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 Verden omkring Den Kgl. Residentz=Stad

 Enevælde og byudvikling

 Samfundslivet inden for og uden for murene

Handel – i byen og tropekolonierne

Adel, borgere, godtfolk og pøbel

Skidt og lort – og vand

 Ølbrygning – og en fodgarder og 
øltapper der hed Werner Dam

København ca. 1660-1900

Vanløse lokalhistoriske forening 20.03.2018

Louis14. - konge 1643-1715

Versailles 1682-1789
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Detalje fra et prospekt af Københavns havn fra omkring 1640

Vartov skanse 1658 
– ved nuværende Trianglen

Anders Matthiesen Hjørring 
var præst i Vartov og førte 
journal under Københavns 
belejring.
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Københavns volde
– forsvar, bygrænse og told

Voldene blev bygget i Middelalderen som 
forsvarsværk mod belejrende hære.

- Voldene effektive under Grevens Fejde 1535
- Kastellet opført 1624 
- Voldene effektive under Københavns 

belejring 1658-60 
- Nytteløse under bombardementet 1807 
- Voldene blev sløjfet fra 1850'erne.

Rester af 
voldgravene ved 
Ørstedsparken og 
Aborreparken 
(nu asfalteret)

Kort over strækningen fra 
Vestervold til Valby bakke, 
ca.1695

Prinsens gård 
blev opført 1662. 
Hovedfløjen 
brændte i 1753 
og blev ikke 
genopbygget.
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Befolkningstal og levealder

I Danmark stiger middellevealderen i 
16- og 1700-tallet til 40-50 år. 

Personer født i 1750-1799: 
- Gennemsnitslig levetid: 47,43 år 
- Fraregnet døde før 3 år: 58,96 år 

Fra 1850 til 1950 steg danskernes 
middellevealder til 71 år.

København

København 
2017: 1,30 mio. 

indbyggere.
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1722: Fredensborg Slot blev indviet på Kong Frederik 4.s 
fødselsdag. Slottet ved Esrum Sø blev bygget som 
jagtslot for Frederik 4. – og som monument over den 
nyligt vundne fred efter Store Nordiske Krig.

Hvad der bl.a. skete i 1722

Københavns brand 1728

* 69 gader brændte helt eller delvis
* 3.650 familier blev hjemløse - op mod 20% af 
Københavns befolkning
* Adskillige kirker, heriblandt Vor Frue Kirke
* Nytorv, Gammeltorv incl. Rådhuset
* Observatoriet på Rundetårn og med dette

- Tycho Brahes instrumenter, heriblandt 
hans store himmelglobus
- Ole Rømers observatorium med hans 
instrumenter og optegnelser. 
- Universitetsbiblioteket, og dets 
ca. 30.000 bøger
- Mange uerstattelige håndskrifter og 

andre kilder
* Professorernes bogsamlinger
* Universitetets arkiv
* Byens rådhus med arkiv

Branden rasede ca. 60 timer og fortærede ca. 
28% af byen (eller 47% af matrikel-numrene i 
den centrale middelalderlige del af byen): 

1728
1795 

1807
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1795

1807

Under Københavns brand 
20. oktober 1728 udbrændte 
domkirken og blev erstattet 
af en ny bygning i 1738. 
Spiret blev ramt af et missil 
under englændernes 
bombardement i 1807, og 
kirken nedbrændte totalt. 

Caritasbrønden

Rådhuset

Hellig Geistes Kirke
(Helligåndskirken)

Rundetårn

Store Kannikestræde

Skidenstræde
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Skidt og lort Skidenstræde begynder i Nørregade – og 
hedder i dag Krystalgade.

”Byens Rende” var en åben kloak med 
efterladenskaber fra dyr og mennesker, 
som langsomt strømmede ned mod byens 
lavere liggende kvarterer. 

Oppe i kvarteret bag Frue Kirke var der en 
sænkning, så vandet ikke uden videre kunne 
slippe ned til havnen. Om  opsamlingsrenden, 
Byens Rende,  dannedes efterhånden adskillige 
ordsprog og talemåder, hvori ordet Violduft ofte 
optrådte (jf. Fiol-stræde)

I nabolaget til byportene dannedes 
Skidentorve, hvor ”Trækken med køer, 
færdsel med vogne og usle afløbsforhold 
forvandlede stedet til en stinkende 
sump”.  (Allan Mylius Thomsen).
Indholdet af mange slamkister og 
svindgruber havnede også her.

København havde i begyndelsen af 1800-tallet  over 100 
bryghuse og lige så mange brændevinsbrændere. 
1.200 køer, 2.000 heste 
– og ca. 80 km rendestene. 

»Kongetoget« med latrintønder fra København er ankommet til latrinstationen 
på Nørrebro ved Lygten Station med gødning til ventende sjællandske bønder.
12 jernbanevogne, hver med 3 tønder. 

Omkring 1900 var der ca. 30.000 tønder i København . 1925: 14.000

De første kloakker i København blev lagt i 1860. 
Installation af vandklosetter tilladt 1898. - Kloakindholdet ledtes ud i Øresund.

Før kloakkerne blev lagt, blev spildevandet opsamlet i depoter, hvor det kunne drive af. 
Det første depot i København lå på Värmlandsgade på Amager og blev bygget i 1802. 
Senere kom der flere depoter til, bl.a. Nørre Fælled, Lersøen og Rådhusmarken. 
Her kunne bønder hente gødning.
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Ekstraordinaire NOTIFICATION 

Kilian Drubin, Paruque=Fabriqueur, udi denne Kongl. Residence=Stad boende udi 
Store Kannikestrædet, indtil Paaske Fløtte=Dag! Giør for Paruque=Liebhavere 
bekiendt (saavel her udi Danmark som Norge!) i sær for dem, de som ere Elskere og 
Kiendere af en retskaffen Alonse=paruque, af propre og vel dannet Fason, justi
efter hver Mands Physiognomie, kort og lang Hals, & Corpus Dannelse, og Couleurs
Klædende! 

Første fjerdedel af tekst-reklame fra Kiöbenhavns Post-Rytter  nr. 10 den 4. februar 1746 

af Ludvig Holbergs epistel nr. 91 (Om kaffens gunstige og nyttige egenskaber)

Nu kand vore Hustruer og Døttre giøre 10 Visiter en Eftermiddag, og komme gandske
ædrue tilbage. Dette kunde ikke skee i gamle Dage, da man intet andet havde at byde de 
Besøgende, uden Gylden-Vand, Sek, Spanskbitter-Viin, Luttendrank, og andet, hvoraf et 
Fruentimmer maatte i det mindste pimpe lidt paa hvert Sted, saa at, naar man lagde alle de 
smaa Doses sammen, som toges i hver Barsel-Stue, det omsider kunde beløbe sig til noget.

Ludvig Holberg 
skrev i 1722 Den politiske Kandestøber, 
Jean de France og Jeppe på Bjerget :

Folk siger vel i Herredet, at Jeppe dricker; 
men de siger icke, hvorfor Jeppe dricker; thi 
jeg fik aldrig saa mange Hug i ti Aar, jeg var 
under Malicien, som jeg faaer paa en Dag af 
den slemme Qvinde; hun slaar mig, 
Ridefogden driver mig til Arbeid som et 
Beest, og Degnen giør mig til Hanrej. Maa
jeg da icke vel dricke? 
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Forsøg på 
rekonstruktion 
af farverne på 

Geddes 
eleverede kort 

fra 1761

Vesterbro – fra Plan d'une 
Partie des Environs de 
Copenhague 1741

Plan d'une Partie des Environs de Copenhague levé par la Compagnie
des Cadets du Roy, dessiné par Peter Nicolaus Hesselberg. Anno 1741.

Fodgarder og øltapper 
Werner Dam købte 
1733 et mindre 
landstykke op til en 
trampet sti og et 
hjulspor – og åbnede et 
bryggeri og gæstgiveri, 
som 1759 blev udvidet  
til 14.000 m2
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I 1587 blev der opført 14 grundmurede 
slagtehuse på Vesterbro, da slagtning indenfor 
voldene var blevet forbudt i 1577. – En del 
kroer åbnede med årene.

Slagtehuse og værtshuse satte præg på Vesterbro –
en urolig bydel med udbredt ”slet Levnet”.

En muret galge på Vestre Fællled (Pesthusfælleden) -
nævnes af Hjørring i 1663. 

Svin drives til marked. Detalje fra et maleri 1858 fra kvægmarkedet 
ved Vesterbrogade, senere Trommesalen

Vesterbro – slagtehuse, værtshuse og en muret galge

Gårdene her på nuværende 
Enghavevej er oprindelig opført i 
1860-erne som slagtergårde, hvor 
slagterne havde slagteri i baghuset og 
boede i forhuset - i nr. 10 boede 
Storm P som barn.

En Politibetjent, der var Torvemester, skulde 
iagttage, om der kom ulovlige Varer paa
Torvet eller foregik andre ulovlige Ting med 
Hensyn til Handelen. 

Slagteskatten i Byerne er 1 Daler pr. Okse, 
1/2 Daler pr. Ko, 1 Rigsort pr. Kalv og 8 
Skilling pr. Faar. Slagteren, som sælger 
Kødet, betaler en lignende Næringsafgift. 

Maleri af Wilhelm Marstrand 1831
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Henrettelse i 1728 af "Abolt-banden" på galgebakken i Ugledige, Ni mænd dømt for tyveri 
blev hængt.  En kvinde blev dømt til  kagstrygning og brændemærkning.

Christian 4. fik tilsendt hængeklare tyve som arbejdskraft til sine store fæstnings-
byggerier. Men først i 1700-tallet blev straffearbejde indskrevet i loven. Nye 
tugthuse blev bygget i København, Viborg, Odense og Stege på Møn. 
De værste mandlige forbrydere blev indsat i Stokhuset i København, hvor de i 
lænker og med militære vagter blev udlejet som arbejdskraft til byens borgere.

På Vestre Fælled lå en galgebakke, og 
det var her, at de parterede lig af 
kongens livlæge Johann Friedrich 
Struensee og hans allierede Enevold 
Brandt i april 1772 blev stillet på hjul 
og stejle, omtrent hvor VEGA nu ligger 
- til skræk,  advarsel og tilfredsstillelse 
for forbipasserende. 

Henrettelserne var foregået på Østre 
Fælled ved nuværende Trianglen, men 
af hensyn til 'Folkerørelsen' blev 
parteringen og opsætningen henlagt til 
Vestre  Fælled

Forrige Grev JOHAN FRID. STRUENSEE, og 
Grev ENEVOLD BRANDT, forrestillet og 
afbildet po hiul og Steÿler d. 28 Aprill 1772
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Domhuset bygget 1813-16 
Arkitekt C.F. Hansen 

Frédéric de Coninck. Skibsreder og 
storkøbmand.  Portræt fra 1799.

Ernst Schimmelmann (finansminister senere statsminister) var 
førende i tropehandelen. Schimmelmann betragtes som 
initiativtager til og hovedmand bag forbuddet mod den 
transatlantiske slavehandel, som Danmark-Norge som den første 
nation vedtog i 1792. -



14

(1) Nyboder *  (2) Kastellet   *  (3) Kongens Nytorv med Nyhavn
(4) Sct. Annæ Plads med Garnisonskirken *  (5) Flådestationen (Holmen)

fra Carsten Pape: Enevældens København - Historie og byvandringer. Systime 2017.

Frederiksstaden – Frederik 5.’s pragtkvarter  
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Thotts Palæ (opr. Niels Juels Palæ) opført 1686.

Udsmykket 1730 i anledning af fransk prinsefødsel.

Fredensborg Slot blev bygget som jagtslot for Frederik 4. 
Byggeriet blev påbegyndt i 1719. 

Hovedslottet blev indviet i 1722 og kirken i 1726. Slottet 
blev senere ombygget og udvidet under Christian 6. og 
Frederik 5. 
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Detalje fra Geddes kort 1761Frederiksberg slot Vesterport

Allerede som kronprins 
omlagde Frederik 6. 
slotshaven fra en stram, 
symmetrisk barokhave til en 
romantisk have i en mere 
naturlig stil med slyngede 
stier, stemningsfulde 
scenerier og planlagte 
overraskelser. 
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1700-tallets København vrimlede med fattige. Op mod 75 pct. af befolkningen 
levede under fattige kår, og at 10 pct. af hovedstadens befolkning var så 
fattige, at de modtog hjælp fra fattigvæsenet, datidens socialkontor. – evt. i 
form af et tryglebrev.

At modtage fattighjælp i 1800-tallet indebar, 
at man mistede en række borgerlige 
rettigheder, blandt andet rådigheden over 
sine ejendele, retten til at gifte sig og - for 
mænds vedkommende - retten til at stemme 
ved rigsdags- og kommunalvalg. 

Ved lov nummer 169 af 13. maj 1961 om offentlig 
forsorg tabte man ikke længere sin stemmeret ved 
modtagelse af fattighjælp. 

Politiken 24.03.07

1548: Ladegård til Københavns Slot 
1658-60: Skudt i grus under svenskekrigen
1710:  Indrettet til kvæsthus (krigshospital).
1710-11: Pesthospital – senere institution  for de hjælpeløse
1833-1908: Tvangsarbejdsanstalt til »Beskæftigelse af Københavns Fattige ved 
Fabriksarbejde«. Drikfældige, arbejdssky og subsistensløse mænd og senere kvinder 
kunne indlægges/indsættes på Ladegården.  
1908: Nedlagt. Senere blev bl.a. Radiohuset, Forum og Teknisk Skole bygget på 
grunden.

Ladegården

Ladegårdsåen mellem 
Blågårdsgade og Ewaldsgade set 
fra Blågårdsbroen. 
Tv. Ågade ind mod Nørrebro, 
Th. Ladegårdsvej med Ladegården 
til højre. (Foto omkring 1895.)
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”Børnehusets Beliggenhed i Midten af Kristianshavn er en stadig virkende 
Stankfabrik, formedelst den der til Uldens Indsmørelse brugende og ufordragelig 
stinkende raadne Tran, hvis Uddunstninger forenede med mange hundredes i 
Ureenhed og Usselhed levende Menneskers Aande og Uddunstning tydelig kan 
føles, hvor Vinden bærer hen, til stor Ubehagelighed, og med Virkninger, der ikke 
kunne være andet, end være Helbreden skadelige.” 

Politivennen 4.okt. 1806

Børnehuset / Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset

Peder Madsens Gang var præget af de 
mange bordeller, der fandtes i den smalle 
gyde. 
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Peder Madsens Gang.    
1866-1870: ud af 80 børn 
blev 19 ældre end fem år.
1871: Stadslægens rapport.
1873: Nedrevet.

Didrik Badskærs Gang 
- nedrevet 1906

Arbejdere fra 
øltappefirmaet Union på 
Frederiksberg 1897.

Børnearbejdere 
på et øltapperi
ca. 1890
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Årene omkring år 1900 udgør et historisk 
maksimum i dansk alkoholforbrug. 

Der var især i større byer udbredt druk. Ikke 
ualmindeligt med ½ fl. brændevin såvel inden 
som efter frokost - suppleret med øl. 
Værtshusene  åbnede klokken 04.

Menuen fra Café Paraplyen på hjørnet af 
Vestervoldgade og Jernbanegade: 
• Middag med tre retter 1.05 – 1,15 kr.
• Smørrebrød fra 5 – 10 øre
• Et glas øl 8 øre
• En Cognac 15 øre, men så måtte man også selv 

hælde fra flasken.

En  prostitueret kunne på bordeller i byen 
fås for 65 øre.

1622:  Københavns Bryggerlaug oprettes.
1687:  140 bryggerier i København 
1800:  100  bryggerier i København. 
1805:  Bryggerlauget ophæves ved kgl. resolution.        

Næringen gives fri.
1830:  Bayersk øl brygges i Odense.
1842:  Pilsneren brygges i den Bøhmiske by Plzeń. 
1847:  Carlsberg grundlægges.

Værtshuset Holger Danske i Farvergade, omkring år 
1900

Næsten hvert fjerde dødsfald blandt 
københavnske borgere i 1890 havde 
alkohol som hovedårsag. 

Drukkenskab og slet Levned

DAGLØN
I København fik ...         Sommer         Vinter
- en arbejdsmand 24 skilling  20 skilling  
- en tømmersvend  32 skilling  24 skilling 
- en murersvend 40 skilling  32 skilling    

FØDEVARER
Et pund groft rugbrød 1½ -2 skilling
Et pund hvedemel 4-5 skilling 
Et pund flæsk 5-8 skilling
Et pund oksekød 4½-7 skilling 
Et pund ost 4 skilling 
Et pund risengryn 6-7 skilling 
Et pund rosiner 9-12 skilling  
Et pund kanel 4 rigsdaler 
Et pund hvidt sukker 22 skilling 
Et pund kaffe 36-40 skilling 
Et pund the 56-60 skilling 
En pot brændevin 14-18 skilling 
En pot rom 12-17 skilling 
En pot fransk rødvin 24-26 skilling 
En pot rhinskvin 36-40 skilling. 
En pot øl 1-2 skilling efter kvalitet

MÅL
1 pund = ½ kilo
1 pot = 4 pægle = 1 liter

Fra 1781-94 betalte København 
arbejdsmænd en løn, der betød, 
at man for 1 rigsdaler kunne få 
ca. 4 dages arbejde udført. 

PENGE
1 daler = 1 rigsdaler (Rdl) = 6 mark (Mk.) 
= 96 skilling (Sk. Skl.)
1 sletdaler (Sdl) = 4 mark (Mk.) = 64 
skilling (Sk. Skl.)
1 mark (Mk.) = 16 skilling (Sk. Skl.)

1760-69
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DsF - De Samvirkende Fagforbund

DsF var dårlig nok stiftet før der var optræk til storkonflikt. Storlockouten i 1899 startede 
i april måned blandt snedkersvende i syv jyske byer. De stillede beskedne lønkrav og 
afviste et overenskomstforslag. Det fik Arbejdsgiverne til at lockoute svendene og så 
rullede lavinen, og bredte sig til andre fag. Foran Folkets Hus på Enghavevej i København 
er tillidsmænd i Bygningssnedkernes fagforening stillet op til fotografering under 
lockouten i 1899.   (ABA)


