
Resens atlas fra 1677 også kaldet Resens Billedatlas består af en samling kobberstik af 
byplaner og prospekter fra danske byer, illustrationer af slotte og herregårde, bysegl, 
våben, kirkeudsmykninger, gravsten, runer, våben og meget mere, samt enkelte kort over 
mindre landområder.
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Versailles-slottet blev opført 1682, 1679-89 tilføjede to lange sidefløje, 
således at havesiden fik en samlet længde på 580 m. - 110.000 m2 under 
tag,  2.153 rum og 700 trappeopgange. – Spejlsalen 78 m lang og 12 m 
bred.
Hyacinthe Rigaud: Portrait en pied de Louis XIV (1638-1715) age de 63 ans 
en grand costume royal (1701). Konge som 5 årig fra 1643 til 1715. 
Da hans mentor og førsteminister kardinal Jules Mazarin døde i 1661, 
overtog Louis selv regeringsmagten i et erklæret enevældigt Frankrig med 
Jean-Baptiste Colbert, (29.8.1619-6.9.1683) som nærmeste rådgiver og 
finansminister. – Efter Colberts død klarede Louis sig selv.
Som ung optrådte han på scenen og i sportsarrangementer– på Versailles 
blev han mere og mere fjern og ophøjet. 
I hans sidste år (1715) udstedte han den ordre, at der en gang om ugen 
skulle fjernes afføring fra spejlsalen.
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Ved fredsforhandlingerne op til Brømsebro-freden 1645 optrådte Corfitz 
Ulfeldt som dansk hovedforhandler, ved fredsforhandlingerne i Høje Tåstrup 
præstegård - op til Roskildefreden 1658 - optrådte Ulfeldt som (hård) 
svensk forhandler.
Peder Schumacher lensgreve Griffenfeld (24. august 1635 i København – 12. 
marts 1699 i Trondhjem i Norge) var en dansk statsmand og fra 1673 
rigskansler. I 1676 faldt han i unåde og blev fængslet og dømt til døden for 
landsforræderi mv. Dommen blev ændret til livsvarigt fængsel; han blev 
løsladt efter 22 års fangenskab.
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1658 - Kiöbenhavns Grundtegning. Kort før Beleiringen Aar 1658.  - I 1443 
gjorde en ny konge, Christoffer af Bayern, København til sin særlige hjemby. 
Borgen på Tyveholmen blev et kongeligt slot. Fra da af hed øen 
Slotsholmen. Og det hedder den også i dag, hvor Christiansborg ligger oven 
på ruinerne af Absalons første borg på stedet. Da kongen slog sig ned her, 
kunne man begynde at tale om, at København var rigets hovedstad. –
Kastellet blev opført 1624.
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Udsnit af prospekt af Københavns havn fra omkring 1640 af ukendt 
hollandsk kobberstikker (Københavns Stadsarkiv: København, forstæder og 
omegn, Fugleperspektiv af København, set fra vandet. (Efter Jan van Wijks
kobberstik 1611) ) - Børsen blev opført i 1620’erne
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Udgivet af Bjørn Westerbeek Dahl, Selskabet for udgivelse af kilder til dansk 
historie. 2012
Ved Roskildefreden 1658 tilfaldt Bornholm Sverige, men bornholmerne 
kæmpede imod, og ved freden i København 1660  blev de danske – Skåne 
Halland og Blekinge tilfaldt Sverige
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Vestvolden var en del af Københavns Landbefæstning. Den blev opført 
1888-92 som et ca. 13 km langt voldanlæg vest for København. Men den 
artilleristiske og teknologiske udvikling under 1. verdenskrig bevirkede, at 
Vestvolden mistede sin militære betydning, og blev derfor nedlagt i 1920 
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1695 Kort over strækningen Vestervold - Valby bakke, incl. (Frederiksberg) 
og Ladegården ca.1695
Prinsens Gård blev opført af Frederik 3.s dronning Sophie Amalie i 1662 
som sommerbolig for hendes døtre. Af samme grund hed den i de første 
årtier Prinsessernes Gård, men senere overtog deres bror, kronprins 
Christian (5.) den, hvorefter den blev kaldt Prinsens Gård.
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1710 -20 - Detalje fra kopi (1890) af et både smukt og rimelig nøjagtigt kort 
fra omkring 1710-1720 over København og omegn fremstillende 
Københavns Vandforsyning til Pumpevand og Springvand.
Ny Amager: Frederik 3. hentede i  1651 20 familier - efterkommere af de 
hollandske bønder på Amager  - for at forsyne Hoffet og københavnerne 
med grøntsager. Tæt ved det nuværende rådhus byggede de tyve familier 
den lille landsby, og samtidig blev Allégade anlagt. 1697 opgav de  
hollandske bønder deres jorder, som overgik til 'enghave' (græsmarker) til 
hø til Den Kongelige Livgardes heste. Hollænderne fik lov at beholde selve 
gårdene, men det var der ikke økonomi i. I stedet kom nye erhverv, bl.a. 
smugkroer, der kunne forlyste københavnerne.
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Antal  indbyggere i København
Københavns Kommunes godt halve million indbyggere udgør omtrent halvdelen af det 
samlede Københavns indbyggertal. De største af de øvrige kommuner er Frederiksberg, 
Gentofte og Gladsaxe, mens den mindste er Vallensbæk med 15.000 indbyggere (pr. 
2017). Arealmæssigt er de største kommuner København (86km2) og Lyngby-Taarbæk, 
mens de mindste er Frederiksberg og Vallensbæk. Frederiksberg har den største 
befolkningstæthed i både København og Danmark med ca. 12.000 indbyggere pr. km2.

1976: 1.292.647 - Bl.a. Brøndby, Dragør, Høje Taastrup og Lyngby-Taarbæk kommuner 
tilføjet
1981: 1.381.882 - Bl.a. Ledøje-Smørum, Ishøj, Fredensborg-Humlebæk og Solrød 
kommuner tilføjet
1990: 1.337.114
1995: 1.353.333
1999: 1.069.813 - Ny definition: 200m.-grænsen indføres.
2013: 1.230.728
2014: 1.246.611
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Christen Worm var biskop over Sjælland fra 1711 til sin død 1737. - Profos: 
En højtstående befalingsmand i landsknægthærene, som navnlig skulle 
sørge for disciplinens opretholdelse, for straffes eksekution m. m. - I 1722, 
længe efter det officielle Danmark havde taget afstand til hekse-brændinger
hjemsøgtes landsbyen Øster Grønning i Salling af dødsfald og 
kvægproblemer. Man var enige om, at det var Dorte Jensdatter, der var 
skyld i dette. Hun blev udsat for forhør, og det endte med at landsbyboerne 
satte ild til Dortes hus og indebrændte hende. 
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Københavns brand onsdag aften den 20. oktober til lørdag morgen den 23. 
oktober 1728 er den største brand i Københavns historie.
1795: Nytorv og Gammeltorv incl. Rådhuset, Nikolaj kirke 
1807: De britiske tropper blev placeret i en halvkreds rundt om København 
fra Svanemøllen til Kalveboderne. 
Mellem 6.000 og 10.000 bomber faldt 2.-5. september. Vor Frue Kirkes spir 
blev ramt og styrtede brændende ned over kirken, der antændtes og 
udbrændte totalt. Universitetskvarteret hårdt ramt - Rundetårn reddet.
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1795-kortet er en skanning fra Edvard Holm: Danmarks Riges Historie vol. 5 
(1907). 1807-kortet stammer fra DR: 
https://www.dr.dk/historie/danmarkshistorien/300-hoejteknologiske-
brandraketter-skraemte-folk-fra-vid-og-sans-da   
Visse kvarterer, fx omkring rådhuset, blev ramt både I 1728, 1795 og 1807. 
Bombardementet 1807 var ikke i første række rettet mod militære mål. Det
var rettet mod civilbefolkningen. (Noget ganske enestående for denne tid –
og meget lærerigt for eftertidens krigsherrer.) 
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Caritasbrønden er Københavns ældste springvand, bygget i 1608 på 
Gammeltorv ved Strøget. 6 kilometer vandledning af træ fra Emdrup Sø.
Den nuværende domkirke stod færdig 1829. (arkitekt C.F. Hansen)
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Københavns statholder Christoffer Valkendorf udstedte i 1577 en forordning, som forbød 
slagtning inden for voldene. Et slagtehus blev opført ved nuværende Frihedsstøtten. Det 
blev revet ned, da svenskekongen belejrede byen i 1659, og det blev aldrig genopført. 
100 år senere var byens befolkning vokset betragteligt, og for at mætte de mange 
munde blev der slagtet, så det var en lyst snart sagt overalt i byen. Blod og slagteaffald 
sejlede i rendestenene.

Mask: grødagtig masse der bliver tilbage når saft eller væske er trukket ud af plantedele, 
fx ved fremstilling af frugtsaft, øl eller whisky
Mæsk: mellemprodukt i fremstillingen af øl eller spiritus, bestående af knust malt eller 
andet stivelsesholdigt produkt blandet med varmt vand. 
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Kilian Drubin var falleret galanterihandler i København, senere toldsvindler. 
Han agerede anklagerens vidne mod sine medskyldige og slap for straf. 
Anlagde senere en Parykfabrik i København. Annoncerede kraftigt i 
aviserne. Holberg skrev ironisk om ham i en epistel, at han var "en ikke 
mindre habil Skribent end Parykmager"
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Epistola XCI af 540 epistler 1748-54
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Christian Geddes kort måler 2,5m x 2,5 m
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1741 – Plan d'une Partie des Environs de Copenhague levé par la 
Compagnie des Cadets du Roy, dessiné par Peter Nicolaus Hesselberg. Anno 
1741.
Frederik den Femtes Atlas, Bd. 36, Tvl. 17. (73 x 99 cm.) Koloreret 
håndtegning. 
Fredag den 30. april 1762 kunne man i Adresseavisen  læse, at "den 1ste 
May bliver Werner Dam begraven 60 Aar gl.” I 1763 sat i skat efter en 
vurdering på 1.000 Rigsdaler. 14.200 m2 grund efter udvidelse 1759.  
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I løbet af 1700-tallet blev Valkendorffs slagteforbud inden for voldene i 
praksis ophævet.

Carl Donner - Svinehyrde - Detalje fra - Cattle market along the 
Vesterbrogade in Copenhagen 1858
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Inden for møntvæsenet blev ort i Danmark hyppigst brugt i 
sammensætningen ortsdaler, som var lig 1/4 rigsdaler eller 24 skilling. 
Mønten blev præget i Danmark-Norge 1731-88 og kaldtes rigsort. - 1 daler 
= 1 rigsdaler (Rdl) = 6 mark (Mk.) = 96 skilling (Sk. Skl.)
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Galgebakken ved Ugledige var rettersted i det gamle Vordingborg Amt. En 
anden spektakulær sag var halshugningen af Balle Lars (Spildte Guds ord på 
Balle Lars) i 1860. Stokhuse var militære arresthuse, hvis navn hidrørte fra 
en stok eller bjælke med udskårne huller, hvori fangernes ben blev anbragt 
ved anklen.
Stokhuset (opført 1670)  på hjørnet af Øster Voldgade og Stokhusgade blev 
nedlagt som straffeanstalt i 1851 – bygningen nedrevet 1939.
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Arkitekt C.F. Hansen 1813-16
I 1241 udkom i Danmark Jyske Lov. Fortalen begynder således:
Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre 
nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov.
Ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, 
hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. 
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4.12.1747-9.2.1831. - Dansk-tysk greve, minister samt gods- og plantageejer. 
Heinrich Ernst Schimmelmann var født i Dresden som søn af købmanden og 
krigsspekulanten Heinrich Carl Schimmelmann. Han kom med familien til 
København som 14-årig, da faderen i 1761 trådte i den danske konges 
tjeneste. Fra 1773 beklædte han en række centrale poster i 
centraladministrationen, bl.a. som finansminister 1785-1813. 
Schimmelmann var en central figur i statskuppet i 1784 og i den 
reformpolitik, som blev ført i årene herefter. Samtidig var han godsejer og 
bestyrer af familiens omfattende plantageejendomme på de Vestindiske 
Øer.
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Frederiksstaden ligger mellem gaderne Bredgade (indtil 1877 Norgesgade), 
Sankt Annæ Plads, Toldbodgade og Esplanaden (indtil 1953 Toldbodvej).  
Anlæggelsen af Frederiksstaden blev påbegyndt i 1749 - den engelske 
historiker William Coxe foretog 1784 en rejse til Danmark og skrev om 
Frederiksstaden: "The new part of the town, raised by the late king
Frederich V. is extremely beautiful, scarcely inferior to Bath”
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A.G. Moltke (1710-1792) var de facto-regent i størstedelen af Frederik 5.s 
regeringstid
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TOTO SURGIT LUX AUREA MUNDO - af guld, med alt det lys i verden, det er 
hævet  * NEC PHAETONTIS FATA TIMEBO - vær ikke bange for Phaetons
skæbne.
Faeton (græsk:"Den lysende") er søn af solguden Helios og Klymene. Da der 
var blevet ytret tvivl om hans guddommelige herkomst, udbad Faeton sig af 
sin far tilladelse til for en dag at køre Solens vogn og fik den. Men hestene 
løb løbsk, vognen kom ud af sin bane og truede med at stikke alt i brand. 
Zeus måtte derfor dræbe ham med sin lynstråle. Mælkevejen på himmelen 
skal være fremkommet ved den af Faeton forårsagede brand. Af sorg over 
hans ulykkelige skæbne blev hans søstre, heliaderne eller faetontiaderne, 
forvandlede til poppeltræer. 
Thotts Palæ blev oprindelig kaldt for Juels Palæ efter Niels Juel. 
Hovedbygningen er opført i 1683-1686, tilbygget i 1700 og udvendigt 
ombygget til Louis-Seize-stil i 1763-1764 . Palæet blev moderniseret i 1893. 
- Otto Tagesen lensgreve Thott (1703–1785) var en dansk godsejer, 
gehejmeråd, statsmand, bog- og kunstsamler. Han er en af de mest lærde 
og kompetente statsmænd i 1700-tallets Danmark. - Niels Juel (1629-1697) 
Admiral. Dansk søhelt. Sejrede over en overlegen svensk flåde i slaget i 
Køge Bugt den 1. juli 1677.
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Københavns Slot var længe kendt som den usleste fyrsteresidens i hele 
Europa og var en stor pinagtighed for kongefamilien og dens internationale 
omdømme  – det blev revet ned 1731.  Frederiksberg Slot blev opført i 
1699–1703 for Frederik 4. som kongefamiliens sommerslot.
Detalje fra Geddes kort 1761

31



32



Den lille pige med svovlstikkerne. Historie af H.C. Andersen 1848. Illustration af Wilhelm 
Pedersen.

33



34



Den 31. juli 1815 var der optøjer i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset.  
Fangerne protesterede mod de ringe forhold i fængslet.  En nedsat 
kommission skulle afdække årsager og forløb. Forhørsprotokollen fylder 373 
tætskrevne sider.
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I begyndelsen af 1870´erne, hvor den danske industri endnu var i sin 
opstartsfase, arbejdede der omkring 2.500 børn under 14 år på ca. 500 
fabrikker landet over.
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Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og 
lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989). Arkivernes Informationsserie. 
Gad 1991.
I 1873 blev en ny møntlov vedtaget med virkning fra 1. januar 1875. Møntenheden blev 
ændret fra rigsdaler til kroner, og 1 rigsdaler blev omvekslet til 2 kroner. Samtidig blev 
der indført et nyt decimalsystem, hvor 1 krone svarede til 100 øre.
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I 1870'erne fandtes der ingen lovreguleret arbejdsdag i Danmark. Det 
almindeligste var arbejde fra klokken 6 til 19 eller 20, men med til sammen 
2 timers pauser. Altså en arbejdsdag på 11-12 timer, 6 af ugens dage. 
Bagere, kuske og barberer kunne have op til 16 timers arbejdsdag.
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