankt 
Jan og ét for Sankt Croix, til at organisere indsamlingen og afsendelsen af va-
rer og andre genstande. Landbrugsredskaber, fiskeruser og genstande såsom 
koraller og palmeblade, der kunne være med til at give et indtryk af de sær-
lige naturforhold, blev anmeldt af udvalgene. Fra Sankt Jan kom en stråhytte 
og kasser med tretten store og små kurve, seks fiskeruser, et skildpaddenet, 
kassavabrød fremstillet af maniokbuskens rod og en del andre produkter.
  To grosserere i København, J.H. Fechtenburg og Moses Melchior, or-
ganiserede på vegne af handelsstanden og myndighederne i Vestindien det 
vestindiske afsnit af den store udstilling. Fechtenburg havde i mange år boet 
på Sankt Thomas og ejede fortsat et stort handelshus dér, og Melchior var 
den daglige leder af firmaet Moses & Søn G. Melchior, der var grundlagt af 
bedstefaren, og som fra København var involveret i handel og rederivirk-
somhed på Vestindien foruden plantagedrift på Sankt Croix.
 Blandt udstillerne finder man apotekeren i Frederiksted på Sankt Croix, 
Lorentz J.B. Faber, der havde sin egen bod på udstillingen.1a En af Fabers 
ansatte, Charles Bundorph, rejste som omtalt sammen med sin hustru og 
deres datter til København for at være med til at præsentere de vestindiske 
varer og repræsentere øernes befolkning. Det vakte ikke nogen voldsom op-
mærksomhed, at denne vestindiske familie forestod præsentationen af apo-
tekerens såvel som de øvrige vestindiske udstilleres varer, idet hovedstaden 
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summede af liv og mediebegivenheder, mens udstillingen stod på. Det var 
rent faktisk de færreste aviser, der skrev om det vestindiske afsnit, men der 
skal her præsenteres artikler fra to forskellige aviser.

To avisers omtale af familien Bundorph

Avisen Morgenbladet, der i København var hovedorgan for partiet Venstre, 
og som tidligere blandt sine skribenter havde haft fremtrædende skikkelser 
som Viggo Hørup, Edvard Brandes og Henrik Cavling, bragte på åbnings-
dagen den 18. maj på det meste af forsiden en fyldig omtale af den store 
udstilling med oversigt over udstillingsområdet og dagens program. På side 
2 var der en artikel med overskriften “Den vestindiske Udstilling”, og heri 
indgik sidst i teksten følgende omtale:
 “Apotheker Faber fra “Westend” vil imidlertid møde med de Udstil-
lingsgjenstande, som maaske vil gjøre mest Lykke, nemlig et Par veritable, 
levende St. Croix Negere, en Herre og en Dame, der skal være til Stede i 
Lokalet og repræsentere vore sorte Landsmænd paa den anden Side af At-
lanterhavet. De vil yderligere bidrage til at fremhæve den ejendommelige 
Kolorit, der er over denne lille Udstilling.”
  Hr. og fru Bundorph omtales her som udstillingsgenstande, og det 
vækker tanker om folkeudstillingerne med de fremmede folkeslag. Mere 
end hundrede år senere vil det antagelig forekomme anstødeligt for en del 
læsere. At betragte mennesker som genstande forbinder mange med slaveri. 
Det drejer sig i artiklen om overgangen fra omtalen af de udstillede varer og 
andre effekter, der skulle anskueliggøre det tropiske samfund, til forskellige 
andre forhold vedrørende udstillingen. Efterfølgende bruges udtrykket “St. 
Croix Negere”, hvormed billedet er vendt i retning af at vise, at det drejer sig 
om mennesker, og det forstærkes af det forudgående ord, “levende”. Jour-
nalisten er altså godt klar over, at den frihed, han har taget sig ved at omtale 
mennesker som genstande, må tilbagevises straks.
  Dernæst fortælles, at det er “en Herre og en Dame”, og så er lødigheden 
og respekten næsten overdrevet. En københavnsk arbejdsmand og hans hus-
tru ville almindeligvis ikke blive omtalt som herre og dame, med mindre 
man ville vise dem særlig respekt. Læseren får så at vide, at det ventede par 
skal “repræsentere”. Deres opgave er dermed noget ganske særligt, der netop 
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kan appellere til respekt, og endelig strækker journalisten armene helt ud 
og omtaler gæsterne som “vore sorte Landsmænd”. Vi er altså alle indbyg-
gere i samme rige, hvide som sorte, og de to vestindere skal bidrage til at 
give udstillingen den folkelige kolorit, der også kendetegnede de øvrige af-
snit inden for det store udstillingsområde. Unge kvinder var beskæftiget i 
mejeriafdelingen ved siden af den vestindiske udstilling, marinens kadetter 
var fordelt i Flådens udstilling, russere repræsenterede deres land i den store 
russiske afdeling, osv.
  I den følgende uge var der dagligt nyt om udstillingen, og den 25. maj 
vendte samme avis så tilbage med yderligere omtale af den vestindiske afdel-
ing. Under overskriften “Det vestindiske Hus” meddeltes forskelligt om byg-
ningens udseende, lugten af det eksotiske bayrum indenfor og bemærkninger 
om de udstillede varer og dernæst følgende:
 “De fremvises og forklares særdeles forekommende og sagkyndigt af en 
farvet Gentleman fra St. Croix, en ganske intelligent Neger, der sammen med 
sin Kone, en smuk, fuldblods Negerinde, og en lille fireaars Pige gjør Hon-
neurs paa Udstillingen. Desværre taler de kun Engelsk; thi vore vestindiske 
Landsmænd kan som Regel hverken tale eller forstaa Dansk, hvad der for 
Resten ikke er smigrende for vort Kolonisationstalent og vor Administrations-
evne; træffer man undtagelsesvis en Neger, som kan det, er det gjærne en, som 
har været i Tugthuset herhjemme. Det maa derfor betragtes som en Anbefaling 
for Udstillingens sorte Familie, at den hidtil ikke er det danske Sprog mægtig, 
saa beklageligt det end kan være for videbegjærlige Besøgende”.    
 Således har bladets reporter, efter at familien var ankommet, fået et gan-
ske positivt indtryk af det vestindiske ægtepar, hvis efternavn læseren dog 
ikke kan finde her. Hr. og fru Bundorph omtales som neger og negerinde, 
han som en farvet gentleman og hun som smuk, hvad der straks giver et godt 
indtryk. Hun er “fuldblods Negerinde”, og dermed kan læseren så overveje, 
om hr. Bundorph mon var lysere end hustruen. Hertil hentyder muligvis 
ordet farvet, men da han samtidig omtales som neger, er det vanskeligt at 
afgøre, om forfatteren bevidst skelner mellem betegnelserne farvet og neger. 
Det kunne dreje sig om, at farvet er hudfarven, nemlig at hr. Bundorph var 
lidt lysere end hustruen, og at neger er racen, men der er ikke nødvendigvis 
nogen bevidsthed bag ordvalgene. Teksten er ikke tilstrækkelig lang og de-
taljeret til, at det kan afgøres, om sprogbrugen på dette område er udtryk for 
en uskyldig begejstring eller en egentlig racetænkning.
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Fotografiet af familien Bundorph indgår som et af otte motiver i en form for plakat for udstil-
lingen i København, trykt som bagside i både den danske og den svenske udgave af Illustreret 
Familie-Journal, 26.8.1888, Københavns Museum.
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Om barnet kan læseren blot konstatere, at det er en pige på fire år. De taler alle 
udelukkende engelsk, og dog omtales de som “vore vestindiske Landsmænd” 
ganske som i artiklen ugen forinden. En landsmand taler således ikke nød-
vendigvis dansk! Læseren ser, at det med sproget er et beklageligt forhold, 
men det kan ikke lastes vestinderne, da det snarere fortæller noget om kolo-
nimagten, og det taler ligefrem til familiens fordel, at de ikke taler dansk, da 
det i modsat fald ville være vidnesbyrd om, at de havde været i tugthuset i 
Danmark. Idet vestinderne omtales som landsmænd, synes brugen af ordene 
neger og negerinde ikke at lægge nogen stor afstand, og forskellen mellem de 
vestindiske gæster og deres landsmænd i Danmark kommer måske tydeligst 
til udtryk ved de to forskellige sprog. Det forhold kunne en kolonimagt iføl-
ge forfatteren selv gøre noget ved.
  Den følgende dag, den 26. maj, kunne man i det konservative dagblad 
Avisen også læse om familien Bundorph – denne gang under overskriften 
“Negerfamilien”. Efter en beskrivelse af udstillingsbygningens ydre og dens 
indvendige udsmykning lyder resten af artiklen:
 “Apotheker Faber, hvis Elskværdighed overfor de Besøgende ikke nok-
som kan fremhæves, er selv tilstede i Afdelingen næsten daglig, og ham i 
Forening med d’Hrr. Kjøbmand Fechtenburg og Grosserer Melchior skyldes 
det smukke Arrangement af denne interessante Afdeling.
  Hr. Faber er ogsaa Husbond for Negerfamilien, der har Stade derinde.
  Manden, hvis Navn er Bundorph, har fra Barn af arbeidet paa Hr. Fabers 
Apothek i Christianssted, hvor han bl. A. passer Destillerkjedlen. Han har 
tappet alle Afdelingens Flasker og skal være meget dygtig. Han er 25 Aar 
gammel, let og gratieus i sine Bevægelser, taler lidt Dansk med forbausende 
god Akcent og er Tjenstvilligheden selv mod alle de Nysgjerrige, som ville 
see en Kalebasse eller lugte til en Flakon paa lidt nærmere Hold.
  Konen, Marie Louise, 23 Aar gammel, er, efter dansk eller overhovedet 
europæisk Smag ikke videre skjøn, men hun turde efter de farvede Racers 
Begreber, være usædvanlig nydelig. Og hvem kan bevise, at vor Smag just er 
den rette?
  Marie Louise forfærdiger nydelige Smykker af Kjærner og Coraller og 
har paa sit Hjemsted godt Lov paa sig for sin Fingerfærdighed.
  Det sidste Medlem af Familien er lille Elisabeth. Hun vil utvivlsomt blive 
hele Kjøbenhavns Yndling, sød og vilter, som hun er. Det er allerede ofte paa 
Dagen, at hun bliver bortført af henrykte engelsktalende Damer, der ude i 
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det Frie ville more sig over det livlige Barns naturlige Studsen over alt det 
Fremmede i det mærkelige Land hinsides Sø og salten Vove. Forældrene 
smile, naar man beder om at “laane Elisabeth lidt”, og med rørende Tillid 
betro de hende til Enhver, der seer lidt venlig ud. Det vil maaske forbause de 
fleste af vore Læsere, at den Lille kun er – 4 Aar gammel.
  Negerfamilien, hvis Sundhed og Kraft har trodset den lange Søreise med 
et tydsk Skib uden Spor af Upasselighed, boer foreløbig i Knapstedgaard, 
men flytter om nogle Dage ud til Hr. Fechtenburg paa Platanvei.
  Vor Kost behager mærkeligt nok Negerne. Medens de russiske Ar-
beidere sikkert havde foretrukket deres nationale Klidvælling med Sirup i 
[Stedet] for vort danske Smørrebrød, spiser Familien Bundorph med stor 
Appetit Rugbrød med Paalæg. Til Frokost vil den dog helst, som de “derude 
i Vestindien” pleie, have lidt Varmt.
  Den første Dag, de vare her, tog Apotheker Faber dem hen i Mælkeriet og 
trakterede dem med Mælk og Hvedebrød. Men det fyldte dog ikke Noget, og 
han maatte pænt over i Marstrands Øpavillon og rekvirere noget Solidere.
  Ingen Udstillingsgjæst maa forsømme at gjøre Bekjendtskab med disse 
elskværdige, sorte, danske Undersaatter. Hvis han er stiv i det Engelske, vil 
han kunne konversere dem frit, thi de ere paafaldende lidt reserverede over-
for alt det meget Nye og Fremmede i deres Hovedstad, Kjøbenhavn.”
  Som allerede overskriften “Negerfamilien” fortæller, er artiklens hoved-
emne den sorte familie fra Vestindien. Denne avis havde ikke siden åbningen 
af den store udstilling omtalt det vestindiske afsnit, men ikke desto mindre 
bliver familien nævnt i bestemt form, som om hele hovedstadens befolkning 
allerede ved, at der er kommet en sort familie til byen. Helt sådan har det 
næppe forholdt sig, idet mange andre dele af udstillingen fik langt mere op-
mærksomhed. Da familien er emnet for denne artikel, kan forfatteren gå 
hurtigt frem til en række oplysninger om familiemedlemmerne, og derved 
kan man få et indtryk af, hvordan han forholder sig til personerne. Allerførst 
får læseren at vide, at manden hedder Bundorph, hvorved der straks kom-
mer noget personligt over kontakten til denne i virkeligheden fuldstændig 
fremmede person, og inden længe kender man også hans hustrus fornavne 
og siden datterens navn og for hver af dem deres alder.
  I artiklen fra Avisen ser man, at Charles Bundorph allerede som dreng 
skal have fået plads hos apoteker Faber, som han stadig arbejdede hos som 
25-årig. Bundorph er altså en stabil mand og har kone og datter. Avisen 
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havde i modsætning til for eksempel Berlingske Tidende sine læsere blandt 
konservative arbejdere, og netop i lyset heraf har billedet af den pæne familie 
som repræsentant for den brede befolkning interesse. Indtrykket af, at det 
var en i borgerlig forstand pæn familie, bliver bekræftet, når man undersøger 
mandens baggrund.
  Charles Bundorphs far var tømrer og hjulmager Francis Bundorph. Far 
og søn var født på øen og tilhørte den anglikanske kirke.2 Navnet kan meget 
vel være af dansk oprindelse, men dette ligger flere generationer tidligere. 
Charles Bundorph blev i 1883 gift med den 18 år gamle Maria Louisa Ben-
jamin i brødremenighedens kirke i Frederiksted, og deres datter Helena 
Elizabeth blev født i januar 1884 og døbt i samme kirke.3 I folketællingerne 

Gadeparti fra Frederiksted på Sankt Croix ved begyndelsen af 1900-tallet – krydset ved Dron-
ningensgade med udsigt mod vest ad Kongens Tværgade hen mod stranden og havet for enden 
af gaden. Huset i forgrunden til venstre med det rigt dekorerede galleri er apoteksbygningen, 
som under apoteker Lorentz J.B. Faber i 1880erne og 1890erne blev ændret til dens nuværende 
udseende. Her arbejdede Charles Bundorph i en lang årrække. Selv boede han med sin familie 
på den nærliggende Prinsensgade. Fotografi, Anne Walboms privatsamling.
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for Frederiksted kan man konstatere, at Charles Bundorph formentlig blev 
hos apotekeren i mange år fremover. Han findes opført i folketællingerne for 
1901 og 1911.4 

  Reporteren, der har skrevet om familien Bundorph i Avisen, har ved at 
give billedet af manden som en stabil arbejdskraft stillet nogle fordelagtige 
rammer op omkring ham, men forfatteren holder alligevel gennem flere af 
formuleringerne en vis distance til vestinderne. Om manden hedder det, at 
han “skal være meget dygtig,” hvilket ikke nødvendigvis afslører tiltro til ud-
sagnet. Om fru Bundorphs udseende har han ikke umiddelbart noget godt 
at sige, men mener, at folk af “de farvede Racer” måske vil være af en an-
den opfattelse. Ved således at nuancere synsvinklen afslører forfatteren sin 
professionalisme. En sag kan ses fra flere sider, og journalisten knytter kun 
indirekte sine udsagn til det forhold, at ægteparret er af en anden race.
  Forfatteren til teksten har yderligere to positive ting at sige om Charles 
Bundorph: Han taler lidt dansk, og han er tjenstvillig overfor de besøgende på 
udstillingen. Med hensyn til at mestre sproget står oplysningen i modsætning 
til indholdet i artiklen i Morgenbladet dagen før, og hvem der havde ret, kan 
ikke umiddelbart afgøres, men ansættelsen netop ved byens apotek kunne tale 
for, at manden havde lært noget dansk, idet apotekeren kom fra Danmark. Un-
der alle omstændigheder er såvel kendskabet til dansk som tjenstvilligheden 
fordelagtig for det job, manden har på udstillingen. Og Bundorphs accent, når 
han taler dansk, er endda ifølge den sidste reporter forbavsende god, hviket 
kunne tyde på, at avisens repræsentant har hørt Bundorph tale dansk.
  Der er ingen udsagn om ægteparrets hudfarve ud over, at ordet neger-
familien gentagne gange placerer dem som sorte. Dermed er der imidler-
tid skabt tydelig opmærksomhed om dette forhold, uanset om ordet neger 
skal forstås som en neutral beskrivele af udseendet eller som en nedsættende 
racebetegnelse.
  Indstillingen til datteren er umiddelbart positiv. Elisabeth er øjensynlig 
uimodståelig. Sød og vilter er de ord, der benyttes. Er dette en hentydning til 
almindelige karakteristika ved et barn, eller er betydningen af ordene særlig 
knyttet til en forestilling om egenskaber, der knytter sig til den race, som 
det er angivet, at denne familie tilhører? Idéen om det vilde kan tænkes at 
være knyttet til opfattelsen af folk i Afrika som primitive i forhold til eu-
ropæere, og her er det vanskeligt at afgøre, hvor skellet ligger mellem brugen 
af ordet race som betegnelse for mennesker, der er fundamentalt forskellige, 
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eller grupper af mennesker, der befinder sig på forskellige udviklingstrin fra 
primitivitet til civilisation, og hvis udvikling er påvirket af samfundets og 
naturens rammer.
  Hvor fremmedartet denne familie end måtte være, så beskrives medlem-
merne som elskværdige, og de omtales ved deres navne, så læseren kommer til 
at kende dem som individer. De er sunde og raske og har mod på at prøve den 
fremmede mad, de får serveret. At Bundorph tilsyneladende taler noget dansk, 
er ligeledes tegn på anerkendelse. Det er desuden væsentligt i en national sam-
menhæng, at familiemedlemmerne omtales som “sorte, danske Undersaatter.” 
Hr. og fru Bundorph og deres datter er altså danskere; de er ligesom i Morgen-
bladet læsernes landsmænd, uden at netop dette ord benyttes her.
  Brugen af ordet dansk er i sig selv tankevækkende, men det gør ikke 
nødvendigvis, at folk i Danmark opfattede familien som en del af den danske 
nation, hvilket ordet neger, der i denne artikel oftest er hægtet sammen med 
-familie, taler for. Efter årtiers stridigheder mellem dansk og tysk og den i 
hvert fald foreløbige afslutning på de slesvigske krige, der for Danmark endte 
tragisk blot godt tyve år forinden, var nationen en størrelse, der næppe tålte 
mange afvigelser fra den dansktalende europæiske dansker. Straks efter neder-
laget i 1864 havde det været foreslået, at Dansk Vestindien kunne byttes for 
Nordslesvig. Det synes at stå klart, hvem personerne bag denne tanke be-
tragtede som danskere. Det er næppe urimeligt at forestille sig, at de færreste 
mennesker i Danmark i 1888 har opfattet sorte, engelsktalende indbyggere i 
Dansk Vestindien som “rigtige” danskere, men journalisten omtaler dog den 
vestindiske familie som sådan, og det var da også en juridisk kendsgerning.

Et fotografi af familien Bundorph

På et fotografi, der blev taget af familien Bundorph under opholdet i Køben-
havn, ser man en lidt tvivlrådigt udseende ung mand iført mørk jakke, lidt 
lysere bukser, mørke sko og bowlerhat. Ved hans højre side står en slank og 
rank ung kvinde, hvis ansigt snarere udstråler overraskelse. Hun er iført en 
mørk stramtsiddende jakke, der går lidt ned over et skørt i samme stof. Om 
hovedet har hun på vestindisk vis bundet et mønstret tørklæde. Det er det 
eneste træk ved kvindens dragt, der ikke er europæisk. Det er det lille sær-
præg, der understreger, hvor hun kommer fra. Manden holder i sin venstre 
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Familien Bundorph, København 1888. Fotografiet af de dansk-vestindiske repræsentanter ved 
udstillingen, apoteksmedhjælper Charles Bundorph med hustru Louisa, født Benjamin, og 
datter Elizabeth, er taget foran den vestindiske udstillingsbygning. En del af deres tøj er for-
mentlig købt efter ankomsten til København. De er påklædt til det kølige nordiske klima og 
fremstår som værdige samfundsmedlemmer. Hr. og fru Bundorph var opvokset i Frederiksted 
og blev gift i brødremenighedens kirke, hvor datteren blev døbt i 1884. Ægteparret flyttede se-
nere fra hinanden, men udvandrede siden til New York, hvor de igen boede sammen. Elizabeth 
Bundorph boede som voksen på Sankt Thomas. Københavns Museum.
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hånd en lille genert og betuttet eller bekymret udseende pige, der er varmt 
påklædt i trøje, jakke, nederdel, gamacher, korte støvler og hat. Fotografi-
et skal være taget ved det vestindiske afsnit af udstillingen, hvilket synes 
bekræftet af de synlige bygningsdetaljer og krukken med en agave. Billedet 
må være taget ganske kort tid efter familiens ankomst, der indtraf få dage 
efter udstillingens åbning den 18. maj. I sin dagbog har grosserer Melchior 
under 22. maj noteret, at han købte tøj til “Negerparret”, og det kan meget 
vel være det tøj, familien var iført, da fotografiet blev taget.5 Billedet kom 
til at indgå i en plakat, der i løbet af sommeren reklamerede for udstillin-
gen. Dette giver grund til at formode, at det er grossererne Fechtenburg og 
Melchior, der har stået bag fotograferingen netop med henblik på at kunne 
reklamere for udstillingen. Et eksemplar af billedet findes i Københavns 
Museum, men her fremgår det ikke, hvor museet har det fra, eller hvem 
der er fotografen. 
  Artiklerne og billedet giver samlet set mulighed for at overveje det 
nationale spørgsmål endnu en gang. At familien Bundorph omtales som 
dansk, må umiddelbart forstås som udtryk for, at forfattererne er positivt ind-
stillet, men det kan tillige anskues på baggrund af forestillingerne om racer, 
udviklingsmuligheder, primitivitet og civilisation. De tre dansk-vestindere 
kunne efter datidens opfattelse betragtes som beviserne på, at det over meget 
få generationer var muligt at bevæge sig fra afrikanske “naturfolk” over slave-
samfundets nedværdigelse til det moderne europæiske samfunds høje civilisa-
tion. Måske er familien netop derfor værdig til at blive betegnet som dansk. 
– “Negerfamilien, hvis Sundhed og Kraft har trodset den lange Søreise…” viser 
læseren og den besøgende, hvor højt individer fra “de farvede Racer” kan nå 
som indbyggere i Dansk Vestindien. Det giver ligefrem en fornemmelse af na-
tional stolthed at se denne ordentlige familie, hvad enten de hver især taler 
dansk eller ej. Og fotografiet bekræfter fuldt ud! Avisen kan med forvisning 
om, at det vil være oplevelsen værd, opfordre læserne til at ”gjøre Bekjendtskab 
med disse elskværdige, sorte, danske Undersaatter.”

Verdensudstillingerne og andre mindre udstillinger

I den anden halvdel af 1800-tallet blev store udstillinger af forskellige in-
dustri-, håndværks- og landbrugsvarer en udbredt foreteelse i den vestlige 
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verden. Mange repræsentanter for borgerskabet rejste til de store verdensud-
stillinger, som fandt sted med nogle få års mellemrum, i London i 1851 og 
1862, i Paris i 1855, 1867, 1878, 1889 og 1900, og endvidere i Wien, Phila-
delphia og Chicago i årene ind imellem. Fremvisningen af kunst og kunstin-
dustri havde en markant plads på udstillingerne, og præsentationen af hvert 
land og hver nation fik en voksende betydning og afspejlede selvforståelsen i 
tiden. Fra og med udstillingen i Paris i 1867 gav det sig udslag ved opførelsen 
af pavilloner med et vist lokalt præg – for eksempel en norsk bjælkehytte eller 
et dansk bindingsværkshus – og opstillingen af kulturhistoriske interiører 
med bondemøbler og husgeråd kom snart til. Ansatte, der var iført egnsdrag-
ter eller såkaldte nationaldragter, kunne eventuelt udføre lokalt husflidsar-
bejde som oplysende underholdning for udstillingsgæsterne.
  Ved mindre, lokale udstillinger blev det også almindeligt, at man satte 
sit lokalområdes præg på det udstillingsafsnit, hvor de hjemlige produkter 
blev præsenteret. Det kunne ganske som ved verdensudstillingerne ske ved 
brug af typiske møbler, egnsdragter og kulisser, der skulle antyde egnens 
særlige bygningstræk, og fremvisning af karakteristiske husgeråd. Fokus var 
på folkekulturen, og det var derfor helt i overensstemmelse med 1800-tal-
lets udstillingstanke, at de vestindiske varer skulle præsenteres i omgivelser, 
der afspejlede det tropiske klima, og fremvises af en vestindisk familie. Hele 
familiens deltagelse var vigtig for at give indtryk af mere end blot apoteker-
medhjælperen Charles Bundorph, der skulle fortælle om varerne. Det skulle 
være en oplevelse af noget nyt og fremmed at gå på udstilling, og for eksem-
pel mødet med lille Elisabeth har netop været en sådan oplevelse.

Grosserer Melchiors initiativ

Af korrespondancen mellem de involverede arrangører i hovedstaden og 
myndigheder og udvalg på øerne fremgår det, at det var fra København, 
ønsket om oversendelse af en familie kom. I december 1887 nævnte de to 
repræsentanter i hovedstaden denne tanke om at få “hidsendt et respectabelt 
gammelt Negerpar, Mand og Hustru – ja, om et Par Børn til, kunde ikke 
skade”.  Efterfølgende fulgte de sagen op med spørgsmål om, hvorvidt der 
var fundet en sådan familie. Guvernøren var mellemmand mellem komitéen 
i København og udvalgene på øerne, og af hans bevarede breve til udvalget 
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Plan over udstillingsområdet, der lå, hvor Vestervold tidligere havde ligget, og hvor siden 
blandt andet Københavns nuværende rådhus senere blev opført. Det Vestindiske Hus blev 
placeret i udstillingens sydvestlige del. Det ses her som bygning nr. 2 fra venstre i gruppen af 
småbygninger i det åbne område i Landsbrugsudstillingen (omtrent ud for hestestalden nederst). 
Gaden øverst er den senere Tietgensgade, og gaden til højre den daværende Bernstorffsgade, 
der senere rykkedes noget mod vest. Københavns Kommunes Hovedbibliotek.

på Sankt Thomas fremgår det, at han flere gange giver forslaget videre til de 
lokale repræsentanter, der øjensynlig ikke var fremkommet med et konkret 
forslag til, hvem der kunne komme i betragtning, men blot havde påpeget, at 
det ville blive bekosteligt.
  Allerede i januar skrev guvernør C.H. Arendrup til grossererne Fech-
tenburg og Melchior i København, at han havde forståelse for, at “Negerpar-
ret” ville tiltrække besøgende, men at man ikke på øerne kunne påtage sig 
udgifterne. Det var muligvis et forsøg på at bremse tanken i opløbet. Grosse-
rerne fastholdt imidlertid ideen. De fik rettet den første formulering med et 
gammelt par til et ungt par og tilbød at støtte gennemførelsen, ligesom man 
havde besluttet at opføre intet mindre end en selvstændig bygning til det 
vestindiske afsnit, hvortil alle udgifter ville blive bekostet fra København. I 
slutningen af februar kunne guvernøren meddele udvalget på Sankt Thomas, 
at repræsentanterne i Danmark mente det alvorligt med parret, og at man 
måtte gå videre med sagen.
  Lokaludvalget drøftede efterfølgende sagen og udtrykte sin taknemme-
lighed med hensyn til dækningen af udgifterne til bygningen og opstillede 
en form for budget for oversendelsen af “en Negerfamilie”. Den 12. marts 
tilskrev guvernøren udvalget på Sankt Thomas med følgende:
 “Hoslagt tilstilles det ærede Udvalg Gjenpart af en Skrivelse fra D’Herrer 
Grosserere Moses Melchior og J.H. Fechtenburg, hvoraf behagelig vil ses, at 
der er truffet Bestemmelse om Opførelse af en Bygning for den vestindiske 
Udstilling; fremdeles at der nu stilles bestemt Forslag om Hjemsendelse af et 
gift, tiltalende, paalideligt og respectabelt Negerpar, der kan beskjæftige sig 
med Husflidsarbeider af forskjellige Slags. For at formindske Omkostningerne 
anser Agenterne det for maaske heldigst, at der ingen Børn sendes med hjem.
  Det ærede Udvalg anmodes om at anstille Undersøgelse angaaende, 
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hvorvidt et saadant Par kan findes paa St. Thomas. Udvalget paa St. Croix er 
anmodet om at anstille en lignende Undersøgelse.
  Naar Resultatet af disse Undersøgelser foreligger, vil det blive forelagt 
begge Udvalgene for at opnaae Enighed om, hvilket Par der bør foretrækkes, 
forsaavidt overhovedet et Par Folk kunne findes, som opfylde de stillede Be-
tingelser.”7 

  Der fulgte således klare retningslinjer med fra udstillingskomiteen, og 
guvernøren var slet og ret i tvivl om, hvorvidt et sådant par kunne findes. 
Om problemet lå i vestindernes manglende rejselyst eller manglende kvali-
fikationer er uvist. Det blev hos myndighederne betragtet som et problem, 
at et meget stort antal børn blev født uden for ægteskab, og således kan man 

Akvarel af den vestindiske bygning på den nordiske udstilling. Det var formentlig grosserer 
Moses Melchior, der økonomisk stod bag opførelsen af en selvstændig bygning til præsenta-
tionen af dansk-vestindiske varer. Det er tilstræbt at skabe et arkitektonisk udtryk, der var 
udbredt i Christiansted på Sankt Croix, hvor fortovene gik gennem stueetagernes gallerier. Det 
var overalt på øerne almindeligt med malede skodder ved både døre og vinduer. På fotografiet 
af familien Bundorph fremgår det, at der var opstillet en krukke med en agave, og man kan 
forestille sig, at der har været flere af disse, der kunne være med til at understrege det eksotiske 
ved netop denne udstilling af tropiske produkter. Rigsarkivet.
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også forestille sig, at kravet om, at det skulle være et gift par, kunne give van-
skeligheder.
  Lige lidt hjalp det, og få uger senere fulgte et brev fra guvernør Arendrup 
til lokaludvalget, hvoraf det fremgår, hvordan sagen i sidste ende gik fra idé 
og forslag til handling. Det ses desuden, hvem i København det var, der særlig 
brændte for denne sag, og som formentlig helt fra begyndelsen havde taget 
initiativet til en vestindisk families deltagelse ved udstillingen:
 “De Herrer Grosserere Melchior og J.H. Fechtenburg have under 30te fM. 
tilskrevet mig saaledes: (..). Det er os en bitter Skuffelse, at der ifølge Deres 
sidste Brev synes at være liden Udsigt til at faae et Negerpar sendt til Udstil-
lingen, efter at vi saa bestemt have udtalt os om det Ønskelige deri og vi ifølge 
Deres tidligere Meddelelser sikkert haabede paa Realiseringen af vort Ønske, 
saameget mere, som det Negerpar, Hr. Faber ifl: private Meddelelser til os skal 
have proponeret, forekommer os særlig skikket til at repræsentere denne Race. 
Skulde de ogsaa ikke just være kulsorte, saa vilde de dog af det store Flertal her-
hjemme blive betragtede som ægte Negere, og Barnet, som skulde følge med, 
vilde gjøre dem endnu interessantere. Medunderskrevne M. telegraferede der-
for under 21’ ds. til sit Hus “Await decidedly Fabers negroes.” Vi haabe derfor 
endnu at de maa blive sendt, thi ved det Modsatte vilde der unddrages hele 
Udstillingen, og især den vestindiske Afdeling, et særlig tiltrækkende Objekt 
og beredes hele Bestyrelsen for Udstillingen en meget stor Skuffelse.”8 

  Derefter fulgte bemærkninger vedrørende ankomsten af de vestindiske gen-
stande og udsmykningen af bygningen til den vestindiske del af udstillingen. I 
brevets margin er med blyant anført: “Parret med Barn afgik fra St Thomas 27/4.”
  Det var således grosserer Moses Melchior i København, i brevet angi-
vet som “M.”, der frem for nogen pressede denne sag frem, og af en anden 
skrivelse fra guvernøren giver denne entydigt udtryk for, at det var Melchior, 
der ønskede, at en vestindisk familie af afrikansk herkomst skulle være til 
stede.9 I hele korrespondancen skrives der om et “Negerpar”, og med dette 
ord må man forestille sig, at det præciseres, at det drejer sig om et sort par. 
Det er dermed klart, at arrangørerne i København ikke regner med, at et 
hvidt vestindisk par ville yde samme tiltrækning på publikum som et sort 
par. Det må forstås sådan, at forestillingen om vestindere er nært knyttet 
til, at det er mennesker, der ser anderledes ud. I Danmark har de fleste, der 
overhovedet kendte til Dansk Vestindien, formentlig i 1888 været vidende 
om, at befolkningen på øerne oprindelig som slaver var ført dertil fra Afrika. 
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På udstillingen ville man ved en sort families tilstedeværelse i hvert fald få 
syn for sagn til forståelse for dette særlige afrikanske præg i kolonierne.

Menneskesynet bag initiativet

I grosserernes brev såvel som i den ovenfor citerede artikel i Avisen bruges 
ordet race som en overordnet gruppebetegnelse, hvorunder de sorte vestin-
dere hører. Her som i forbindelse med brugen af ordet andre steder kan man 
være i tvivl om opfattelsen af begrebet race. Baserer det sig på, at der er for-
skel i udseendet, eller på en idé om, at der ud over udseendet generelt er 
grundlæggende forskelle mellem personer, der stammer fra den oprindelige 
befolkning i Amerika, fra Afrika syd for Sahara, fra Europa og fra forskel-
lige dele af Asien. Eller drejer det sig om udseendet knyttet sammen med 
forestillinger om udvikling og kultur. Af teksten alene synes der ikke at være 
mulighed for at afgøre dette.
 Grosserer Melchior havde i 1860erne og -70erne besøgt Vestindien flere 
gange og var således godt bekendt med befolkningssammensætningen på 
øerne. De ansatte på familiens ejendomme har langt overvejende været sorte 
vestindere, og på firmaets skibe, der sejlede på Vestindien, var det blandt 
besætningen ikke ualmindeligt at finde sorte vestindere og folk af blandet 
herkomst.10 
  Det er formentlig usædvanligt, at et europæisk handelshus havde vestin-
dere af blandet herkomst til flere ledende stillinger, men det var tilfældet i 
huset Melchior. Firmaets udsendte administrator på Sankt Croix var i en 
årrække en hvid dansker, David Dessau, men firmaets gennemgående skik-
kelse ved hovedafdelingen i Frederiksted var en vis Edward R. Ford. Med 
ham førte Moses Melchior gennem årene en kontinuerlig korrespondance. 
Ford var af blandet baggrund og beskrives som forholdsvis lys. Han skrev 
sine breve på dansk, og han var i kraft af sin ledende stilling ved Moses & 
Søn G. Melchior en meget fremtrædende og anset mand på Sankt Croix. En 
nyankommen amerikansk forretningsmand gjorde i sin dagbog i 1886 en 
bemærkning netop om det forhold, at det ansete københavnske handelshus 
havde en ”kulørt” mand som sin betroede repræsentant.11 Firmaets forret-
ningsforbindelse i Christiansted var i en periode købmanden William Henry 
Heyliger, der ligeledes var af blandet afrikansk og europæisk oprindelse.12 
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Fotografi af den villa på Platan-
vej 6-8 på Frederiksberg, hvor 
familien Bundorph boede det 
meste af sommeren 1888. Bill-
edet er formentlig taget flere år 
forinden under en tidligere ejer. 
Huset var i 1888 ejet af han-
delsmanden J.H. Fechtenburg 
(1831-1915), der havde boet på 
Sankt Thomas, hvor han stiftede 
familie. Han ejede et af øens 
største handelshuse, J.H. Fech-
tenburg & Co, som bevarede 
hans navn, længe efter at fami-
lien i 1869 flyttede til Køben-
havn. Afstanden fra villaen til 
udstillingsområdet har kunnet 
tilbagelægges på 10-15 minutter 
til fods. Københavns Museum.

Moses Melchior og hans søskende plejede selskabelig omgang med flere 
medlemmer af det vestindiske borgerskab i København, herunder enkelte af 
blandet afrikansk og europæisk herkomst.13 Folk i trange kår i Danmark var på 
Moses Melchiors tid klar over, at man kunne forsøge sig hos denne, hvis særlig 
vanskelige forhold indtraf – et par vestindere rundt omkring i landet, folk af 
blandet baggrund, nød således godt af grossererens gavmildhed og omsorg og 
bevarede i årevis en nær kontakt med Melchior, der ikke glemte sine tidligere 
ansatte og andre bekendte. Der er således ikke ved Moses Melchiors omgang 
med sine ansatte og andre noget tegn på, at han behandlede sorte danskere 
anderledes end hvide, men hvordan hans dybere opfattelse af racespørgsmål 
har været, er det på det foreliggende grundlag ikke til at fastslå. 
 På øerne vægrede man sig ved forslaget om at sende en familie til 
København, men man gjorde sig dog undervejs visse overvejelser om, hvem 
der kunne egne sig til at blive sendt afsted. I Sankt Thomas-udvalgets møde-
referater kan man således under 29. februar 1888 læse følgende: “(…) en 
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Negerfamilie valgt af Bybefolkningen vilde blive en større Tiltrækning, end 
en Familie af Landbefolkningen, idet den førstnævnte snarest med Lune og 
godt Humeur kunde more Publikum.”14 
  Der er således tegn på, at man har forsøgt at leve sig ind i ideen om en 
vestindisk families tilstedeværelse på udstillingen for at forestille sig, hvem 
der ville egne sig bedst set fra de besøgendes side. Grosserer Melchior forsøg-
te ligeledes at forestille sig familiens tilstedeværelse. Ud over at vurdere den 
økonomiske værdi af en families deltagelse, søgte han at se for sig nogle af 
de vanskeligheder, der kunne forventes at være for det vestindiske par. Dette 
udtrykte han (sammen med Fechtenburg) i et brev i februar:
 “Vi vilde, som alt nævnt, ansee det for i høi Grad ønskeligt at faa et gift 
tiltalende Negerpar hertil, kanske dog helst uden Børn, da disse ville forøge 
Udgifterne for meget. Vi havde tænkt os, at de intet andet Vederlag skulde 
have for Reisen end Fornøielsen at komme hertil. Derimod selvfølgeligt fri 

Da familien Bundorph under rejsen fra Sankt Croix til København nåe-de til Hamborg, 
sørgede den danske generalkonsul for udbetaling af penge til den sidste del af rejsen, og Charles 
Bundorph kvitterede for udbetalingen af beløbet. Kvitteringen er bevaret i Rigsarkivet sammen 
med korrespondance, regnskaber og tegningen af bygningen.
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Passage frem og tilbage samt frit Ophold. De kunde sendes hertil med et 
af Medundertegnede Melchiors Skibe; om Tilbagesendelse kunde senere 
træffes Bestemmelse. Det vilde tillige i høi Grad være ønskeligt, ja næsten 
nødvendigt, at et saadant Ægtepar kunde beskjæftige sig med en eller anden 
Udøvelse af Husflids Gjenstande, særlig eiendommelig for de dansk vestin-
diske Øer, saasom Fletning af Kurve, Arm- og Halsbaand af sorte, røde og 
hvide Kjærner, Træskjæreri og mange andre eller lignende Gjenstande. Disse 
Arbeider skulle da udføres af dem i selve Bygningen under Publikums Til-
syn, og hvis disse Arbeider ere nette og billige, er Salg af dem vel ikke gan-
ske usandsynligt, uden at vi dog i saa Henseende kan afgive nogetsomhelst 
Tilsagn, da det kun er en Skjønssag. Uanset den mulige Fordel, der derved 
kunde tilflyde nævnte Negerpar, er det ogsaa af Vigtighed for dem selv at 
have Beskjæftigelse, da de ellers let kom til at kjede sig og være mere udsat 
for en vis nærgaaende Beskuelse af Nysgjerrige, der ved Arbeide kunde deles 
imellem det og dem selv og genere dem mindre. Men det maatte være et 
paalideligt og respectabelt Par af den ægte Negertype and no mistake.
  Men for den vestindiske Udstillings eget Vedkommende, anse vi et saa-
dant Negerpars Nærværelse for at være af Betydning, da det maaske, mere 
end noget Andet, vil trække Publikum til Bygningen.
  Vi tilføie endnu, at saavidt Comiteens Midler ei strække til, vil Udgifter-
ne med Ophold etc dækkes herfra.”15 

  Arrangørerne kan således forestille sig det ubehag, det giver, at nysgerrige 
besøgende stirrer på én af den ene årsag, at man ser anderledes ud. Da netop 
det fremmedartede udseende er den særlige attraktion, gælder det således 
for initiativtagerne om at mindske ubehaget. Hertil skal beskæftigelsen tjene, 
og det ses da også af omtalen i Avisen, at fru Bundorph lavede smykker af 
kerner og koraller. Men ud over at have en vigtig afledende virkning overfor 
de besøgendes opmærksomhed, så var det helt i tidens ånd at lade husflid fra 
hver egn af landet og hver del af verden indgå i en udstilling, hvis hovedsigte 
var at præsentere varer og nye industrielle opfindelser.

Iscenesættelsen af vestinderne

Melchior fandt desuden anledning til at understrege, at det skulle være et 
pålideligt og respektabelt par, hvilket hensigten med deltagelsen i udstillin-
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gen oplagt synes at begrunde, men desuden skulle det være et par “af den 
ægte Negertype and no mistake.” Grossereren var som nævnt bekendt med 
forholdene på øerne og vidste, at der var mange indbyggere af blandet eu-
ropæisk og afrikansk herkomst. Blandt visse hvide indbyggere talte man 
om disse personer som mistakes, fejltagelser, idet de eller deres forfædre var 
børn født uden for ægteskab. Melchiors egen omgang netop med denne be-
folkningsgruppe i København og det forhold, at adskillige af hans betroede 
medarbejdere var af blandet baggrund, gør det muligt at afvise, at det fra 
Melchiors side skulle have at gøre med forestillingen om, at der skulle være 
noget uheldigt ved såkaldt raceblanding, som nogle i samtiden mente. Det er 
snarere et spørgsmål om de økonomiske hensyn til attraktionsværdien ved 
en families tilstedeværelse og dermed ideen om, at rigtige vestindere er helt 
sorte og ikke midt imellem. Det var i øvrigt et punkt, som Melchior fraveg, 
som det fremgår ovenfor i det citerede brev med udsagnet “Skulde de ogsaa 
ikke just være kulsorte, saa vilde de dog af det store Flertal herhjemme blive 
betragtede som ægte Negere.” Dette hentyder direkte til familien Bundorph 
og giver formodning om, at der i denne familie var en delvis europæisk 
herkomst.
  Endelig kom dagen for afrejsen. Familien fra Frederiksted sejlede først til 
Sankt Thomas, hvorfra de tre personer afgik den 27. april med damperen til 
Hamborg. Den 19. maj kvitterede Charles Bundorph for i Hamborg at have 
modtaget rejsepenge til den sidste del af rejsen til København. I sin såkaldte 
handelsdagbog noterede Melchior dagen efter: “Negerfamilien ankom idag 
og blev foreløbig indlogeret hos Knapstedsgaard. Om 3 Dage tager Fechten-
burg dem. De spiste hos mig til Middag.”
  Storkøbmanden og skibsrederen Moses Melchiors personlige engagement 
viser sig straks ved, at han åbner sit hjem for at give gæsterne et indtryk af, at de 
er velkomne. Indkvarteringen på gæstgiveriet Knapstedgård, der lå, hvor siden 
Palace Hotel blev opført på Rådhuspladsen, betød en meget kort spadseretur 
til og fra Tivoli, og det var absolut ikke byens billigste gæstgiveri. Melchiors 
engagement gav sig snart efter udslag i en lille rapport, der indgår i et brev fra 
begge grossererne sendt til guvernør Arendrup i slutningen af maj.
 “Udstillingen blev saa efter Bestemmelsen aabnet den 18de ds: og trods 
de mange Forhindringer fra Haandværkernes Side blev vor Afdeling færdig, 
om end ikke før i 11te eller 12te Time.
  Et Par Dage senere, 1ste Pintsedag, ankom Negerparret med Barnet vel-
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Telegram afsendt fra guvernør H.C. Arendrup på Sankt Croix til toldintendant Hugo Anthon 
på Sankt Thomas vedrørende familien Bundorphs rejse til Europa. Der havde været mange ind-
vendinger mod at sende en familie til København. Blandt de mere velmente finder man dom-
mer Peter Mathias Andersen, der i et brev til guvernøren skrev: “Anderledes stiller det sig med 
det unge Negerpar med Børn: det vil være aldeles ødelæggende for de Menneskers Fremtid, om 
de blev sendt hjem og skulde anbringes et halvt Aar i Udstillingsbygningen. Der er jo Negre i 
Kjøbenhavn, og kan Hr. Melchior ikke faa et Par af dem til at gjøre Honneurs i vor Udstilling?” 
Ordningen forekom øjensynlig mere ejendommelig blandt embedsmændene på Sankt Croix 
end hos arrangørerne i København, som med glæde imødeså familiens deltagelse ved den store 
internationale begivenhed. Grosserer Melchior havde forudset visse af de følelsesmæssige pro-
blemer, repræsentanterne kunne komme til at opleve, og tog højde for det, og i øvrigt tog både 
Melchior og medarrangøren Fechtenburg sig af vestinderne. Rigsarkivet.
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beholdne hertil og viste sig allerede samme Dag i den vestindiske Afdeling, 
hvor de ere hver Dag, og som er overordentlig godt besøgt.
  Manden, Bundorph, er overmaade flink, fremviser og forklarer for Pub-
likum de forskjellige Sager. Konen er temmelig alvorlig, men har nok lidt 
Hjemvee og var et Par Dage ikke ganske rask, men det vil nok gaa godt i 
Fremtiden. Barnet vækker især Interesse og er Alles Yndling.”16 
  Det bemærkes, at grossererne – og man kan her rimeligvis regne med, at 
det var Melchior, der førte ordet – straks ved familiens ankomst finder anled-
ning til at bruge mandens navn, Bundorph, ved omtalen. Han bliver dermed et 
individ. I guvernørens løbende korrespondance benyttedes derimod udeluk-
kende ordet neger eller dette indsat i forskellige forbindelser som negerfami- 
lien med den ene undtagelse, da der skulle købes billet, og navnene skulle an-
føres i den sammenhæng. Den danske generalkonsul i Hamborg, Pontoppi-
dan, antydede i modsætning til både Melchior og guvernøren ikke igennem 
sin sprogbrug familiens herkomst, da han indberettede de udgifter, han havde 
haft, “for Charles Bundorph og Hustrus Ophold her og Viderebefordring til 
Kjøbenhavn ifølge hoslagte hans Kvittering M. 41 80”.17 
  I Melchiors korrespondance bliver “Negerparret” således fra ankomsten 
til navngivne personer, der handler og føler, og hvis forhold han endda kan 
indleve sig i. Det fremgår, at hr. Bundorph er flink og fremviser og forklarer 
– ganske som det var hensigten med vestindernes tilstedeværelse. Det er da 
også ganske naturligt, da Charles Bundorph var ansat i apoteket i Frederik-
sted og formentlig var vant til at omgås kunderne og derfor godt vidste, 
hvordan man forholder sig professionelt over for andre mennesker. At fru 
Bundorph har sværere ved at falde ind, kan Melchior godt forestille sig, og 
han forbigår ikke, at hun ser alvorlig ud. Han prøver at se positivt på det og 
giver en undskyldende bemærkning om, at hun nok har lidt hjemve og i et 
par dage ikke var ganske rask, men han er fuld af forventning om, at det nok 
skal gå godt fremover. Og datterens tilstedeværelse er en ubetinget succes.

For fornøjelsens skyld

Der er ingen kilder, der giver indtryk af hr. og fru Bundorphs udbytte af op-
holdet, men Melchior havde, som det fremgår ovenfor, en forestilling om, at 
de skulle gøre det for fornøjelsens skyld. Om den så stod mål med indsatsen 



 Per Nielsen  •  “Familien Bundorphs rejse fra Vestindien til København 1888” 127

er uvist. Fotografiet af familien giver indtryk af, at alle er blevet ekviperet 
enten forud for afrejsen eller efter ankomsten. Det kan meget vel være det 
tøj, som Melchior som anført sørgede for, der blev købt et par dage efter 
deres ankomst. Fru Bundorphs kjole er højeste mode og formentlig af silke, 
og lille Elisabeth er iklædt det bedste børnetøj til det kølige Nordeuropa. 
Hendes tøj vil næppe kunne gøre nytte i Vestindien, men fru Bundorphs 
kjole har uden tvivl kunnet vække opsigt ved kirketid i Frederiksted, når 
familien siden hen var på vej til og fra gudstjeneste, hvis der vel og mærke 
var tale om en gave, men det ville være i Melchiors ånd. Det må formodes, at 
oplevelserne i København har givet stof til en del opmærksomhed hjemme 
og kan henregnes under de fornøjelser, som Melchior omtalte. Charles Bun-
dorphs dansk er formentlig blevet en del bedre under opholdet, hvor hans 
forhåndskendskab til sproget ifølge den ene af aviserne gav mulighed for at 
tale med de besøgende. At kunne tale dansk var baggrund for en vis pres-
tige i Dansk Vestindien, idet det gav mulighed for at konversere de udsendte 
familier, hvad enten det var embedsmænd eller soldater. Men da familiens 
videre skæbne er forholdsvis sparsomt dokumenteret, kan de enkeltes ud-
bytte ikke nærmere belyses.
 Ideen med at lade en vestindisk familie repræsentere øerne ved udstil-
lingen var som anført helt i tidens ånd. Den blev gennemført af grosserer 
Melchior og købmand Fechtenburg, der sammen med apoteker Faber stod 
for de praktiske foranstaltninger i København. Fra kolonialrådsformanden 
på Sankt Croix var der allerede i februar kommet forslag om i stedet at finde 
et par vestindere i Danmark.18 Det er tankevækkende, at manden ikke men-
te, at det ville være noget problem at finde et par vestindere i Danmark. Når 
Melchior ikke har været interesseret i at antage et par lokale vestindere fra 
København, må man formode, at det var for at sikre den autentiske oplevelse 
af, at det var en familie, der var kommet direkte til udstillingen, og ikke to 
medborgere, man kunne møde på gaden til hverdag.
  På trods af, at der i Vestindien var stor skepsis over for planen, måtte nog-
le af de implicerede hen ad vejen ytre sig positivt. Guvernør Arendrup skrev 
i det følgebrev, som Bundorph medbragte fra Sankt Croix til toldintendant 
Anthon, der var formand for komiteen på Sankt Thomas, at “Parret er ikke 
utiltalende.” Det var således lykkedes at finde en familie, som guvernøren, 
om end modvilligt, fandt egnet til at sende til Danmark. At Charles Bun-
dorph var en sympatisk og velegnet mand til opgaven, synes såvel grosserer 
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Officiel Fører eller guidebog til Den nordiske Industri- Landbrugs- og Kunst Udstilling i Køben-
havn 1888. Herren på billedet løfter sløret for det store udstillingsområde med hovedbygningen. 
Til venstre ser man Københavns byvåben flankeret af løver og over og under symboler for indus-
tri (tandhjul), landbrug (kornaks), håndværk og kunst (trekantlineal). Nederst til højre er de tre 
skandinaviske rigers våben, øverst værtslandet Danmark og nederst de to forenede kongeriger 
Sverige og Norge. Finland var under Ruslands styre, og Rusland var repræsenteret med en stor 
udstillingsbygning. Fra Frankrig var det særlig en fornem kunstudstilling, der vakte opmærksom-
hed, men frem for alt var det dansk landbrug og industri, der var repræsenteret.
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Melchiors som de to avisers udsagn fuldt ud at bekræfte. Det har muligvis 
været sværere for fru Bundorph at leve op til forventningerne, men dette 
har man kun Melchiors vurdering af kort tid efter ankomsten. Overhovedet 
savnes der udsagn fra senere på sommeren 1888 til beskrivelse af, hvordan 
forløbet i øvrigt har været, men på afrejsedagen var familien Bundorph atter 
til middag hos grosserer Melchior, hvilket i hvert fald vidner om, at der til 
det sidste fra Melchiors side blev udvist respekt og gæstfrihed. I Moses Mel-
chiors erindring stod familien Bundorphs deltagelse ved udstillingen i 1888 
i et positivt skær. Da han 17 år senere igen var involveret i tilrettelæggelsen 
af en udstilling, hvor der skulle være et vestindisk afsnit, gjorde han følgende 
bemærkning i et brev til sin igennem mange år betroede medarbejder Ed-
ward R. Ford i Frederiksted: “Jeg husker ikke Betingelserne for det Par, vi 
sidst havde paa Udstillingen. Jeg troer det var [min] afdøde Ven Faber, der 
arrangerede det, og han var ret heldig hermed, men nu maa de Folk være 
blevne gamle, og egne sig neppe at komme hertil igjen.” En gentagelse af 
succes’en fra 1888 ville således have været en behagelig løsning i 1905.18 
  Der er ingen antydninger af, at familien Bundorph havde slægtninge 
eller vestindiske venner i København. Det kan dog godt have været tilfældet, 
og i hvert fald er det meget muligt, at nogle vestindere i byen har besøgt 
udstillingen netop for at hilse på disse nyankomme, der kunne fortælle nyt 
hjemmefra.
  Det har formentlig haft betydning for opholdet, at Charles Bundorphs 
arbejdsgiver, apoteker Faber fra Frederiksted, under hele eller dele af ud-
stillingen opholdt sig i København og efter alt at dømme tilbragte en del tid 
på selve udstillingen, hvorfor familien således i hvert fald har haft en enkelt 
person hjemmefra, som de kunne tale med og kontakte, hvis der var behov 
for hjælp og vejledning. I øvrigt synes grosserer Moses Melchior som initia-
tivtager og på baggrund af sin lille rapport til guvernør Arendrup kort efter 
familiens ankomst at have udvist en meget positiv interesse for familien. 
Også den anden københavnske repræsentant for den vestindiske afdeling 
på den store udstilling, grosserer Fechtenburg, synes at have engageret sig, 
jævnfør Avisens omtale af, at familien skulle flytte til Fechtenburgs ejendom 
på Platanvej på Frederiksberg.
  Modtagelsen af familien Bundorph har således fra arrangørernes og fra 
de to avisers side været positiv, og udsagnene afslører stor interesse og en na-
tional stolthed over, at sorte danskere kommer til København og repræsen-
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1. Denne tekst er en del af en større un-
dersøgelse af dansk-vestinderes ophold 
i Danmark 1880-1920. I 2014 udgives 
endvidere bogen Fru Jensen og andre 
vestindiske danskere. Dansk-vestindiske 
sømænd og tjenestefolk i Danmark 1880-
1920 af samme forfatter.

1.a Thorkild Dahl og Kjeld de Fine Licht:
Kunstakademiets Vestindien Studier,.
Opmålinger 1961 på St. Thomas og St. 
Croix. Kbh. 2004, s. 210.

2. RA. Folketælling 1850, 1855, 1857, 1860 
og 1880 Prinsensgade 46/47, Frederik-
sted: Francis Bundorph med familie.

3. Kirkebog for Friedensberg kirke. – 
Meddelt af Ricki Marshall, Sankt Croix.

4. RA. Folketælling 1901 Prinsensgade 33 
og 1911 Prinsensgade 31, Frederiksted, 
Charles Bundorph. Folketælling 1901 
Hospitalsgade 47, Frederiksted, Louisa 
Bundorph. – Det fremgår således, at 
ægteparret i 1901 og 1911 levede hver 

terer kolonierne. Melchior og Fechtenburg havde netop sikret sig, at det var 
en præsentabel familie og et gift ægtepar, da hensigten ikke på nogen måde 
var at sætte hverken repræsentanterne eller udstillingen i et dårligt lys. I 
samtiden var man som nævnt optaget både af raceforskelle og af et andet 
afgørende skel mellem mennesker, nemlig forskellen mellem primitivitet og 
civilisation og udviklingen fra det første til det sidste stadium. Ordvalget i 
beskrivelsen af familien viser, at der benyttes ord som race og neger, men det 
afslører ikke, hvordan disse begreber defineres.
  Familien Bundorphs tilstedeværelse er helt naturlig for grosserer Mel-
chior, der selv havde besøgt Vestindien, og for avisernes skribenter synes 
den at have demonstreret, hvilke muligheder der lå ved en effektiv kultur-
påvirkning. Her var der med kæmpeskridt sket en overgang fra Afrika, som 
man på denne tid opfattede som indbegrebet af primitivitet, til Europa som 
den ypperste civilisation. Det var meget præsentable og almindelige men-
nesker, repræsentanter for folket og med egne små lokale kulturelle karakte-
ristika som måden, fru Bundorph havde bundet sit tørklæde. Det var noget, 
som folkemindesamleren og museumsmanden ville finde interessant. Så-
danne kulturtræk indgår måske også i journalisternes brug af racebegrebet. 
Alt i alt er brugen af ordet race i de præsenterede citater formentlig udtryk 
for noget ubevidst. Race kunne i og for sig blot have forbindelse til hudfarve 
og andre synlige fysiske forskelle eller betydningsmæssigt være noget i ret-
ning af fremmed.
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for sig. Datteren er ikke fundet i 1901 
og 1911, men i 1922 ankom hun til 
New York og angav morens adresse i 
byen som sit forventede opholdssted. 
Fru Bundorph var således på dette tids-
punkt bosiddende i New York. Ellis 
Island Passenger Records. Helena Bun-
dorph.

5. Erhvervsarkivet. Moses & Søn G. Mel-
chior, København. Privatarkiv II. Han-
delsdagbog okt. 1887-nov. 1889.

6. Rigsarkivet. Vestindiske lokalarkiver. 
11.53.258. St. Thomas og St. Jan gu-
vernement. Vedr. udstillingerne i Kbh. 
1872 & 1888. 27.12.1887 Kbh., M. Mel-
chior og J.H. Fechtenburg til guvernør 
Arendrup.

7. Samme. 12.3.1888 Guvernøren til ud-
valget på Sankt Thomas.

8. Samme. 23.3.1888 (at der står maj på 
skrivelsen er en fejl for marts) Gu-
vernøren til udvalget på Sankt Thomas.

9. Samme. 27.4.1888 Guvernøren til for-
manden for udvalget på Sankt Thomas, 
toldintendant Anthon.

10. H.C. Andersens dagbøger under 
8.8.1868, 10.1.1874 og 26.1.1875 om 
Moses Melchiors rejser til Vestindien. 
– Walter Christmas: Krydstogt gennem 
Livet. Bd. 2, s. 77. - Erhvervsarkivet. 
Moses & Søn G. Melchior. Privatarkiv 
II. Ca. 1869-1910 Korrespondance D: 
Breve fra Clementine Dam og Andreas 
Michael Dam. 1873-1912 Kopibøger: 
8.10.1903 Melchior til Edv. Hill og 
6.7.1905 Melchior til Cleney (Clemen-
tine Conradsen f. Dam).

11. Erhvervsarkivet. Moses & Søn G. Mel-
chior. Privatarkiv II. Ca. 1869-1910 
Korrespondance D: 26.8.1882 D. Des-
sau til Melchior, F: adskillige Ford til 

Melchior, H: 27.10.1878 Hvid til Mel-
chior. Kopibøger: Edv. Ford, alle år. 
– Walter Christmas: Krydstogt gennem 
Livet. Bd. 2. Kbh. 1924, s. 89f. – Robert 
Lorin Merwin: Yankee Trader. The Dia-
ry of Robert Lorin Merwin. Sankt Croix, 
Danish West Indies 1886. Christiansted 
2001, s. 34, 79 og 94.

11. National Archives. Washington, D.C. 
Record Group 55. Entry 425 Box 811. 
Case Papers of the Probate Court 1862-
1916. Denne henvisning er modtaget 
fra dr. Elizabeth Rezende, St. Croix.

12. Som eksempel skal anføres brødrene 
Moritz, Moses og Israel Melchiors 
deltagelse ved plantageejer John Mac-
Cormick og hustrus sølvbryllup i Kø-
benhavn 1872, hvor ikke blot John Mac-
Cormick men også flere af gæsterne var 
efterkommere af afrikanere i Vestin-
dien. Fotokopi af gæstelisten modtaget 
med brev af 8.9.1999 fra John H. Mudie 
til Per Nielsen.

13. RA. Vestindiske lokalarkiver. 11.53.258. 
St. Thomas og St. Jan guvernement. 
Vedr. udstillingerne i Kbh. 1872 & 1888. 
Referat af 29.2.1888.

14. Samme. 17.2.1888 M. Melchior og J.H. 
Fechtenburg til guvernør Arendrup.

15. Samme. 28.5.1888. M. Melchior og J.H. 
Fechtenburg til guvernør Arendrup.

16. Samme. 2.6.1888. Pontoppidan, Kon-
geligt dansk General-Consulat til gu-
vernementet.

17. Sm. 27.2.1888. P.M. Andersen til gu-
vernør Arendrup.

18. Erhvervsarkivet. Moses & Søn G. 
Melchior, København. Privatarkiv II. 
Handelsdagbog okt. 1887-nov. 1889. 
9.10.1888. – Samme. Kopibog 1903-
1905, s. 707, 7.4.1905 Melchior til Ford.
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“Kiøbenhavns Folk plages 
tit af skidne Gader”
n  Af Inger Wiene
  

I hele 1700-tallet diskuterer borgerne problemet med de beskidte gader i forhold 
til affald og brolægning. Løsningen med en videnskabelig udregnet brolægning 
og overvågning af skraldefolk og brolæggere virkede tilsyneladende ikke. I denne 
artikel undersøges det, om problemet kan skyldes, at folkene i deres arbejde havde 
nogle vilkår, der falder mellem to produktionsmåder – den førindustrielle med pa-
triarkalsk bestemte relationer og den kapitalistiske med aftalt løn og arbejdstid.

En hverdagsmorgen i København, 2013. Vågner ved skraldevognens larm og 
skraldemændene, der bakser med containerne. Går ud på badeværelset og 
bruger bad og toilet, men efterlader intet spor – vupti, så er det væk. Det løber 
ned i kloakken. Husker skraldeposen og tager den med ned og lægger den i 
containeren i gården. Og aviserne i den anden og flasker i den tredje. Hilser 
på viceværten, som går og fejer. Cykler på arbejde på en asfalteret cykelsti. Det 
regner. Regnevandet klukker, mens det løber ad asfalten ned i risten, der er 
ved kantstenen til fortovet – ned i undergrunden. Kommunens gaderenhold 
er i gang med tømning af de kommunale skraldespande, som står jævnt fordelt 
over hele byen.
  Asfalterede gader, gaderenhold, kloakker og skraldeafhentning er nød-
vendige forudsætninger for rene gader – og naturligvis er også de mennesker, 
der arbejder med det, nødvendige. De møder til tiden og udfører deres arbejde 
og får løn for det.
  I 1700-tallets København var det en del mere kompliceret og besværligt at 
komme af med affaldet. Der var hverken skraldespande, kloakker eller fastansatte 
folk, der havde ansvar for håndteringen. Stort set alle ældre københavnerhisto-
rikere har afsnit om beskidte gader og manglende renovationen i deres historier 
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Ifølge Carl Bruun er dette en ”Gammel Gaard i Amagergade (Nr. 11)”. Her er ikke indtegnet 
noget skrald, hvilket formentlig ikke er helt i overensstemmelse med virkeligheden. Bemærk de 
mange render, der førte spillevandet ud gennem porten til rendestenen. 

om København i 1700-tallet.1 Det er historier, som beskriver livet i København 
med kapitler om alt lige fra håndværksmestre til konge og fra rendesten til slot.  
Grundige og troværdige. Men hvis man begynder at stille spørgsmål omkring 
forandringer, henvises til “den nye tids komme” – til tiden efter 1840. 
 Til gengæld har yngre byforskere fokuseret mere på forklaringer på for-
andring. Mange ønsker at besvare spørgsmålet: hvad er det i “den nye/moderne 
tid” der gør, at byen fungerer bedre, og at for eksempel gaderne er rene? Sva-
rene dækker et bredt spekter: videnskab, teknologi, sundhed, kommunens kon-
stituering, demokrati, urbanitet, industrialisering og byplanlægning m.m. – alt 
sammen synes klart at være betingelser, der skulle være opfyldt, for at gaderne 
i “den nye tid” blev rene. 



134         Historiske meddelelser om København 2013

Men spørgsmålet kan også stilles til samtidens kilder. Ved at studere samtidens 
udsagn om problemet, kan man eventuelt finde andre, yderligere betingelser, 
der skulle opfyldes for gadernes renhold. Her er udsagn om 1700-tallets ind-
byggeres syn på gader, gaderenhold og om det, som borgere, Magistrat og 
staten anså for årsager til gadens dårlige tilstand og manglende renhold. Der 
peges på mange årsager til disse elendigheder, årsager som også ovennævnte 
byforskere peger på. Men udover disse årsager, peger 1700-tallets “talere” og 
skribenter også – forholdsvis samstemmende – på endnu en faktor, endnu en 
betingelse, som skulle være indfriet for at gaderenholdet kunne fungere. Nem-
lig menneskets ændrede tilgang til og opfattelse af arbejdet.
 

En gade i 1700-tallets København

Gaden var stedet, hvor indbyggerne håndterede deres affald – eller stedet, hvor 
ting blev til affald i det øjeblik, de nåede brolægningen. Det var her på gaden, 
at affaldet blev et voldsomt problem, hvis man skal tro de historiske beskriv-
elser og de samtidige diskussioner om emnet. Den af Kongen nedsatte Bygn-
ingskommission udtaler i 1776, at København ikke var Kongen værdig:
 “Stenbroen bliver i en hast fuld af Huller og Gaderne ved et par dages 
Regn af den imellem Stenene idelig opstigende Dynd, saa urene at Kiøben-
havn i dette Fag nærmere ligner en sølagtig Landsbye end en Kongl. Reci-
dence Stad, hvor god Orden og Indretning skulle herske”.2 
Men alt dette affald: Hvor kom det fra? Hvem eller hvad producerede det?  
 Hvem eller hvad placerede det på gaden, og hvem eller hvad tabte det? 
Hvis fravær skyldtes det, at det blev liggende? Der skulle mange levende ak-
tører til for at skabe affaldet på gaden; både mennesker og dyr, men også 
gaden selv producerede, som vi senere vil se, affald og snavs. Og ja, vejret 
havde også dengang stor indflydelse.

Gaden som rum

En gade i 1700-tallets København var mellem 8 og 18 alen bred.3 Det fleste 
var omkring 10-12 alen – altså seks til otte meter. Husene, der omkransede 
gaden, var fra to til tre etager høje. Dertil kom for det meste kælder og kvist. 
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Brolægningen bestod af utilhuggede natursten lagt i jord og ler. Langs husene 
var der som regel et lille stykke fortov adskilt fra gaden af en dyb rendesten. 
Mange husejere havde bygget små skure ved kældernedgangene, samt trap-
per op til indgangsdøren, ude på fortovet. 
  Langs rendestenene var der sat høje afvisersten, for at undgå at vogn-
hjulene kørte i rendestenen. Rendestenene kunne være foret med sten eller 
træ og have en dybde på op til 16 tommer (godt 41 cm). Ved portene ind 
til baggårdene lå der rendestensbrædder over renden. Gaden var højest på 
midten, så regnvand kunne løbe ned i rendestenen.4 Under brolægningen lå 
der mange steder vandrør af træ. De skulle ofte repareres og udskiftes, hvilket 
havde betydning for brolægningen, da den skulle brydes op hver gang, der 
skulle foretages udskiftninger eller reparationer (ligesom i dag).
  Gaden var et offentligt rum, men det var den enkelte husejers pligt at 
sørge for renhold af gaden og rendestenen. Også selve brolægningen var 
husejerens ansvar, hvilket betød en meget uensartet brolægning, alt efter eje-
rens økonomiske formåen. 
 

Husholdningerne og gården 
som spildevands- og skraldeproducent

Ud fra ejendommenes porte gik en rende, som førte husenes spildevand ud 
til rendestenen.
 Fulgte man renden gennem porten ind i gården, kunne man se, at der var 
afløb fra køkkenerne og eventuelle stalde til renden. I gården stod der også 
en vandpumpe og et lille skur med lokum over en muret eller træbeklædt 
latringrube.5 Ovenover lokumsskuret havde man ofte et dueslag, og desuden 
gik høns frit rundt. Spildevandet fra disse kilder løb ud i renden, og blev 
suppleret med spildevand fra tøjvask og opvask samt øvrigt vand fra køk-
kenernes udslagsvaske samt fra ko- og hesteholdet i staldene. 
  I de fleste gårde var der udover beboelse også produktion af forskellige 
varer. Det skabte også affald. Affald fra farverier, brændevinsbrændere, fiske-
blødere, tarmrensere, garverier ydede deres del af affaldet og spildevandet. 
Disse håndværk lavede især meget spildevand. En fiskebløder brugte vand 
til at bløde de salte fisk op. Farvning og garvning foregik med vandopløs-
ning og skylning. Alt dette spildevand løb ud i rendestenen, hvor det blev 
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blandet med gadens spildevand. Det faste affald måtte til gengæld bæres ud 
på gaden. 
 Inde i køkkenerne blev der ud over mad også produceret køkkenaffald. 
Rådne grønsager, skræller, knogler fra dyr og fisk, æggeskaller, fjer, indvolde. 
Også rengøring i husene producerede affald. Gulvene var strøet med sand. Når 
det var beskidt fejedes det sammen, og nyt blev strøet. Ovnene, der opvarmede 
husene, og madlavningen over ild ved en retterbænk i skorstenen dannede 
aske. Desuden var der andet affald som glas, krukker og tallerkner, der var gået 
itu, og tøj og sko, som ikke længere var gode nok til at gå i arv.
 Alt dette skulle ud på gaden for at komme videre væk fra huset som af-
fald og spildevand.

Affaldet på gaden 

Ud på gaden til rendesten flød altså spildevandet fra husholdningerne og er-
hverv og stalde. Det kunne ofte blande sig med latrin fra de såkaldte kælderfolk. 
I mange kældre boede folk til leje. Ofte havde de ikke adgang til at bruge lo- 
kummet i gården, hvorfor de måtte tømme natpotterne direkte i rendestenen.6 

  Beboernes husholdningsaffald skulle bæres ud på gaden for at afvente 
skarnvognens afhentning. I Forordning om Gadernes Renholdelse fra 1702 
kan det læses, at vognmanden “ved hver vogn eller karre skal have en klokke, 
paa det at indbyggerne kand høre dennem, naar de komme, hvor de da skal 
lade udi bøtter, baljer og truer bære samme deres feje-skarn lige ud paa kar-
rerne eller vognene og ej legge noget deraf paa gaderne”.7   
  Ansvaret for at affaldet blev bragt ud på gaden i tide, var husbondens. Hvis 
hans tyende ikke havde båret affaldet ud på det rigtige tidspunkt, blev det anset 
som hans fejl og manglende opsyn: “Alle de tienistetyende eller andre, som 
antreffes og befindes at have ladet sig bruge med ureenlighed eller uhumskhed 
paa gaderne at henlegge eller i canalerne kaste, skal straffes udi halsjernet, og 
de, som det lader giøre, give til straf fire rigsdaler. Ej heller maa nogen lade 
udskylle nogen uhumskhed igiennem renderne fra hans huus og gaard ind 
i gadernes rendestene. Handler nogen herimod, da skal hosbonden, som er 
pligtig at have tilbørlig opsigt med sine folk, have forbrudt første gang 2 mark, 
anden gang dobbelt, men tredie gang straffes efter politierettens kiendelse”.8  
 Slammet fra rendestenene skulle renses op og lægges på gaden ligesom 
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Gadesælgerske sælger
pølse fra bod. Peter 
Cramer, formentlig 1781. 
Brættet foran boden er 
et rendestensbræt, der 
skulle gøre det nemmere 
at komme over den dybe 
rendesten. Den høje sten 
i forgrunden er en af 
de såkaldte afvisersten. 
Københavns Museum.

bunkerne af gadefej og husholdningsaffald. Det, der faldt i rendestenen, 
kunne enten tilstoppe den eller flyde med spildevand og regnvand til slam-
kisten længere nede af gaden.
  På gaden blev affaldet viderebehandlet, så at sige: Bunkerne fik oftest lov til 
at blive liggende i så lang tid, at det blev blandet med de bunker af gadefej, der 
også lå og ventede på afhentning. Når alle disse bunker lå tilstrækkeligt længe, 
blev de blandet sammen og spredt for alle vinde – og noget af det havnede i 
rendestenen.
 Mennesker som fodgængere, ryttere, kuske, kludekoner, børn, beboere og 
handlende havde hver deres aktie i spredningen. Børn og kludekoner rodede 
bunkerne igennem for at finde klude. De fik penge for kludene, når de afle-
verede dem til papirproducenterne og andre kunne også finde et eller andet 
brugbart klædestykke eller husgeråd. Også dyr som hunde, heste, høns og 
rotter rodede rundt i affaldet og spredte det yderligere. Og derudover le-
verede de selv mere affald til gaden.
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Skarnager, kludekone og tjenestepige af G.L. Lahde: Klædedragter i København efter forlæg af 
Johannes Senn 1820 og 1830. Den pligtopfyldende tjenestepige tømmer skraldespanden, mens 
kludekonen har taget klude fra affaldet, som hun senere sælger til en papirproducent. Den nu-
værende betegnelse for en skarnager er en skraldemand som har navn efter den skralde, som 
han skulle varsle sin komme med. Københavns Rådhusbibliotek.



Fra gennemkørende hestevogne og kærrer blev der af og til tabt noget, når de 
rumlede af sted over den ujævne belægning og bøndervogne på vej til eller 
fra torvet tabte ofte grøntaffald eller hele grøntsager. Affaldet på gaden var 
ikke den enkelte producents ansvar, men var en del af det anonyme gadeaf-
fald. Desuden producerede selve brolægningen også slam: Når det regnede, 
blev det lerede lag, brostenene var lagt i, til mudder. Det sivede op mellem 
brostenene, hvor det blandede sig med affaldet.9 
  Det var her fra gaden, at affaldet skulle afhentes. Før det blev placeret på 
gaden, var det husejernes ansvar, men bortskaffelsen af det var vognmæn-
denes ansvar. Magistraten havde udliciteret arbejdet til dem. Vognmændene 
havde så ansat folk til arbejdet. 
  I 1700-tallet skulle borgerne rette sig efter ovennævnte forordning om 
renhold og gader fra 1702. Her var håndteringen nøje beskrevet. Men talrige 
klager mere end antyder, at affaldet fik lov at ligge i dagevis på gaden. 
 

Vognmandens karle og tyendet

Renovationsinspektør Krag klagede i 1718 over, at indbyggerne bare kastede 
affald på gaden i tide og utide.10 “Folk vedbleve med at udkaste Uhumsk-
heder og Ler, Kalk, Grus, Pjalter og deslige, og fra Tørvevogne og Høvogne 
spildtes en Mængde Smul; ligeledes efterlode Amagerne paa Torvene saa 
megen Halm, Rødder og Roetoppe, saa det var forskrækkeligt at se. … Ga-
derne bleve ikke fejede i rette Tid paa de bestemte Dage …”.11 
  Krag fortsatte med at klage over, at indbyggerne også var skyld i, at vogn-
mændenes karle, der skulle hente affaldet, var fulde: “...og Indbyggerne 
skænkede Øl og Brændevin for hans Karle, for at disse skulde se igennem 
Fingre med, hvad det var for Ting, der bleve udbaarne af Husene. Hans Folk 
bleve derved forledede til Drukkenskab og de skikkede sig kun slet, uagtet de 
havde 4 Rdl. om Maaneden, og forlode Tjenesten i Utide, Hug vilde de ikke 
tage imod og det var for kostbart for ham at lade dem arrestere, hvilket de ej 
heller havde noget imod”.  Vognmandskarlene var altså, ifølge renovations-
inspektøren, fulde, opførte sig dårligt og forlod arbejdet – hvilket han ikke 
kunne forstå, da han synes, at lønnen var god. 
  Et par måneder senere gik Magistraten i forbøn for renovationsinspek-
tør Krag. Man skrev til Kongen, at det var rimeligt at videresende Krags 
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ansøgning om at kunne bruge nogle svenske fanger i stedet for de uduelige 
karle, som forlader tjenesten, når de har fået løn: 
 “...om det allernådigst maatte behage Eders Kongelige May, at tillade, at 
Assessor Svend Kragh efter hosfølgende hans allerunderdanigste Ansøgning 
maatte overlades nogle af de svenske Fanger for betaling till Kiørekarle thi 
derved kunde alle Vognene Stedse holdes i gang, i stæden for at nu endeel 
af Dem for Mangel af Folk staar stille, hand og kunde vendte sig stadigere 
tieniste af bemelte Fanger, end De folk hand nu haver, hvoraf endeel ere saa 
vandartige og liderlige at naar de af hannem tilsiges i Deries Fattigdom kan 
have faaet noget forskud paa deris Løn, løber de bort med Pengene og for-
lader hans Tieniste. Vi har derfor ikke kundet nægte denne hans ansøgning 
til Eders Kongl. May. – allerunderdanigst – at Recommendere”.
  Krag selv beskrev karlene som bestående “af Ribsrabs, hvad som til det Ar-
bejde kan bekommes, fra andre Steder fraløbne, gamle, vanføre, liderlige, syge 
og skrøbelige, som til andet Arbejde ej ere duelige og af Nød og Trang sig dertil 
begive, formedelst Folk ikke ere at faa i disse vanskelige Krigstider; saa hænder 
det sig, at de, som kunne bekommes, en Del gider ej arbejde, naar det er vaadt 
og ondt Vejrlig, saa løbe de bort, kunne igen ikke findes, en Del er liderlig og 
ved Drik og Sus forsømmer Arbejdet og fordærver Heste og Vogne, agter in-
gen Straf, andre ere syge og skrøbelige og nogle ere bortdøde af Blodgang”.12  
  Vognmandes folk havde – ifølge Magistraten og renovationsinspektøren 
– ikke den rette indstilling til arbejdet. De var gamle og syge – og det, der var 
værre - og gad ikke arbejde, hvis de da overhovedet mødte op. En anden men-
neskelig faktor var, som nævnt ovenfor, tyendet, der bare smed affald på gaden 
på de forkerte tidspunkter, hvis de ikke var under husbonds opsigt.
  Problemerne med de snavsede gader var voldsomme. I 1777 søgte man 
at sætte ind mod disse skidne gader.

Forordninger om gader og gaders renhold i 1777 

Forordninger var love givet af staten. Når forordninger blev givet, var det 
fordi staten havde erkendt, at der var et problem, som måtte løses. Forord-
ningernes præciseringer og fokus peger på, hvad problemet mentes at være, 
og hvad det skyldtes. Gentagne forordninger om samme emne kan tolkes, 
som at de forrige forordninger ikke blev overholdt.
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Det var Kongen, der udstedte love og forordninger, men det var byens Magi- 
strat, der skulle sikre, at de blev overholdt. Forordninger henvendte sig til de 
mænd, der var overhoved i et hushold – og havde husbondmyndighed over 
alle i sit hushold. I husholdet var udover hans kone og børn desuden tyende, 
men også hans svende, lærlinge og andre ansatte. Det var således husbon-
den, der havde myndighed over, og på en del områder stod til ansvar over 
for loven for alle i sit hushold (som det ses i citatet fra 1702 i forrige afsnit). 
De fleste erhverv var organiserede i lav, der regulerede karriereforløb inden 
for fagene samt andre rettigheder og pligter. Tyende var stort set at betragte 
som husbonds umyndige børn.
 I Magistraten var der tre til fire borgmestre og seks til otte rådmænd. De 
var borgere (og grundejere) i byen, men udpegede af Kongen. Magistraten 
refererede til Danske Kancelli.
  I to forordninger fra 1777 om gaderne og deres renhold kan aflæses, hvem 
eller hvilke af de aktører, der producerede gadeaffaldet, der blev udpeget som 
den eller de skyldige, samt hvilken rolle gadens brolægning havde.
  Den første udkom i maj måned. Den omhandler gaders renhold og 
havde titlen: “Anordning anl. Hvorledes med Kbhvns Gaders og Pladsers 
Renovation for Fremtiden skal holdes med videre.”
 Forordningen beskriver særdeles minutiøst – og ret indviklet og svært 
forståeligt – i hele 41 paragraffer, hvordan man skulle holde gaderne rene.13 Helt 
opsummerende og forenklet beskrives i nedenstående: Hvad der skulle gøres, 
hvornår og af hvem og hvis ansvar det var, samt sidst – men absolut ikke mindst 
– hvordan opsyn og kontrol af, at forordningen blev overholdt, skulle ske.
 I første paragraf slås det fast, at alle gader og fortove skulle fejes, rendeste-
nen oprenses og skarnet lægges i bunker til bestemte klokkeslæt hver dag. 
  Det forbydes at udskylle “uhumskhed” i rendestenen, at ådsler af større 
dyr end katte lægges på gaden, men at døde høns gerne måtte lægges i bun-
ken med fejeskarn. Desuden kunne “Gruus, Jord, Farve-Kiedlernes Bund-
fald og deslige” anses som fejeskarn. Der måtte ikke lægges “Glas, Potteskaar, 
Søm og deslige” på bunkerne. Det skulle lægges direkte op i vognen.
  I § 5 fastsættes det nærmere, hvordan man skulle forholde sig til tids-
punktet for fejning. Det er en forholdsvis indviklet beskrivelse – man skal 
holde tungen lige i munden for at beregne tiden:
 “Feiningen, og hvad dertil henhører, skal passes saaledes, at hele Ar-
beidet kan være til Ende til de bemeldte Klokkeslæt eller i de seneste ¼ Time 
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derefter; Og paa det Bunkerne saa kort Tid som mueligt, førend de borttages, 
kan sammenfeies, maa Feiningen ikke uden ¼, ½, ¾, eller i det høieste 1 Time 
før bemeldte Klokkeslæt, alt i Forhold til den Strækning, som er at reengiøre. 
For Resten maa hverken før eller seenere, eller til andre Tider, end bemeldt er, 
nogen Gade-Feining skee, under hvad Paaskud det end maatte være”.
  Når gadefejningen var udført kunne husholdningsaffaldet bæres ud og 
lægges ovenpå bunkerne af gadefej.
  Ansvaret for at fejning og udbæring af husholdningsaffald skete hver 
dag på korrekt vis, pålagdes som før de grundejere, der havde grunde langs 
gaden, ligesom de også havde ansvar for brolægningen. Kun ejerne – og ikke 
de folk, han havde ansat hertil – havde ansvaret, som det også ses ovenfor. 
Ligesom det var vognmændene, der havde kontrakt med Magistraten på af-
hentning, som havde ansvaret herfor og ikke deres folk. Vognmændene stod 
således til ansvar for at afhente fejeskarnet senest en time efter den tid, hvor 
fejningen skulle være afsluttet. 
 Som det ses, blev det atter understreget, at det var vognmandens ansvar 
at holde opsyn med sine ansatte. Mange af de andre paragraffer i forordnin-
gen handler også om kontrol og opsyn. Det kunne tyde på, at man, allerede 
før forordningen var givet, var klar over at den ikke ville blive overholdt. I 
hvert fald beskrives et helt hierarki af folk, der skal overvåge hinanden. Poli-
timesteren er den øverste i “kontrol-hierarkiet”. De 15 renovationsbetjente, 
som skulle kontrollere gadernes renhold, refererede til ham. Hver dag skulle 
de afgive rapport til ham, om hvad de havde observeret vedrørende reno-
vationen. De skulle “paasee, at Feiningen, med hvad dertil henhører, Isens 
Opstødelse og Ureenligheders Bortkiørsel nøie fuldbyrdes paa foreskrevne 
Tid og Maade, samt at intet begaaes, som strider imod denne Renovations-
Anordn.; hvorom de til Politiemester daglig skal give Rapport”.
  Byen skulle opdeles i ti distrikter, som fik hver en ansvarlig renovations-
betjent. De resterende fem betjente skulle holde opsyn ved portene og sikre 
at “ingen Ureenlighed aflosses paa Veiene” og at “Planererne giøre deres Em-
bede”. Disse betjente lønnedes af byens kasse. Derudover skulle der ansættes 
ti såkaldte pligtsfejere med hver en pligtsvogn. Hvis en vognmand eller en 
grundejer ikke sørgede for ordentligt renhold, skulle renovationsbetjenten 
tilkalde en pligtsfejer til at feje og bortkøre det gadeaffald, som ikke var blevet 
fjernet retmæssigt. Politiets øvrige betjente skulle i sidste ende kontrollere, 
om også renovationsbetjentene havde “opfyldt deres Pligt”.
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Grundejerne og vognmændene kunne ansætte dem, de ville, blot ikke reno-
vationsbetjentenes “pligtsfolk”, da de kun måtte feje efter ordre fra deres over-
ordnede: renovationsbetjenten, ligesom en renovationsbetjent eller politibe-
tjente i almindelighed heller ikke måtte påtage sig at feje eller køre for husejer 
eller vognmand ”saasom de ikke kan have Opsigt med det Arbeide, de selv 
besørge forrettet”.
  Forordningen har flere hovedpointer: Fastsættelse og præcisering af hvad 
der skulle gøres. Hvornår det skal gøres. Af hvem det skal gøres. Og af hvem 
og hvordan, der skal holdes opsyn med, at arbejdet bliver rigtigt udført. Det 
blev påpeget, at det var vognmændene og hans folk, der i sidste ende var det 
svage led i vedrørende gadernes renhold. Derudover havde også husejere og 
deres tyende deres del af skylden. Problemet søgtes i forordningen løst med 
mere kontrol og overvågning og som noget nyt indførtes også tidsskemaer 
– med nøjagtig angivne tidspunkter for afhentning. Det var altså stadig den 
menneskelige faktor – karle og tyende – der mentes at være problemet.
 Tre måneder efter forordningen om renhold blev følgende forordning 
givet: “Forordning ang. Steenbrolægningen med anden dertil hørende Ind-
retning paa Gaderne Torvene og Pladserne i Kbhvn”.14  
  Inden denne forordning blev publiceret, udspandt der sig en længere di-

Udvendige afløbsrør, skure i gården og 
almindeligt forfald var helt op i 1970erne 
udbredt i de ældre københavnske baggårde. 
Fotografi, Københavns Museum.
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skussion mellem Magistraten og den af Kongen nedsatte Bygningsdirektion 
om gadens bedste profil, materialer og priser. Men som det ses i nedenstående, 
var det også en spændende diskussion om betydningen af brolægningen i 
forhold til gadernes renhold samt om brolæggernes arbejdsforhold.
  Den enevældige konge nedsatte et væld af direktioner og kommissioner, 
som skulle være hans repræsentant i diskussion og udredning af emner med 
betydning for Kongen. Da København var kongelig residensstad blandede 
Kongen sig i mange af byens forhold. Således havde han også nedsat en byg-
ningsdirektion, som skulle varetage de kongelige interesser vedrørende byg-
ninger og gader i København. I 1776 sad en økonom ved navn Christian 
Petersen Agerskov, ingeniørofficer H.E. Peymann og arkitekt C.F. Harsdorff 
i direktionen.
  I 1773 var Bygningsdirektionen fremkommet med et forslag til ny bro-
lægning i Københavns gader. Det var udarbejdet af den franske ingeniør Jean 
Marmillod, der var kaldt til landet for at reformere landevejene. I 1775 afviste 
Magistraten den som for dyr og “teoretisk”. I 1776 tog Bygningsdirektionen til 
genmæle i et promemoria indeholdende citater fra Magistratens forslag, som 
fint opsummerer uenigheden og samtidig giver et indblik i gadens tilstand.15 

  I direktionens promemoria ses i alle kommentarer en slet skjult ironi 
omkring Magistratens viden om emnet – eller mangel på samme. Direk-
tionen slog fast, at deres forslag til ny brolægning byggede på videnskab og 
erfaring i modsætning til Magistratens.
  “Reglerne ere udførligen afhandlede efter visse og sikre Grundsætninger, 
der er hverken Plan eller Forslag, som har sin Grund i Indbildningen, eller 
uvisse Hændelser, intet som kan være nogen til Hinder eller Fornærmelse: 
tværtimod alt er udregnet, og saa nøye som mueligt bestemt til Nytte og 
Bequemmelighed for enhver, baade i Særdeleshed og Almindelighed. Hvad 
Magistraten imod denne Plan vitløftig og ubestemt har andraget, det gaae Vi 
forbie og vende os til Sagen”.
 Magistraten derimod anså det ikke for den store videnskab at brolægge 
gader. Den var også modstandere af den ingeniøruddannede franskmand 
Marmillod, som havde udarbejdet det oprindelige forslag. Også Magi-
straten havde en ironisk tone, da de kommenterede direktionens holdning 
vedrørende, at “Videnskaben at regulere og Broelægge Gader, er én saa høy 
Videnskab, at ingen Dansk enten haver Hoved eller Begreb”.
  Direktionen slog på, at det var nødvendigt med relevant uddannelse som 
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f.eks. arkitekt eller ingeniør, fordi de “have anvendt deres hele Livs–Tid paa 
at studere de til Konstructionen og de dermed forbundne Dele henhørende 
Videnskaber, og ikke lytte til folk som ey kiender mere dertil, end hvad der 
høres tale derom, eller hvad uerfarne Folk forebringer, der som oftest ere 
frække nok til at dømme om det, de langt fra ikke forstaae. Upaatvivlelige 
forledes Magistraten og til at følge disses Principiio”.
  Oplysningstidens videnskabsidealer synes endnu ikke at have “nået” 
Magistraten.

Opsyn med rette profiler

Magistraten havde ansat en brolægningsinspektør sergent Johan Knoblauch. 
Han var formentlig selv uddannet brolægger og skulle holde øje med de an-
dre brolæggere og brolægningen. Men direktionen mente ikke, at han besad 
de rette kvalifikationer til sit job: “Med temmelig Vished troer Directionen 
ikke engang, at Broe-Inspektøren kan tegne eller forfatte en Profil;” 
  Magistraten foreslog også, at udvalgte borgere skulle føre opsynet med 
brolægningen. Direktionen syntes naturligvis, at det var en rigtig dårlig idé, 
fordi disse borgere ikke havde viden nok om god brolægning: “men finder 
Magistraten i hver Gade et saadant Antal, som har Indsigt nok til at paasee 
et Arbeide, som indrettes efter de mathematiske Regler grundede Planer? 
…En saadan Orden er kun Indbildning, eller i det høyeste en Formalitet 
uden Nytte og uden Indsigt til Tingenes sande og rette Befordring”.

Brolæggerne og opsynet med dem

Der synes også at være uenighed omkring brolæggernes evner og løn og om, 
hvad man kunne forvente af dem. Direktionen mente, at Magistratens overslag 
på lønnen både for brolæggere og daglønnere var for lav, når man tænkte på, 
at de kun kunne arbejde seks måneder om året – i sommerhalvåret. Desuden 
mente de ikke, man kunne udregne lønnen efter, hvad et “enkelt stærkt og hur-
tigt Menniske, ved overordentlig paa en Dag eller to at anspænde Kræfterne, 
kan giøre, men i stedet se på hvad daglønnerne, som daglig er i Arbiede, i Al-
mindelighed under god og paalidelig Opsigt forretter, … ”
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 Desuden søgte de såkaldte stærke og hurtige folk desværre hen, hvor lønnen 
var bedre: “thi, i en Stad som denne, hvor en Mængde af slige Folk finder 
langt større Fortienneste ved Kiøbmændene, Skibsværfter, nødes man til at 
tage dem saadanne, som de ere at faae, …”
  Direktionen mente altså, at den arbejdskraft, der var tilgængelig, ikke 
var den bedste, fordi de gode folk kunne tjene mere andre steder. Og de 
daglønnere, der stod til rådighed, krævede “god og paalidelig Opsigt”, hvis 
man skulle få ordentligt arbejde ud af dem. Desuden måtte man ifølge di-
rektionen også tage hensyn til, at det, at være brolægger ikke gav samme 
karrieremuligheder som i andre fag: “og dette synes Os meget lidet for en 
Haandværker, der ikke, ved at blive Mester som andre Professionister, har 
noget Haab om i hands Alderdom at forbedre sine kaar”.
  Andre “professionister” – eller andre fag, var organiserede i lav, som 
blandt andet regulerede antallet af mestre, svende og lærlinge. En forven-
telig karrierevej var således, at man startede som lærling for at ende som 
mester. At være brolægger på dette tidspunkt syntes i det hele taget ikke at 
være et fag med samme uddannelsesforløb som andre fag.16 I folketællingen 
1787 kan det ses, at der ikke var mestre, svende eller lærlinge med erhvervet 
brolægger.17 “Brolægger” var muligvis på dette tidspunkt mere betegnelsen 
for det arbejde, man havde, end en egentlig uddannelse. Så når direktionen 
fremlægger profiltegninger og taler om nivellement, var det – i 1700-tal-
let – formentlig ikke umiddelbart forståeligt for hverken brolæggere eller 
brolægningsinspektør.

Gadens konstruktion: 
profilen, firkantede brosten og sand

På tegningen (s. 148), som var vedlagt promemoria, ses forskellige gadepro-
filer. De var tegnet af ingeniør Marmillod og var en del af direktionens argu-
mentation for nye gadeprofiler. 
  A og B1 og B2 er sådan som rendestene stort set var lavet før 1777. De 
var dybe – op til 16 tommer (ca. 41 cm) - kantede i bunden og var foret med 
træ eller sten. Det er denne profil, Magistraten ønsker at videreføre. Men 
Bygningsdirektionen mente, de var decideret farlige både for fodgængere og 
passagerer i hestevogne: “I Henseende til de dybe Rendestene efter B2 lige 
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ved langs med trotoiren [fortovet], som ikke ere tildækkede, da ere disse de 
sletteste af alle, og burde aldrig tilstædes; thi de ere de farligste for Fodgæn-
gere paa Trotoirerne; falder et Menniske eller en Foed glider i Rendestenen, 
er det en besynderlig Lykke, om det reiser sig med hele Arme og Been, eller 
uden én eller anden farlig Vunde; Saadanne ere dog de fleste af de Rendes-
tene der anlægges under Magistratens Direction: ... man vil finde en Dybde 
af 16 Tommer lige ned i Rendestenen fra den øverste Kant af Trotoiret, un-
dersøger man tilligemed Profilen af Gaden paa denne Længde, erfares det 
med første Øyekast at Rygningen af Gaden har saa forfærdelig et Fald imod 
Rendestenen, at en Vogn ikke kan kiøre til en Port, uden at indjage dem, der 
sidde deri, den største Skræk for at kastes om”.
  Bygningsdirektionen mente, at profilen C med den såkaldte brækkede 
rendesten, var bedst, billigst og smukkest: “at Directionen har anseet og end-
nu anseer Profilen C. som den bedste Maade, uagtet alt hvad Magistraten 
derimod ved hver Artikel fremfører; denne Profil er af alle den sparsomste, 
efterdi den hverken udkræver Tømmer, hugne Stene eller Jern; den er og den 
som falder smukkest for Øyet”.

Materialerne

Direktionen argumenterede desuden for, at der i stedet for utilhuggede 
marksten, skulle bruges firkantede sten: “thi om de ville efter deres Maade 
alene have Stene, som var dem for store, i Stykker slagne lige saa udannede 
som de springe for Hammeren, eller om de efter Vores Maade skulle dannes 

De københavnske gader og stræder var 
fuld af liv af enhver art. Dette liv var 
dog også medvirkende til mere affald 
i gaderne. Tidens kunstnere tegnede 
dog som regel ikke gadens skidt med. 
Selv den nyligt omlagte rendesten i for-
grunden til højre og det karakteristiske 
rendestensbrædt ser pænt og rent ud. 
Akvarel af P. Klæstrup, 1840, Køben-
havns Museum.
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Den franske ingeniør Jean Marmillods tegning af de gamle gadeprofiler (A og B1+2) og hans 
nye forslag (C). Københavns Stadsarkiv.
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i en cubisk Form eller Terningformig, hvilket bør ske, naar man vil have en 
god Gade”.
 Sand blev anset for helt nødvendigt som underlag for de firkantede 
sten – også i henseende til gadernes renlighed og dermed for befolkningens 
sundhed: “Ikke mindre nødvendigt er et saadant Underlag i Henseende til 
Gadernes Renlighed; en betydelig Iagtagelse, og ey alene i Betragtning af 
den anselige Bekostning, der aarlig anvendes paa Gadernes Renovation, i 
hvor ukiendelig den endog er, naar Naturen selv, enten med Frost eller Vind 
og Soel, ikke byder sin Hielp, men og i Betragtning af Sundheden i den tem-
melig store og ikke ganske folkefattige Kiøbenhavn”. 
  Direktionen benyttede her lejligheden til også at give udtryk for sin util-
fredshed med gadens renovation, hvilket gentages i nedenstående citat.

Brolægnings betydning for gaders renhold

“Gaderne som ere broelagte uden Underlag af Sand, ligge bestandig som i 
Dynd. Ved Kiørselen forrykkes og fortrykkes Stenene letteligen, som har in-
gen Forbinding eller fast Underlag; Stenbroen bliver i en hast fuld af Huller 
og Gaderne ved et par dages Regn af den imellem Stenene idelig opstigen-
de Dynd, saa urene at Kiøbenhavn i dette Fag nærmere ligner en sølagtig 
Landsbye end en Kongl. Recidence Stad, hvor god Orden og Indretning 
skulle herske”.
  Bygningsdirektionens bemærkning om, at København mere ligner en 
“sølagtig landsbye” end en kongelig residensstad viser, at den var opmærk-
somme på, at gadernes orden og kvalitet havde indflydelse på om byen frem-
stod som Kongen værdig. Også renholdet af gader havde betydning herfor.
  “Vil man derimod indvende, at de Gader som ere oplagde i Underlag af 
Sand og ere urene; da tilstaae Vi det, men Urenligheden som føres fra de sum-
pige Gader dels med Vognhiulene og deels med det der spildes, saavel af Gade 
som Natvognene, saavelsom og den ordentlige Feynings-Forsømmelse, er nok 
til at giøre dem urenere end de burde være: dog vil man aldrig finde dem at 
ligne Moradser, som de uden Underlag i Sand omlagde Gader”. 
  Disse citater peger på bedste måde tilbage på sammenhængen mel-
lem brolægningen og gadernes renhold. Det ses, at sten lagt i ler betød, at 
gaden selv producerede slam. Ganske vist var gader med sten sat i sand også 
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beskidte, men det skyldtes ikke gaden selv, men den mangelfulde fejning og 
afhentning af affald. 
 I den endelige forordning, der udkom i august 1777, ses det tydeligt, 
at Kongen og hans embedsmænd virkelig havde lyttet til den (af dem selv 
nedsatte) direktion.18 Forordningen starter med, at Kongen giver udtryk 
for, at gaderne ikke er, som han ønsker dem: “hvorimod paa de fleste Steder 
have tildraget sig saadanne Mangler, der ikke kan bestaae med den herved til 
Staden Beste samt Inbyggernes Bequemmelighed og Lettelse hafte Hensigt”.
  Han udstedte derfor denne forordning samt nedsatte en Brolægnings-
kommission, der skulle træde i kraft i 1778. I forordningen beskrives i 12 
paragraffer nogenlunde enkelt og tydeligt, hvordan brolægningen fremover 
skulle være. Forordningens retningslinjer ligger meget tæt op af, hvad direk-
tionen havde foreslået – som det kan ses i ovennævnte promemoria. Neden-
for opsummeres hovedpointerne.
  Man måtte ikke påbegynde brolægning eller lave rendestene, før det 
rette nivellement for hældninger og fald var udregnet af kommissionen. 
Gader og pladser skulle fremover brolægges med tilhuggede “tærningsfor-
mige” sten i “et Underlag af 8 Tommer tyk tienlig og ei med Ler blandet 
Broesand”. Man skulle fortsat anlægge fortove. Rendestenene skulle ud-
føres som “Knek-Rendestene”. Hvor fortove og knek-rendestene anlagdes 
samtidig, kunne der sættes en afvisersten for hver 9 alen. De måtte ikke 
være højere end fortovets overkant, og ”de høiere Afviisere skal derimod 
afskaffes og ei taales…”. 
  De to forordninger havde naturligvis til formål at løse problemerne om-
kring gadernes urenlighed. Brolægningen skulle ved anvendt videnskabelig 
tilgang, som rette nivellement, knækkede rendestene og firkantede sten lagt 
i sand, være lettere at holde rene. Love og regler for affaldshåndtering, tids-
planer og kontrol med husejere, vognmænd og især deres folk, skulle betyde 
rene gader og afhentning af affald.

Rettede folk sig så efter loven denne gang?

Det ser ud til, at det gik som det gjorde mange andre gange, hvor love og 
regler vedtages for at løse et problem. Ganske vist blev gaderne gradvist bro-
lagt, som foreskrevet i forordningen, men det løste ikke helt problemet med 
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de åbne rendestene og vejrligets indflydelse. På affaldshåndteringsområdet 
og for affaldsafhentningen var der dog tilsyneladende slet ingen fremgang.
  “Kjøbenhavns Gader vedblev dog at være smudsige, og Politimester 
Fædder skrev i 1784, at han efter 12 Aars Erfaring var kommen til den 
Overbevisning, at “Værket overhovedet ikke med nogen Slags Indretning 
kunde komme til Fuldkommenhed”. Grundene hertil vare den bestandige 
Vognfærdsel, Fejeskarnets og anden Urenligheds Udkastelse fra Husene, den 
uophørlige Gravning og Opbrydning af Brolægningen ved Vandrendernes 
Reparation, Lossepladsernes fjerne Beliggenhed, Vinterens foranderlige 
Veirlig af stærk Frost, megen Sne og Tøveir, og fremfor Alt “Stadens nedrige 
Beliggenhed paa tildels opfyldt Grund”.19  
  Politimesteren klagede altså over, at skarnet stadig kastedes på gaden, og 
at brolægningen blev brudt op, og at vejret og Københavns beliggenhed var 
årsager til urene gader. Vejret og beliggenheden kunne man naturligvis ikke 
lige ændre på.
 N.D. Riegels skrev også om det i sin første udgivelse af Kjøbenhavns Skilde-
rie, 1786.20 Gaderne blev beskrevet som så bløde af slam og affald, at man kunne 
gå på dem uden at støde sine ligtorne. Og han henviste også til, at der på gade-
hjørnerne hang plakater, som angav, hvornår gaden var blevet gjort ren. Men 
plakaterne var selv tilsølede af det skidt, som de bevidnede, netop var fjernet. 
  “Gaderne selv ere, naar Veirliget paa nogen Maade tillader det, saa bløde, 
at den, der mest plages af Ligtorne, ikke har Aarsag til at klage, og skulde 
han hist og her blive siddende fast, istemme han en Sang til Renovationens 
Berømmelse. Den vil være ham ligesaa tienlig som det er den Forbittrede 
at tælle til Tyve, førend han iverksetter Vredens Beslutning. Plakaterne paa 
Hiørnerne, der sige os at Gaderne ere feiede og rene, ere ofte selv ikke er fri 
for at besudles og overstænkes af det Dynd, som de bevidne ikke at være til. 
Den udkastede Uhumskhed, de stinkende Aadsler af Hunde, Katte, Rotter 
o.s.v. fylde Luften med en Damp, der indsues af Lungerne, til megen Fordeel 
for Libitina, i det mindste for hendes troe Tienere, Lægerne”.21 

  Ganske vist er tonen sarkastisk, og dermed er beskrivelsen nok noget 
overdrevet, men Riegels beskrivelse af den manglende afhentning af affaldet, 
står formentlig til troende.
  Nogle år senere, i 1793, udgiver en “Simon Sandrue”, synonym for den 
samfundskritiske P.A. Heiberg, et tryk, hvor han ironiserer kraftigt over Ma-
gistraten og ikke mindst dens håndtering af renholdelsen af gaderne.22 
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“Et Par Ord i Fortrolighed til Kiøbenhavns Magistrat om Skarn og Skarn-
agere, Eller: hvorfor blev Renovations- Licitationen i Aar holdt saa sildig? 
Motto: Kiøbenhavns Folk plages tit af skidne Gader”.
  “Nu nærmer sig snart den ubehagelige Aarstid, at Skarn og Ureenlighed 
næsten regner ned fra Himmelen, for i Mangel af Krig, Pest, dyr Tid eller 
anden Landeplage at lade os vide, at vi ikke ere bedre end andre Folk. Straffes 
andre Stæder ved Ild og Sværd, da straffes vi ved Skarn og Skarns Mang-
foldighed…At det medfører saare megen Ubehagelighed, veed vist nok en-
hver, i hvis Lod det falde at gaae, medens andre kiøre, gjennem skarnbedækte 
Gader, og er bleven vaad og tilsøles; og at det ogsaa medfører megen Skade, 
det kan formodentlig enhver let begribe, som veed, hvor megen Indflydelse 
vaade Fødder kan have paa Helbredet;”

Den kongelige mønt set fra Nyhavn, senere Holbergsgade ca. 1865. På trods af at gaden er 
brolagt efter “den nye metode”, er den ikke ren. Fotografi, Københavns Museum.  
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Simon Sandrue skriver også en pudsig lille sidehistorie om, hvad der kan 
ske som følge af skarn på gaden. Skarn på gaden ødelægger skoene, som skal 
repareres af skomageren, som bliver for rig og får butik med store vinduer i 
– og måske derfor vil i Rådstuen som rådmand – og det kræver vel mere end 
simpel borgerforstand. Også han ironiserer heri – ligesom Bygningsdirek-
tionen – over bystyrets evner.
  “Ved at tage alt dette i nærmere Betragtning og nøjere Overvejelse, 
besluttede jeg, uagtet jeg kuns er en læg Mand og simpel enfoldig Bor-
ger, at tilskrive den højvise Magistrat disse Par Ord i al Fortroelighed, for 
derved at vække deres Opmærksomhed til at lægge sig den omtalte Ting 
paa Hjertet, og jeg fandt det saa meget vigtigere at fuldføre dette mit patri-
otiske Forsæt, som jeg erindrede mig, at jeg sædvanligviis saae de højvise 
og respektive Magistrats=Personer kjøre; jeg fandt det derfor rimeligt, at 
de maaskee ganske havde glemt, hvorledes det maatte være at gaae gjen-
nem skidne Gader, især i Regnemaanederne. … Da vore Dage henhøre 
til den Tid, i hvilken Projekter synes at lykkes fortreffeligen, og Projekt-
magere at spille en brillant Rolle; saa vil ogsaa jeg, dog uden at gjøre mig 
grundet Haab om nogen Belønning, hvortil jeg er alt for dansk, fremsætte 
et Projekt, dette nemlig: at Kjøbenhavns og velvise Magistrat skulde sætte 
Skarnet og Ureenligheden paa Kjøbenhavns Gader til Auktion og ikke til 
Lisitasion, saaledes at de, i stedet for at give Penge for dets Bortførsel, fik 
Penge for det, og da kunde Borgerne have Aarsag til at glæde sig over deres 
Magistrat, naar denne gjorde selv Snavs og Skarn i Penge – til Borgernes 
Fordeel”.23 
  Simon Sandrue mente, at årsagen til miseren var affaldets manglende af-
hentning. Et problem, der kunne løses ved, at man lod renovationen overgå 
fra licitation til auktion. Han mere end antydede, at Magistraten gav vogn-
mændene fordele ved en licitation, så kun de, der allerede havde den, kunne 
byde ind. En auktion over renovationen skulle være mere reel, også fordi der 
i virkeligheden var penge at hente ved renovationen.
  Gaderne blev, som nævnt, ganske vist langsomt, lagt om efter “den nye 
metode”. Alligevel havde byen stadig beskidte gader. Kontrollen og opsynet 
virkede tilsyneladende ikke. Problemet var søgt løst med videnskab og opsyn. 
Men problemet syntes at være at få de, der skulle udføre det konkrete fysiske 
arbejde, til at efterleve love og regler. Hvorfor det, kunne man spørge?



154         Historiske meddelelser om København 2013

Den ny tid: Teknik, politik, økonomi og holdninger

Hvis man ser sig om i dagens København, må man, trods enkelte utilfredse 
klager, erkende, at problemet med gadernes renhold i grunden er løst på 
bedste vis. Hvad var det så, der løste problemerne?
  Ifølge senere forskere, var det først, da den nye tid – eller den moderne tid 
– kom, at problemerne blev løst. Med den nye tid kom de nye muligheder, som 
skulle til, for at problemet omkring gaderne og deres renhold kunne løses. 
  Hvornår startede den moderne tid, og hvilke nye vilkår for gader og ren-
hold bragte den? De fleste byforskere er enige om, at den starter omkring 1840, 
og at der ikke findes et enkelt svar på, hvad, der gjorde forskellen. Der er ikke 
tale om enkle kausale forklaringer. Men alt efter deres fokus – deres ærinde 
– udpeges enkelte vilkår, der skulle være til stede, for at problemet blev løst.
  Hos Hugo Matthiessen, som i 1924 udgav bogen “Københavnske gader 
1728-1795”, spiller ankomsten af den nye tid en stor rolle. Han beskriver 
den gamle by som en levende organisme/krop, der handler/gør ting. I tiden 
mellem de to store bybrande er der tale om en meget gammel og slidt krop. 
Renholdet fungerede ikke, og helt i tråd med 1700-tallets egen påpegning af 
problemerne, skriver han:
  “Vognmændene formaaede ikke at overholde de fastsatte Tider, Blæst, 
Regn og Færdsel spredte de ventende Skarnbunker for alle Verdenshjør-
ner, og Genstridighed, Slendrian og ond Vilje fra Husværternes Side bidrog 
yderligere til at bringe Maskineriet i Uorden”. 
  Han slutter næsten hvert kapitel med, at “den nye tid” kommer. I af-
snittet om rendestene ses det desuden, at han også – som f.eks. Bygningsdi-
rektionen af 1777 – så Magistraten som de bagstræberiske.
 “Den nye Rendestenstype, som i sidste Fjerdedel af 18. Aarhundrede Fod 
for Fod banede sig Vej gennem Hovedstadens Gader, afveg nemlig betydeligt 
fra den gamle, og naar Modstanderne saa stærkt angreb den flade Rende, var 
det i klar forstaaelse af, at den frem for alt andet karakteriserede den Mo-
derne Brolægning, man møjsommeligt maatte paatvinge Magistraten”.
  Hugo Matthiessen slutter sin bog med at beskrive 1700-tallet som tiden, 
hvor den gamle og nye tid brydes, hvorefter den nye tid starter efter, at bran-
den i 1795 havde gjort rent bord.
 ”Mellem de to Brande, der med 67 Aars Mellemrum stod som Ildsøjler 
over Danmarks Hovedstad, mærker man dog en Kraftig Brydning mellem 
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Fortidens og Nytidens Idealer, og de første var godt paa Vej til at bukke un-
der, da Storilden 1795 voldsomt greb ind og afgjorde Slaget. Afklaret og har-
monisk rejste Nyklassicismens København sig af Tomterne i rene, lidt tørre 
Linjer, og med den umaadelige Mængde Murgrus og Aske, man Læs for Læs 
kørte bort, gravlagdes Resterne af det gamle Bybillede, som fyldt af Farver og 
Poesi bar præget af Aarhundreders traditioner”.24  

  For Hugo Matthiessen var det den nye tid som sådan – med alt hvad den 
indeholdt, der pressede sig på og udryddede gamle traditioner.
  Hans Peter Hilden skrev i 1979 bogen Skrald, storby og miljø. En beret-
ning om Københavns kamp mod affaldet gennem 200 år. Hilden mener, at 
vendepunktet i 1850’erne både er politisk og økonomisk og teknisk skabt. 
Men den vigtigste ændring skete i 1857, hvor Københavns forfatning ændre-
des således, at Magistraten deles i fire med hver sine borgmestre og forvalt-
ninger. Altså en politisk – konstitutionel forklaring.
  Tim Knudsen har i “Storbyen støbes” fra 1988 især fokuseret på den kom-
munale byplanlægning efter 1840, som særligt ved ingeniørernes arbejde fik 
afgørende betydning for byens form og opdeling samt ikke mindst hygiejne, 
men han ser også på menneskene i byen og forandring i synet på det gode liv.
  Det gode liv er også i fokus hos Karin Lützen i “Byen tæmmes” fra 1998. 
Her er det især borgerskabets ønske at opdrage de mange dårligt stillede 
mennesker, der kom til byen i begyndelsen af 1800-tallet. De mange fattige 
mennesker betød, at byen blev mere og mere fæl at færdes i for borgerskabet, 
som gennem især velgørenhed søgte at tæmme og opdrage underklassen.
  Hanne Lindegaard skrev i 2001 en ph.d.-afhandling på DTU med 
titlen: Ud af røret? Planer, processer og paradokser omkring det køben-
havnske kloaksystem 1840-2001. Hendes fokus er udredning af diskussion 
og diskurs omkring kloakkernes etablering. Hun breder diskursen ud og 
påpeger også, at i og med den nye kommunale forvaltning skabtes mu-
ligheden for en kloakdebat. Desuden var professionerne ingeniører og 
læger nu til stede med hver deres professionelle indlæg. Med henvisning til 
Foucaults genealogibegreb gør hun rede for tiden før kloakdebatten. Dette 
afsnit fungerer dog mest som afsæt for analysen og forståelsen af, hvad der 
sker efter 1840, og dermed fremdrages især vilkår af betydning for kloake-
ringen af spildevand i 1857 og med latrin i 1901. 
 I 2006 udkom en antologi om de moderne byers udvikling fra midten af 
1800-tallet: “Den moderne by”. I forordet, skrevet af Søren Bitsch Christensen 
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og Mette Ladegaard Thøgersen, fremhæves industriens fremvækst som den 
vigtigste faktor bag periodens omfattende urbanisering. De mener, som også 
Knudsen, at ”inddeling af byrummet i funktionsbestemte zoner (zoning) er 
et nøglebegreb i byudviklingen under industrialiseringen. Baggrunden var, 
at en meget stor del af bybefolkningen ikke længere boede, hvor de arbej-
dede. Den ene årsag hertil var industriens fremkomst i sig selv, og den anden 
var opløsningen af den patriarkalske husstand med mester, familie, svende 
og andre ansatte”.
  Byplanlægningen får desuden en afgørende betydning for byens orden 
og disciplin.
  “Storbyens orden og disciplin blev altså ført frem som en sag af mange 
grupper og ikke altid ud fra samme interesser. Der var for eksempel læger, 
skolelærere, ingeniører, politiet, arkitekter, politikere og pædagoger. Men det 
var byplanlægningen, der føjede de mange tanker sammen i en orden, et 
helhedsyn ...”. 25

  Antologien kommer meget vidt omkring, men af relevans i denne sam-
menhæng er især en artikel skrevet af Jens Toftegaard Jensen. Borgerskabets 
byideal og monumentsætning, ca. 1850-1920. Han starter med at slå fast at: 
“I midten af 1800-tallet opstod den urbane kultur i Danmark, og snart over-
tog et nyt selvbevidst borgerskab styringen af byen. Det nye borgerskab og 
byen var nærmest komplementære størrelser: Den moderne bys bekvemme-
ligheder og muligheder definerede borgerskabet, og borgerskabet formede 
byen økonomisk, kulturelt og fysisk”.
  “Første gang, det nye borgerskabs syn på byen for alvor dukkede frem, 
var i 1840’erne og 1850’erne. På denne tid blussede en voldsom debat om 
først Københavns og senere andre større provinsbyers hygiejniske forhold 
op. I aviser, blade, rapporter og byrådsforhandlinger går malende beskrivel-
ser af byens stank, urenlighed og uhumskhed igen. Særligt lugten fra de åbne 
rendestene, latriner og de ofte stillestående vandløb, der skulle lede skidtet 
bort, stod for skud”.
  Jensen nævner, at kritikken af lugten især forklares af den miasmatiske 
sygdomslære, der forklarede sygdomme som spredt via lugte. Men han me-
ner at kunne se af klagerne, at det måske især var observatørerne, der var 
sket noget med – og ikke den urbane virkelighed (lugtene). Den tog ganske 
vist til, mener han, men det særlige er borgerens ”forfinede næse”.
 Jensen påpeger, at det nye borgerskab udpegede nogle andre af byens 
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indbyggere, som dem der var skyld i de grimme lugte – nogle der ikke pas-
sede ind i deres forestilling om den gode by. ”De klagede også over de ind-
byggere, der ikke levede op til borgerskabets normer for god og korrekt op-
førsel og derved ikke hørte hjemme i den ideelle by”. 
  “Det er denne artikels påstand, at borgerskabet opfattede denne smud-
sige by samt underklassens opførsel som to problemer, der i fællesskab ud-
fordrede ideen om den gode og rene by. Den urene by var dybest set et ud-
tryk for andre indbyggeres forsømmelighed og ignorance”.26 
  Han – og flere af de førnævnte byforskere – har altså blik for, at borger-
skabet i midten af 1800-tallet udpegede underklassens forkerte indstilling til 
arbejdet. En pointe, som tages op nedenfor.

Overvågning og tilsyn

De ovennævnte forhold – tekniske: vedrørende asfaltering og kloakering 
samt politiske: som følge af kommunens opkomst og ny struktur – var vigtige 
forudsætninger for, at gaderne kunne blive rene. Også den ændrede hold-
ning til renhold og affald hos borgerskabet har formentlig haft betydning. 
  Men når man ser tilbage på de udpegninger af problemer og løsninger 
på affaldsproblemerne, der blev udtrykt i 1700-tallet, så er det især kar-
les og tyendets holdning til arbejdet, samt det opsyn, borgerskabet mente, 
kunne disciplinere folk, der springer i øjnene. Målet var at få de folk, som 
blev udpeget som uvillige, til at udføre det arbejde, de var sat til – midlet 
hertil var opsyn og overvågning. 
  Det er derfor det, der nærmere vil blive behandlet i det følgende, nem-
lig midlet til disciplineringen af befolkningen: overvågning og opsyn.
  Den franske filosof Michel Foucault skriver i sin bog “Overvågning 
og straf. Fængslets fødsel” om disciplin: “Den angiver, hvordan man kan 
få greb i andres kroppe ikke blot for at de gør det, man ønsker, men for 
at de fungerer, som man ønsker det, med nogle teknikker i overensstem-
melse med den hastighed og effektivitet, som man har fastsat…Disciplinen 
frembringer da nogle lydige og trænede kroppe, nogle ”føjelige kroppe”. 
Disciplinen øger kroppens styrke (i form af økonomisk nytte) og mindsker 
de selv samme kræfter (i form af politisk lydighed)”.
  For at implementere disciplinen skal man kunne overvåge.
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Det bedste egnede rum for overvågning er et lukket rum. Foucault citerer 
en fabriksejer i forbindelse med etablering af en fabrik i 1777: “Den ro og 
orden, som man bør opretholde, kræver, at alle arbejderne forenes under det 
samme tag, sådan at de partnere, som har til opgave at styre fabrikken, kan 
forebygge og råde bod på de misbrug, som kunne opstå blandt arbejderne, 
og standse dem i deres vorden”.
  Det lukkede rum er ikke nødvendigvis et fysisk lukket rum. Også andet 
kan tages i brug for at skabe dette rum. 
  “Men “det aflukkede” er som princip hverken konstant, uundværligt eller 
tilstrækkeligt i de disciplinære apparater. Disse bearbejder rummet på en 
meget mere smidig og fin måde. For det første efter princippet om den ele-
mentære lokalisering eller inddeling i kvadrater. Til hvert individ sin plads, 
og på hver plads et individ. Undgå at inddele gruppevis, opløs de kollektive 
størrelser, analyser de vage, massive eller uhåndgribelige flerheder. … Det 
er nødvendigt at fjerne virkningerne af ubestemte fordelinger, individernes 
ukontrollerede forsvinden, deres diffuse cirkulation, deres uanvendelige 
og farlige koagulering. En taktik til anti-desertering, anti-vagabondering, 
anti-sammenhobning. Det drejer sig om at etablere hvem, der er til stede 
og fraværende, vide hvor og hvordan man genfinder individerne, oprette 
nyttige kommunikationsmidler, afbryde de andre, sådan at man hvert øje-
blik kan overvåge enhvers opførsel, vurdere den, sanktionere den, måle dens 
kvaliteter eller fortjeneste”. 27

  Det er præcist det rum for disciplinering, som kritikerne af vognmandens 
karle taler om at skabe gennem overvågning. Men karlene lod sig ikke over-
våge. Rummet for disciplinering synes ikke at være til stede – hverken som fy-
sisk aflukket rum eller gennem tvang. De karle, der skulle disciplineres, skulle 
villigt lade sig kontrollere, når der nu ikke var tale om fængsler eller anstalter. 
 Det borgerskab, der skrev regler og forordninger og kommentarer om 
daglønnere, karle og tyende i 1700-tallet, gjorde det ud fra egen opfattelse af 
det gode liv og livsverden. De opfattede verden som hierarkisk opdelt – et hi-
erarki, hvor hver enkelt person havde en bestemt plads. De søgte at opdrage 
folk til at udføre deres arbejde og passe den plads, der var dem givet. Men 
borgerskabets projekt lykkedes ikke. 
 At industrialiseringens lønarbejdere møder til tiden og udfører det ar-
bejde, de får løn for, er ikke et resultat af borgerskabets opdragelse i form 
af disciplin og overvågning. Det var ikke dem, der skabte lønarbejderens 
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I Nørre Voldgade fandtes endnu i 1850 nogle dybe rendestene. Her ses de på et maleri af ano-
nym. Københavns Museum.

arbejdsopfattelse, men den nye produktionsmåde og lønarbejderlivsformens 
egen praksis, der var nødvendige forudsætninger herfor. 
  Men hvad var det så for en situation karlene levede i? Ifølge borgerskabet 
var de dovne og det, der var værre – men kunne problemet mon være, at de 
havde en anden opfattelse af deres egen situation og andre forventninger til 
arbejdet.
  1700-tallets brolæggeres og vognmandskarles livssituation var væsens-
forskellig fra den verden, som industrialismens lønarbejdere senere blev en 
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del af. Desuden var de formentlig heller ikke helt en del af de rammer, som 
erhverv i 1700-tallet fungerede under.
 Bygningsdirektionen viser i det ovenstående nogen forståelse for, at 
brolæggere og deres håndlangere ikke brænder for deres arbejde. De påpeger, 
at de ikke var en del af den struktur, som andre håndværk indgik i. Andre 
håndværk var som nævnt organiserede i lav. Hver mester var gift og havde 
de ugifte svende og lærlinge boende hos sig i sit eget hushold. Lærlingen blev 
svend og kunne derefter blive mester og blive gift og dernæst få eget hushold.
  I folketællingen fra 1787 kan ses, at der for brolæggernes vedkommende 
ingen store mesterhushold er.28 Erhvervstitlen “brolægger” bruges i ca. 20 
tilfælde, og ingen af dem har nogen inden for samme fag boende hos sig. 
Dette bekræfter, at der ikke som i de fleste andre håndværk, var indbygget 
karriereforløb. Det understreges af, at der kun er en, der betegner sig som 
svend, en som “dreng” og kun en, der betegnede sig selv som mester. En del 
med titlen “brolægger” var gift og boede i små hushold – andre var ugifte 
logerende både i 1787 og i 1801. Det kunne se ud til, at uddannelsesforlø-
bet og dermed karriereforløbet var gledet ud af erhvervet. Dermed var mu-
ligheden for selv at gifte sig og blive mester med eget hushold formindsket. 
Brolæggerlavet blev desuden nedlagt i 1782.29 Brolæggerne var formentlig 
fastlåste i en position, hvor fremtiden ikke bød på bedre tider i forbindelse 
med arbejdet. Incitamentet til arbejde mindskedes formentlig af denne 
grund. Det for andre fag på dette tidspunkt stadig gældende lavssystem var 
ganske vist så småt under opbrud, men fungerede trods alt som ramme om 
arbejdslivet.
  Hvis der søges på titlerne vognmand og vognmandskarl i folketællingen 
1787, ses det til gengæld, at store vognmandshushold med op til 20 karle 
var det mest almindelige. Ofte står karlene benævnt som tjenestekarl eller 
gadekarl – hvilket kan understrege tyendeforholdet. Vognmanden var gift og 
husstandsoverhoved for sine ansatte karle, som alle var ugifte. Dog var der 
én vognmand, der havde fire gifte karle boende. Men de boede ikke sammen 
med deres koner. Ved to af dem står der, at hun boede på landet. I 1801 ser 
det nogenlunde ligesådan ud, men flere karle havde eget hushold – disse var 
dog meget små – oftest kun mand og kone.30

  Vognmandens karle og brolæggerne var altså ikke svende i et hånd-
værkerhushold. De fik ingen uddannelse, de havde ingen redskaber og ingen 
mulighed for at tjene nok til at blive gift eller selv at blive vognmand eller 



 Inger Wiene  •  “Kiøbenhavns Folk plages tit af skidne Gader” 161

mester.31 De har ikke noget ansvar og ingen karrieremulighed, og de produ-
cerede ikke noget produkt – en vare som har en værdi på markedet. 
  Det er over for disse mænd, overvågningen blev sat ind. Men det virkede 
tilsyneladende ikke. Gaden var ikke et egnet rum for overvågning, selv om 
et helt hierarki af overvågere blev sat ind på opgaven. De kunne heller ikke 
tvinges til arbejdet, og der syntes ikke at være nogen fremtid for dem – noget 
incitament til at udføre arbejdet.
  Det er måske her, der kan ligge en del af forklaringen på problemet. 
Der skulle være en pointe for folk i at indgå aftale om arbejdets udførelse 
– renhold af gaderne – og udføre det. Det var der ikke – i hvert fald ikke 
umiddelbart. Der er ikke tale om et arbejdsgiver-lønarbejder forhold, som i 
den kapitalistiske produktionsmåde – ej heller om arbejdet som en del af et 
patriarkalsk håndværkerlivsforløb.
  Alt peger på at for at finde ud af, hvorfor disse folk – ifølge borgerskabet 
– vedblev at være uinteresserede i at arbejde, må vi se på den produktions-
måde, der var herskende i København i 1700-tallet.
  Niels Jul Nielsen diskuterer blandt andet i sin ph.d. afhandling: “Bånd, 
brudflader og bevidsthed på B&W 1850-1920” netop den førindustrielle 
produktionsmåde. Kapitel 1 indledes med et citat af Marx og Engels fra 1848: 
“Bourgeoisiet har, hvor det kommer til magten, ødelagt alle feudale, patri-
arkalske, idylliske forhold. Det har ubarmhjertigt sønderrevet de brogede 
bånd, der i feudaltiden knyttede mennesket til dets naturlige foresatte, og 
har ikke ladet andet bånd tilbage i menneskets forhold til hinanden end den 
nøgne interesse, den følelsesløse “kontante betaling”.32 

  Jul Nielsen afviser den evolutionistiske forestilling om, at en patriarka-
lisme dør hen for at erstattes af de formelle relationer mellem ledelse og an-
satte på et kapitalistisk grundlag. Jul Nielsens afhandling er en omfattende 
afhandling, der kommer vidt omkring i diskussionen af ledelse og arbejder 
i industrialiseringen – og blandt andet afviser, at ovennævnte bevægelse fra 
patriarkalisme til kapitalisme sker glidende og successivt. Relevant i denne 
sammenhæng er det lille hjørne af afhandlingen, hvor han ser på “patriarka-
lismen”. Det kaster lys på, hvad det var, karlene ikke fik.
 Patriarkalismen inkluderer, at patriarken tager ansvar for arbejderens 
reproduktion på sig.    
 Reproduktion inkluderer kost og logi, som det ser ud til at karlene fik hos 
vognmanden i og med, at de boede hos ham. Men reproduktion inkluderer 
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Ved	Københavns	brand	i	1728	ødelagdes	store	dele	af	den	gamle	bykerne,	og	
ikke	mindre	end	fem	kirker	og	1.670	huse	blev	flammernes	bytte,	ligesom	3.650	
familier	blev	husvilde.	Det	er	derfor	forståeligt,	at	der	i	månederne	efter	bran-
den	dukkede	forslag	op	til,	hvorledes	man	i	fremtiden	kunne	undgå	tilsvarende	
katastrofer.	Et	af	disse	genoptog	et	projekt	fra	Christian	V’s	tid,	men	det	blev	
det	ikke	mere	realistisk	af,	og	hvis	det	var	blevet	gennemført,	havde	det	næppe	
kunne	bremse	ilden	i	oktoberdagene	1728.

Efter Københavns brand i 1728 fremkom der som efter alle store ulykker en 
lang række forholdsregler, der skulle hindre gentagelser af katastrofen: Et 
af de mere kuriøse forslag findes i Ingeniørkorpsets historiske kortsamling, 
hvor der ligger et lille uregistreret kort på 30 x 35 cm over Københavns ældre 
dele mellem Vestervold og Gothersgade.1 Langs Nørrevold og den vestlige 
side af Larslejstræde er der vist to sammenhængende bassiner med forbin-
delser tværs gennem fæstningsværkerne til voldgraven. Oven over kortet er 
der tegnet en profil af en del af voldanlægget med en forklaring til, hvordan 
en brandsprøjte kunne pumpe vand over voldgraven ind i byen. 
  Det hele ville være noget gådefuldt, om ikke der i venstre margen fandtes 
noget af en forklaring: Her nævnes det, at kortet viser et projekt fra Chri-
stian den V’s tid (1670-99), som indebar, at der i Nørre Kvarter, som lå fjer-
nest fra kanaler og havn, blev udgravet to bassiner, som man så kunne bruge 
til bekæmpelse af kommende brande. Hovedbassinet skulle ligge i Nørre 
Voldgade med det andet bassin som en arm ned langs Larslejstræde og 
dermed strække sig ind i det tætbefolkede kvarter. Vandet skulle angiveligt 

Til værn mod brand 
– et projekt fra Christian V’s tid
n  Af Bjørn Westerbeek Dahl
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komme fra voldgraven og føres under volden i rør, der skulle graves ned 
midt i kurtinerne på hver side af Hahns Bastion. 
  Som supplement til disse to bassiner, fortsætter teksten på kortet, skulle 
der udgraves et antal nye hovedbrønde i byen, således bl.a. to på begge sider 
af Vesterports inderside, to i Vestergade og yderligere to i den “Ny-Vester-
gade”, der i 1728-29 fik navnet Frederiksberggade. Andre brønde skulle pla-
ceres i Studiestræde, i Nørregade, i Købmagergade, på Gråbrødretorv, ved 
Nørreport og i Gothersgade. Også Kongens Nytorv skulle forsynes med 
brønde, men her skulle de udformes særligt smukt. Det var jo dengang byens 
fornemste plads. Forslagsstilleren så her fire brønde omkring den kongelige 
statue for sig, overdækket af smukke kupler, som man kunne afmontere, når 
der var ildløs.  
  De eksisterende brønde på Gammeltorv og Amagertorv opfordrede 
forslagsstilleren til at sætte i stand, og alle borgerne skulle desuden sikre, 
at deres private brønde blev holdt ved lige, og at der ved hver ejendom blev 
opsat to tætte tønder til vand, som kunne bruges ved ildløs.
  Tegningen indeholder også en profil, der viser fæstningsvolden med for-
anliggende voldgrav og med en brandsprøjte placeret på voldkronen. Den 
er forbundet med én slange til voldgraven og en anden ind mod byen. Den 
korte tekst her fortæller, at slangen i voldgraven skulle være sænket helt ned 
i vandet, for at mekanikken kunne virke. Det lyder troligt.
 Det er ikke muligt at afdække korttegnerens identitet, men en påskrift 

Tegning	af	vandpumpe	på	voldkronen	med	ledning	til	voldgravens	vand.	Tegning	i	Rigsarkivet,	
Ingeniørkorpsets	Historiske	tegnesamling	I-3-uden	nummer	(placeret	mellem	1	og	2).	 	
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ved krigssekretær Revenfeldt viser, at kongen den 7. december 1728 havde 
besluttet, at projektet skulle videresendes til den kommission, der var ble-
vet nedsat lige efter branden for at indrette staden og gaderne mere hen-
sigtsmæssigt i fremtiden. 
  At Revenfeldt har påtegnet kortet fører direkte hen til Krigskancelliets 
sager, og her findes da også nogle oplysninger om, hvorfra kortet var kom-
met.2 Overraskende nok var det blevet fremsendt af den forhenværende in-
geniørkaptajn Michael Fischer, der på dette tidspunkt boede i Krempe i det 
vestlige Holsten. Han fortæller, at han, da han havde hørt om Københavns 
brand, straks skrev til Revenfeldt og fortalte om den gamle plan, som han 
henfører til Christian den V’s tid, og han anbefalede den udført på kon-
gens befaling ved de nuværende ingeniører og bygmestre. Desuden nævner 
Fischer, at man i Hamburg i 1727 havde slukket en brand med stor succes 
ved at lade en sprøjte på volden pumpe vand direkte op i byen fra voldgraven 
og rette en slange mod ilden. 
  Om Fischer så også har tegnet kortet, er nok mere tvivlsomt: Skriften på 
kortet er noget anderledes end skriften i hans brev, men det kan ikke ude-
lukkes, at han til kortet har gjort sig umage for at skrive på en måde, der var 
tydeligere og klarere end hans almindelige håndskrift. 
  Hvorom alting er, så henviser Fischer i sit brev selv til, at projektet blev 
til i Christian V’s tid, dvs. i perioden mellem 1670 og 1699. Netop i 1680’erne 
var der mange overvejelser om den københavnske brandsikkerhed, og i 1686 
ansattes ligefrem en ”direktør over brandværket”, Hermann Garding. Han 
havde i 1685 præsenteret en ny type brandslange, der var mere virknings-
fuld og holdbar end de forrige typer. Han omtales tillige som en person med 
vidtløftige planer for den københavnske brandsikkerhed, bl.a. ville han an-
lægge nye brønde på Amagertorv og Nytorv.3 

  Projektet fra 1728 omtaler netop nye eller forbedrede brønde på Nytorv 
og Amagertorv, og måske er projektet, som Fischer nu ville gøre opmærk-
som på, et af Gardings gamle projekter. 
  Michael Fischer havde været tilknyttet Danske Fortifikationskorps fra 
1688 til 1724 med lange ophold i København – fra 1713-1720 således som 
lærer ved Landkadetakademiet. Garding fratrådte sin stilling i 1694, og 
planerne for vandbassiner inden for volden kan derfor være blevet til i årene 
mellem 1688 og 1694. 
 Revenfeldt sendte som omtalt forslaget videre til den kommission, der 
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var “sat til at indrette gaderne” efter branden. Kommissionens arkiv er gået 
tabt, men til alt held er netop dens svar fra den 14. december 1728 bevaret i 
kopi, som er bilagt kortet i Ingeniørkorpsets historiske tegningsarkiv. 
  Kommissionen afviste totalt forslaget: Man fortalte, at den del af ka-
nalen, der skulle ligge langs Larslejstræde, i 1717 var blevet overladt Sankt 
Petri menighed og nu blev brugt som kirkegård, og den mente man ikke at 
kunne forsvare at udgrave som vandbassin. Den store kanal i voldgaden af-
viste man også blankt: Man angav, at den ville ligge på et af de højeste steder 
i byen, og at den skulle udgraves i en dybde på 20 alen (ca. 12 m) for at kunne 
forsynes med vand fra voldgraven, der netop på dette sted lå meget lavt. 
  Sådan set var kommissionen ikke imod bassiner inden for voldene i de 
kvarterer, hvor der var langt til havnens vand, men bassiner indebar visse 
problemer: Man skulle således sikre sig, at vandet blev sat i bevægelse, så det 
ikke blev fordærvet, og det ville kræve sluser og mekanismer, der til gengæld 
hindrede vandet i at strømme ind i byen, når der så endeligt var brug for 
det. 
  Også voldsprøjten blev fejet af bordet som virkningsløs. Kommissionen 
mente ikke, at man kunne pumpe vandet fra voldgraven over voldkronen 
og ned i byen uden et tryk, som det var umuligt at få her. Derimod anbe-
falede man at anbringe nogle pramme med sprøjter direkte i voldgraven, 
som så kunne pumpe vandet op til den ønskede højde. Men brugen af dem 
forudsatte, at ilden var nær ved det sted inden for volden, hvor vandet blev 
pumpet ind, og det var jo ikke sikkert, at det artede sig således. Alt i alt an-
befalede man derfor i stedet at forøge antallet af almindelige brandsprøjter i 
byen og overholde den gamle brandordning, frem for at bruge penge på det 
foreslåede projekt, som man anslog ville koste 60.000 rdlr. 
  Generalbygmester Ernst, der var medlem af kommissionen udtalte sig 
selvstændigt i sagen. Han skrev, at han i de 36 år, han havde tjent kongen, 
aldrig havde hørt om projektet med udgravning af bassiner i Nørre Kvar-
ter. Derimod vidste han, at man havde forestillet sig at udgrave en dam bag 
Sankt Annæ Kirkegård (omtrent ved vore dages Sølvgades Kaserne). Den 
kunne så stå i forbindelse med vandet i Søerne og fungere som både brand-
dam og reservoir for drikkevand under en belejring.  
  Han nævnte også forskellige andre forslag til at trække havnens vand ind 
i byen, forslag der åbenbart havde været på tale i de 36 år, han havde fulgt 
udviklingen: Holmens Kanal og Nyhavn havde skullet forenes i en kanal hen 
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Kort	over	den	nordvestlige	
del	af	København	med	
forslag	til	indretning	
af	branddamme	langs	
voldgaden	mellem	Jar-
mers	Plads	og	Nørregade	
(betegnet	A-A)	og	langs	
Larslejstræde,	tegnet	i		
efteråret	1728	på	grund-
lag	af	ælde	planer.	Kort	i	
Rigsarkivet,	Ingeniørkorp-
sets	Historiske	Tegnesam-
ling	I-3-uden	nummer	
(placeret	mellem	1	og	2).
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over Kongens Nytorv; der havde været planer om at udbygge Holmens Kanal; 
en kanal fra Sankt Annæ Bro op mod Nyboder havde også været på tale, og 
endeligt var det blevet foreslået, at grøften langs Vestervolds inderside blev 
udbygget til en regulær kanal, som skulle kunne besejles med pramme. 
  Generalbygmesteren erklærede til slut, at der ikke var blevet kastet no-
gen brønde til i hans tid i København. Tværtimod havde han undersøgt mu-
lighederne for at tage en ældre, tilkastet brønd på Kongens Nytorv i brug 
igen. Men da den havde vist sig at være løbet tør for vand, havde man kastet 
den til igen – i bevidstheden om, at man let kunne få vand fra Holmens 
Kanal og Nyhavn, der jo lå lige i nabolaget. Man fornemmer, at Ernst har 
villet sikre sig mod eventuel kritik for ikkr at have sikret byen tilstrækkelige 
mængder vand under en ildløs.  
  Ernsts erklæring viser dog, at man i Christian V’s tid ikke holdt sig til-
bage fra vidtløftige planer for at sikre byen mod ildebrande. Men det for-
underligste projekt var nok planerne om at anlægge branddamme i Nørre 
Kvarter. 

1. Rigsarkivet, Kort- og Tegningssamlin-
gen, Ingeniørkorpsets historiske teg-
nesamling, uden selvstændigt nummer, 
men ligger mellem I-3, 1 og 2.

2. Rigsarkivet, Krigskancelliet, Refererede 
sager, 29.11.1728, nr. 9.

3. Arthur G. Hassø: Københavns Brand-
væsens Historie, 1931, 62. – Om Gard-
ing generelt: 44-69.



Frem til 1872 kunne kreditorer sætte deres skyldnere i fængsel på ubestemt tid. 
På den måde sikrede de sig mod, at nogen stak af fra gælden, samtidig med at 
der lagdes et stærkt fysisk og psykisk pres på skyldneren. En af dem, som dette 
overgik, var den københavnske garvermester Wulff, der sad i gældsfængsel i 
over ét år fra februar 1865 til marts 1866. 
  Da man i begyndelsen af 1870’erne begyndte at drøfte en afskaffelse af den 
gamle gældsfængselsinstitution, fik det Wulff til at forfatte en skildring af, hvor 
ødelæggende det lange fængselsophold havde været for ham og hans hustru, og 
det er denne beretning, der her udgives i sin helhed.

Forfatteren til Bidrag til Gjældsfængslets Historie var Leveng Joseph Wulff, 
der i 1817 fødtes ind i en velhavende jødisk købmandsfamilie i Randers.1  
Som voksen flyttede han til København, hvor han etablerede sig som garver-
mester i ejendommen Overgaden oven Vandet 8, som han også blev ejer 
af. I 1851 giftede han sig med den jævnaldrende Fanny Peine, som døde i 
begyndelsen af februar 1866, mens han selv sad fængslet. Efter løsladelsen 
en måned senere fortsatte Wulff som garvermester en årrække, hvorpå han 
solgte sin christianhavnske ejendom og flyttede til Østergade 8, hvor han 
blev rodemester, og her døde han i januar 1890.2 
  Wulff var kun én blandt de mange håndværkere og handlende, der blev 
ramt af den store bølge af fallitter i 1857, og året efter førte det også til hans 
egen konkurs. Boet blev nu taget under skifterettens behandling, og dette 
varede frem til 1864, hvor der var kommet så meget styr på økonomien, at 
Wulff fik det overdraget igen (ekstraderet).3 Han var dog langtfra gældfri, så 
derfor måtte han på egen hånd fortsætte med at få restgælden afviklet. Det 
var i sig selv en vanskelig proces, som krævede alles velvilje, og uheldigvis 
gik det galt med en af hans største kreditorer, garvermesterkollegaen Johan 

Garver i gældsfængsel
n  Af Karl Peder Pedersen
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Laurits Johannessen, Grønnegade 18. Han mistede tålmodigheden, og den 
10. februar 1865 fik han Wulff indsat i gældsfængslet med henvisning til et 
skyldnerbeløb på 6.538 rigsdaler. Det skete uden tvivl i forventning om, at 
Wulff var i stand til at mobilisere penge ved hjælp af gode venner og familie, 
men da det ikke var muligt, sad han gældsfængslet de næste 13 måneder. 
Først den 9. marts 1866 kl. 1 om eftermiddagen løslodes han pga. “udebli-
velse med underholdspengene”.4 
  Betingelserne for at kreditorer kunne sætte og holde deres skyldnere i 
gældsfængsel var dels, at de kunne dokumentere misligholdte eller forfaldne 
gældsposter, dels at de løbende forudbetalte de indsattes forplejning. Modtog 
arrestforvareren ikke disse underholdspenge, udvirkede det omgående løs-
ladelse, og man kunne ikke flere gange fængsles med henvisning til samme 

C.F. Hansens store bygningskompleks ud mod Nytorv og omkring Slutterigade udgør i dag en 
helt enestående kulturhistorisk perle. Her ses arrestbygningens facade i Slutterigade. I husets 
nederste etage var anbragt runde vinduesåbninger, og da disse i lang tid var uden ruder kunne 
man udefra tale med fangerne bag gitterværket. Foto Bjørn Westerbeek Dahl 2013.



gældspost. Selvom Gældsfængslet havde til huse i arresthuset i Slutterigade, 
mistede gældsfangerne ikke deres gode navn og rygte af at sidde her, hvor de 
også havde langt bedre rum og faciliteter til rådighed end de gemene fanger, 
der ofte måtte klumpe sig sammen i fællesarrester.5  
  Var man først havnet i gældsarresten, havde man to muligheder for at 
slippe ud igen. Mest almindeligt var det, at man ved at mobilisere alle kræfter 
og forbindelser skaffede sig så meget kapital, at man kunne indgå en “over-
enskomst med kreditor” og derpå blive løsladt. I de ganske mange tilfælde, 
hvor dette ikke lykkedes, udviklede indespærringen sig ofte til en udhol-
denhedskamp, og den kunne som i mellemværendet mellem Wulff og Johan-
nessen strække sig i årevis. Først ved en forordning af 17. februar 1847 var 
der kommet mere præcise regler på dette punkt. Dels kunne man nu ikke 
længere sættes i gældsfængsel for beløb på under 50 rigsdaler, dels gjordes 
indespærringens længde afhængig af det skyldige beløbs størrelse, dog med 
et maksimum på tre år. Da der i Wulffs tilfælde var tale om et stort beløb, 
ville Johannessen sagtens kunne have holdt ham bag lås og slå i hele tre år, 
men hertil strakte hans kamp- og betalingsvilje sig dog ikke.
 Garver Wulffs beretning hører til de sjældne øjenvidneskildringer inde 
fra gældsfængslet, og den følger her:

Bidrag til Gjældsfængslets Historie 
af Garvermester Wulff

Paa en Tid, hvor Spørgsmaalet om Gjældsfængslets Vedbliven eller Ophæ-
velse daglig debatteres, har jeg, der selv af Erfaring kjender noget til Gjælds-
fængsel og dets Uretfærdigheder, troet at burde yde min Skjærv til Spørgs-
maalets Løsning.
  Den 10de Februar 1865 blev jeg af en Creditor, hvis Fordring jeg ikke 
saae mig istand til at tilfredsstille, indsat i Gjældsarrest, hvor jeg hensad 
fjorten Maaneder. Jeg bemærker, at jeg i Begyndelsen af Aaret 1858 maatte 
overgive mit Bo til Skifterettens Behandling som fallit, begrundet i at jeg ved 
Handelscrisens Udbrud var engageret med en stor Deel Handlende, som alle 
fallerede. Jeg betalte imidlertid mine Creditorer Alt, hvad jeg eiede; ja jeg gik 
endog om til Familie og Venner og sammenskrabede en Sum for end yder-
ligere at fordele iblandt Creditorerne, saa at det endelig lykkedes mig at faae 
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mit Bo extraderet efter sex lange i Møisommeligheder tilbragte Aar, hvor 
Mangel og Sygdom i min Familie kappedes om ganske at tilintetgøre mig. 
Naturligvis maatte jeg paatage mig Efterbetalinger, da jeg ikke kunde for-
maae alle mine Creditorer til at gaae ind paa Accord og modtage Dividende, 
men jeg haabede ved Flid og Virksomhed at have kunnet tilveiebringe disse. 
Medens nu mine øvrige Creditorer, i Erkjendelse af al jeg gjorde Alt, hvad 
en energisk Mand, der endnu ikke havde tabt alt Mod, kunde gøre, lode mig 
have Ro og arbeide uforstyrret, vilde een Creditor ikke have Taalmodighed, 
men spekulerede i mine bedre stillede Venners og Families Kaar, og indsatte 
mig i Gjældsfængslet. Der kunde naturligvis ikke være tale om for Familie og 
Venner at betale denne ene Creditor, thi saa havde de jo også maattet betale 
alle de øvrige Creditorer [samt] de Efterbetalinger, jeg havde paataget mig, 
og disse vare i Sandhed ei ringe. Jeg har med Forsæt skildret overnævnte 
Forhold saa udførligt, fordi man kan gjøre sig et Begreb om, hvilken Lidelse 
det var for mig, efter at have eiet en ikke ringe Capital og efter Tabet af denne, 
ved Udholdenhed og Energi saaledes at kunne reise mig igien, og virkelig 
øinede en Udsigt dertil, saa at blive revet bort fra Alt og indsat i Fængsel. 
Men destoværre! Der ventede mig dér ganske andre sjælelige og legemlige 
Lidelser, som det Følgende vil vise.
  I en længere Aarrække leed jeg af en sygelig Tilstand, som Lægerne 
meente at være af dyspeptisk Oprindelse,6 og endskjøndt min daglige 
Beskæftigelse som Garver i cirka 30 Aar medførte daglig Færden i fri Luft 
og Bevægelse, saa gjorde dog min Tilstand det til en Nødvendighed yder-
ligere at maatte foretage mig lange Spadseretoure og Ophold i den frie Luft, og 
denne Forholdsregel fulgte jeg i flere Aar troligt, og den viste også en gavnlig 
Indflydelse paa mit Helbred. Næppe havde jeg imidlertid været indespærret i 
Gjældsfængsel i to Maaneder, førend en stor Tilbagegang i mit Helbred viste 
sig med Forværrelse af alle min Sygdoms Symptomer. Jeg ansøgte derfor, 
med min Huuslæges Anbefaling, Politidirecteuren om Tilladelse til nogle 
Timers Bevægelse om Dagen i den frie Luft udenfor Slutteribygningen;7 
denne sendte Stadslægen til mig for at undersøge min Tilstand, og erklærede 
han overensstemmende med min Huuslæges Attest, at den ansøgte Bevæ-
gelse var gavnlig imod dette mit Sygdomstilfælde, og at den Bevægelse, der 
ellers er tilstaaet Gjældsfangerne i Arresthusets Corridor og Gaardsplads var 
for indskrænket og altfor utilstrækkelig for mig. Paa dette Sted være det mig 
tilladt nærmere at beskrive, hvorledes den Gaardsplads, der var anviist til 



Spadseregang var beskaffen. Ned af en Trappe paa cirka 15 à 16 Trin fra 
Stueetagen kom man ned i et langagtigt, brøndlignende Rum, hvor der langs 
ad to Planker, der vare nedlagte i Jorden, kunde spadseres. I den øvige Deel 
af Gaardsrummet, der var yderst slet brolagt, fandtes en aaben Mødding, 
hvori Uhumskheder af enhver Sort, tildeels ogsaa af Affald fra Oeconomens 
Kjøkken,8 hvor der daglig blev kogt til et Par hundrede criminelle Arres-
tanter, bleve henslængte. Dernæst var der tre dobbelte Retirader uden den 
befalede Ventilation, og Halvdelen af disse bleve benyttede af cirka 40 à 50 
qvindelige criminelle Fanger, og hvis Indhold midt om Dagen blev udtømt 
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På dette billede ses et festligt lag i Gældsfængslet. På bordet ved vinduet sidder en mand og syr, 
og derfor refererer scenen til den skræddermester, der, mens han i 1840’erne sad i Gældsfæng-
slet, drev en så god forretning at han endte som en velstillet mand. Kendt blev hans annoncer 
i Adresseavisen, hvor han oplyste, “at han var hele dagen hjemme” Tegning fra P.C. Klæstrups 
album til kronprins Frederik (VIII), 1873 (H.M. Dronningens Håndbibliotek).
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igiennem Gjældsfængslets Gaardsrum, der desuden bestandig flød med 
urinen fra disse Retirader. Tilsidst afgav Gaarden ogsaa Plads til at udlufte 
Oeconomens Sengklæder, der med adskillige Landkort tegnede af dennes 6 
à 7 Smaabøm, afgav et lidet lystigt Skue for den Spadserende. At en saadan 
Spadserevei var utilstrækkelig og kun lidet oplivende for Øiet for et sundt 
Menneske er vistnok indlysende, langt mindre for syge, nerveuse Folk. Spad-
seretouren i en mørk, muggen og fugtig Corridor, hvortil man ogsaa var 
henviist, vil jeg ikke nærmere omtale.
 Svaret paa omtalte min Ansøgning var imidlertid et afslaaende, thi man 
havde spurgt Creditor om denne Tilladelse, og han havde svaret Nei. No-
gen Tid derefter, da min Sygdom havde antaget saadanne Dimensioner, der 
langt overgik mine tidligere Lidelser, ansøgte jeg igjen Politidirecteuren om 
Nydelse af fri Luft, og Stadslægen havde igien ledsaget denne Ansøgning med 

P.C. Klæstrups tegninger blev særligt kendt fra de småhæfter med historisk-topografiske mo-
tiver, som han udgav under titlen ”Det forsvundne København” i årene 1877-8, og hvoraf 
flere tidligere havde været publiceret i tidsskriftet Nær og Fjern. Her ses tegningen fra “Slut-
teriet” eller Gældsfængslet i den masseproducerede udgave som xylografi. Fra “Det forsvundne 
København”, 1. Række, tavle 32, 1877.



Attest, og, da Creditor igjen skulle udspørges, indskrænket Tiden til blot et 
Par Timer om Ugen eller ved en Kjøretour at nyde den saa meget nødvendige 
friske Luft, men Svaret var igien afslaaende, da Creditor havde modsat sig. 
Der blev mig sagt, at da Creditor betalte sit Underholdsbidrag, nemlig 8 rd. 
maanedlig om Sommeren og 9 rd. om Vinteren, saa var han ogsaa berettiget 
til at raade over sin Fange. Kun naar Stadslægen erklærede Sygdommen for 
absolut overhængende “livsfarlig”, det vil sige efter hans egne Ord til mig 
kunde constatere, at hvis jeg ikke fik Tilladelsen til at nyde frisk Luft i dag, 
jeg da strax vilde døe i Morgen, kun da kunde jeg erholde Lægemiddel uden 
at spørge Creditor derom, og forresten havde Politidirecteuren ikke andet at 
rette sig efter end Forordning af 12de Februar 1847; men det stod mig jo frit 
at søge Justitsministeriet, hvis jeg vilde. Dette gjorde jeg nu ogsaa, men fik til 
Svar, at det “for Tiden” ikke syntes saa presserende, at jeg erholdt det ansøgte 
Lægemiddel; altsaa blev det yderligere fastslaaet, at der skulde være en over-
hængende absolut Livsfare tilstede, forinden det Ansøgte kunde bevilges uden 
Creditors Samtykke. 
  Imidlertid hengik Tiden for mig i daglige legemlige Lidelser, ja endog om 
Natten maatte jeg paa Grund af Søvnløshed og Svingelhed under Sengeleiet, 
der ifølge Lægernes Erklæring var en Følge af min totale Mangel paa Appetit 
og Fordøielse, gaae omkring i Værelset som halv afsindig, og mit Udseende 
var skeletagtigt; dertil kom endnu, at min Hustru, der i flere Aar havde lidt 
af en ulægelig Sygdom, og under min Fængsling ved sine Besøg hos mig, 
saa godt som blev baaren ind til mig, nu, overvældet af Sorg og Græmmelse 
over at see mig i en saadan Tilstand, blev henkastet på sit Dødsleie. Dagen 
forinden hun døde, ønskede hun at sige mig et sidste Levvel, men hendes 
Ønske blev uopfyldt; jeg blev nægtet Tilladelse dertil; derimod kunde jeg 
under Opsigt eller mod at stille Caution faae Tilladelse til at bivaane hendes 
Jordefærd, men denne Ydmygelse blev jeg sparet for, da Creditor nu, mættet 
af Hævn, hævede Arresten ved at undlade at betale.9  
  Efter Beskrivelsen af mine ovennævnte Lidelser kan vist Ingen undre 
sig over, at jeg foretog mig at gjøre Alt, hvad der stod i min Magt for enten 
at faae denne Institution aldeles hævet eller dog saaledes formildet, at navn-
ligen Eens Helbred ikke skal undergraves og Livet udsættes for Fare, og at 
den sjælelige Lidelse, som lndespærrelse og Frihedsberøvelse nødvendigen 
medfører, ikke end yderligere skal forøges med physiske Lidelser, hvis Ud-
strækning derhos ikke kan beregnes. Fængselsstraffen i criminelle Tilfælde 
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er ogsaa langt mildere, baade med Hensyn til Tiden som ogsaa i Henseende 
til Bekostning, thi for 8 à 9 rd. maanedligen kan intet Menneske leve. Gjælds-
arrestanten har selv at anskaffe sig Sengeklæder med Lagener, fuldstændig 
Kost, Lys og Varme, samt selv at afholde Bekostningen ved Værelsets Reen-
holdelse. Og da hverken Kosten eller Reenholdelsen af Værelset kan erholdes 
hos Arresthusets Oeconom, saa maa han anskaffe sig disse Ting fra Byen 
og holde et Bud dertil. I de fjorten Maaneder jeg tilbragte i Arresten vare 
mine maanedlige Udgifter circa 30 rd. I alt dette har den criminelle Fange 
det bedre, han faaer Lys og Varme, Kost og Reenlighed. Naar dertil nu kom-
mer, at Gjældsarrestanten har en Familie at forsørge i Hjemmet, saa er det 
ikke at undres over, at han udgaaer fra Arresten med en større Gjæld paa sig, 
end han havde, da han blev indsat der. Man anfører undertiden, at det under 
visse Omstændigheder kan tillades ham at arbeide, men dette er illusorisk, 

Selv om man som gældsfange var spærret inde døgnet rundt måtte man gerne modtage gæster. 
På denne tegning skildres en situation, hvor vennerne er kommet på visit medbringende vin, 
varm punch og musik. Festens genstand sidder stadig på sin seng under billedet af Napoleon 
og ruger over sin triste skæbne. Tegning af Knud Gamborg i Jacob Davidsen: Fra det gamle 
Kongens Kjøbenhavn, bd. 1, s. 198, 1889.
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deels naar han skal dele Værelse med flere Fanger, deels naar han har lært 
et Haandværk, der ikke lader sig practisere dér; til Eksempel Slagter, Bager, 
Brolægger, Garver, Møller etc. etc.
  Kan Gjældsarresten her i Danmark ikke undværes, ihvorvel jeg ikke kan 
indsee, hvorfor den danske Borger skulde være en større Kjæltring end alle an-
dre Landes Borgere; men kan det nu ikke undværes her, saa burde i det mind-
ste den Mand, der har overgivet sit Bo til Deling imellem sine Creditorer, eller 
efter at være fængslet, gjør dette Skridt, aldrig lide Gjældsfængsel for saadan en 
Gjæld. Det er en himmelraabende Uretfærdighed end yderligere at straffe en 
Mand, fordi han har været ulykkelig og mistet sin Formue, blot fordi en enkelt 
Creditor er hævngjerring og brutal og speculerer i Families og Venners bedre 
Kaar. Administrationen af Gjældsfængslet forudsætter maaske, at den Mand, 
der indsættes i Arresten, ikke er saa forarmet, at han jo fra sit Hjem kan faae 
nogle Beqvemmeligheder, navnligen Sengeklæder, men denne Forudsætning 
slaar ikke altid til, thi af Erfaring veed jeg, at det Modsatte har været Tilfældet. 
Creditor burde allerhelst være fritaget for at yde Underholdsbidrag, for saa-
ledes at berøves Retten til at raade over Arrestantens Liv og Helbred.
  Ligesaalidt som den Bestjaalne har nogensomhelst Magt over sin Tyv, 
saa snart denne er afleveret til Politiet, lige saa lidt burde Creditor kunne for-
følge sit Offer længere end til Fængslets Tærskel. Gjælden burde ogsaa kunne 
afsones i Forhold til Tiden, hvori Fængsel anvendes. 
 Endnu tilsidst være det mig tilladt at anføre det Udbytte, der blev ind-
vundet ved denne min Fængsling; Dette bestod korteligen deri: Creditor 
fik Intet. Min Hustrues Død blev efter al menneskelig Beretning i høi Grad 
fremskyndet. Jeg selv kom i cirka 1.500 rd. større Gjæld, end jeg var i forin-
den jeg blev fængslet og mit Helbred uopretteligt nedbrudt.

Omkring 1870 begyndte man i Danmark at drøfte en afskaffelse af det gam-
le gældsfængsel, som man fandt krænkende for den personlige frihed, og 
med konkursloven af 25. marts 1872 nedlagdes ordningen. Den 1. oktober 
samme år løslodes de sidste gældsfanger, blandt dem den fhv. toldkontrollør 
P.J. Brun, der nåede at sidde tre uger bag lås og slå for en gældspost på 56 
rigsdaler og 88 skilling.10 
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1. Beretningen befinder sig på Køben-
havns Stadsarkiv: Wulff, garvermesters 
arkiv (Privatarkivet 2 P2-197). Hertil 
er den kommet ved en overførsel fra 
Københavns Rådhusbibliotek, ca. 1999. 
Den er transskriberet af Bjørn Wester-
beek Dahl.

2. Mette Fløjborg slægtsforskning Le-
veng (Liveng, Levin) Wulff [1546], 
http://www.flojborg.dk/slaegt/1546.
htm; Kraks vejvisere for årene 1855, 
1861, 1866, 1870, 1875, 1880 og 1890 
samt folketællingerne 1860, 1870 og 
1880. Wulffs skiftesag behandledes af 
Københavns Skifteret 1890 som skifte-
sag G 3 3 440 (Rigsarkivet. Københavns 
Skiftekommission).

3. Fallitboet behandledes af Københavns 
Skifteret 1858 som skiftesag 6/48-5 
(Rigsarkivet. Københavns Skiftekom-
mission).

4. Rigsarkivet. Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten. Københavns Byfoged: Gælds-
arrestantprotokol 1784-1874, indførsel nr. 
2 under året 1865.

5. Gældsfængselsinstituttet fastlagdes i 

1683 i Danske Lov 1-24-44. Hos J. Da-
vidsen: Fra den gamle Kongens Kjøben-
havn, Bd. 1. 1880, 191-203, finder man 
en fin skildring af gældsfængslets his-
torie. Jf. Karl Peder Pedersen: ”At blive 
stillet til skue. Straffenes København”, 
Historiske meddelelser om København 
2012, 36-38. 

6. Dyspepsi = Fordøjelsesvanskeligheder.
7. Slutteriet var den gamle betegnelse for 

et arresthus, som også efter 1814 an-
vendtes om Stadens civile arresthus, der 
ligger i den stadig eksisterende Slutteri-
gade. 

8. Økonomen var arresthusets “kantine-
bestyrer”.

9. Der er på dette punkt uoverensstem-
melse i forhold til begravelses- og skifte-
protokoller, der oplyser, at Fanny Wulff 
døde den 7. februar 1866, mens hendes 
mand først løslodes den 9. marts samme 
år. 

10. Rigsarkivet. Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten. Københavns Byfoged: 
Gældsarrestantprotokol 1784-1874, ind-
førsel nr. 32 under året 1872.




