Thotts palæ (franske ambassade)
- Køkken i Stengade (nedrevet ca. 1950)
Christian 5. (født 1646 -konge 1670-99) - Vejmand ca. 1910
Et foredrag om byen København fra enevældens tid til slutningen af 1800-tallet - om
byens udvikling i store træk. Undervejs suppleret med billeder og kortmateriale fra
tiden.
Om livet i København, om befolkningen fra høj til lav, om slagtere, fattiglemmer,
konger, børn, sundhed og hygiejne, hollændere og svenskere – og en fodgarder og
øltapper, der hed Werner Dam.
Der var krige og kolera, lav levealder og høj børnedødelighed, men der var også store
fremskridt både materielt og socialt.
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Abbildung der Statt Coppenhagen nebenst der Königl. Schwedischen Attaqve und
Sturmlaúff, so sich den 11 Febr. 1659 hat zu getragen (Kobberstik delvis eleveret plan,
opklæbet på papir. Påtegnet: Fra Merian : Theatrum Europænne. Ukendt år)
Koloreret kort (orindelse ukendt): Svenske styrker tilsyneladende placeret i vandet. –
Februar 1659 en isvinter. Svenskerne forsøgte et storstilet angreb over isen – uden
held - ca. 1.300 omkom.
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Stormen på København februar 1659: Poul Steffensen 1898
Frederik 3. under slaget ved Nyborg november 1659: Portræt af Frederik 3. knælende
under Slaget ved Nyborg. Billedet er malet af Wolfgang Heimbach i 1659. Slaget ved
Nyborg den 14. November 1659. - Frederik 3. var ikke selv tilstede under slaget.
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Det nærmest fotografiske billede er malet af den døvstumme maler, Wolfgang
Heimbach, der selv svinger med hatten nederst til venstre. Det tog ham seks år at
fuldende billedet.
Karakteristisk for monarkiets nye og enevældige selvforståelse er solstrålen der
bryder igennem skyerne og rammer Herrens udvalgte konge, hvis ikke det var nok
at folket havde valgt ham uden restriktioner.
Den 16. oktober 1660 fik han sin håndfæstning slettet, den 18. oktober 1660 aflagde
stænderrepræsentanter ed til den nykårede arvekonge foran Københavns Slot og den
15. november samme år hyldedes han som arvekonge, den 10. januar 1661 fik han
ved "arveenevoldsakten" af stænderne overdraget arveret, suverænitet og absolut
regering, og den 14. november 1665 blev hans underskrift på Kongeloven den
endelige fuldbyrdelse på værket
Københavns Slot (ca. 1369-1731)
1. Christiansborg Slot 1740-1794
2. Christiansborg Slot 1828-1884
3. Christiansborg Slot 1928 - Christiansborg slot fik navn efter Christian 6., som rev Københavns Slot ned og
byggede det første Christiansborg i 1740. - Slottets brændte ned 50 år efter i 1794.
I 1884 brændte slottet for anden gang. Det eneste der blev tilbage var Slotskirken.
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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 JeanBaptiste 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.
Versailles-slottet blev opført 1682, 1684 opførtes spejlsalen, 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. 10.000 ansatte. –
Spejlsalen 78 m lang og 12 m bred. – Som en af sine sidste handlinger
udstedte Louis den befaling, at der en gang om ugen skulle fjernes afføring fra
spejlsalen.

En generøs hjemmeside, This is Versailles findes her:
http://thisisversaillesmadame.blogspot.com/p/welcome-to-versailles.html
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Portræt af Frederik V i salvingsdragt, ca. 1750 (231.5 x 139.5 cm)
Frederik 5. hverken kunne eller ville regere Danmark. Heldigvis havde han en god ven
i adelsmanden Adam Gottlob Moltke, der i 1743 var blevet hofchef for den unge
kronprins Frederik (5.) - Frederik 5.s uhæmmede forbrug af alkohol var medvirkende
til at gøre ham uegnet til at regere landet.
Frederik 5. førte et hårdt liv med druk, orgier og perversiteter, der med tiden fik et
sadistisk udtryk - han døde som 43-årig.
Det var nemlig hans største vellyst at piske disse nøgne elendige indtil blodet; jo mere
våndede og krympede sig derved, jo mere kildrede det ham og fornøjede ham så at
sige ind i sjælen, og sjældent eller aldrig holdt han op, førend han så blodet strime
efter.
Charlotte Dorothea Biehl, 1783
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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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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.
Som kronprins havde Frederik 4. i 1692–93 været på dannelsesrejse til Italien,
og med inspiration fra de italienske barokvillaer tegnede han selv de første
skitser til slottet. I 1699 påbegyndtes byggeriet få måneder før hans far,
Christian 5., døde, og Frederik selv blev konge.
Allerede i 1708–09 blev slottet udvidet af arkitekt Johan Conrad Ernst. Der blev
tilføjet en ekstra etage, der bl.a. rummede en stor dansesal, samt to tværfløje
med hhv. værelser og en slotskirke. Slotskirken har siden 1931 fungeret som
sognekirke for Frederiksberg Slotssogn.
Under Christian 6. opførte Lauritz de Thurah i 1732–38 en kurvet bygning
omkring slotsgården i forlængelse af sidefløjene.
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Moltkes palæ, Amalienborg.
Adam Gottlob Moltke, 1710-1792, dansk statsmand og lensgreve. Født ind i en
mecklenburgsk adelsslægt med gamle fyrstetjenertraditioner. Målet var et
embede i den danske konges tjeneste. Han blev i 1721 page ved hoffet og i
1730 kammerpage for den 13 år yngre kronprins Frederik (5.), men endnu som
30-årig stilede han kun mod den beskedne post som sin farbrors efterfølger.
De følgende år udviklede der sig imidlertid et nært tillidsforhold mellem
kronprinsen og Moltke; han udnævntes i 1743 til hofmarskal og blev ved
Frederik 5.s tronbestigelse i 1746 overhofmarskal. Den letlevende og indolente
monark overdyngede sin faderlige ven og rådgiver med gunstbevisninger og
overlod ham tillidsfuldt den faktiske politiske ledelse, fra 1763 som medlem af
Gehejmekonseilet.
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TOTO SURGIT LUX AUREA MUNDO – Guldets lys stiger op over hele verden *
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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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”
Fløtte=Dag: Den vedtagne dag, da en lejer fra- ell. tilflytter en ejendom, lejlighed osv.
(den 3. tirsdag i april og oktober)
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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
Holmens Kirke: Fra ankersmedje til kirke
Da Christian IV i begyndelsen af 1600-tallet anlagde et boligkvarter på
Bremerholm for Flådens officerer – de såkaldte ”Skipperboder” – opstod
behovet også for, at søfolkene fik deres egen kirke.
Den praktisk anlagte konge besluttede da, at Bremerholms tidligere
ankersmedje fra 1562-63 skulle indrettes til kirke. Smedjen blev taget i brug
som kirke den 5. september 1619 og dermed begynder Holmens Kirkes
historie.
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Slaveskibet Fredensborg var 31 m langt og 9 meter bredt. Da det lettede
anker fra Slavekysten (Ghana) 23.april 1768, var det lastet med 265
slaver. - Bemærk udluftningssluserne (af stof) og nettene til at opfange
afhoppere.
Cirkulationen foregik i hovedsagelig med udgangspunkt
i geværer; krudt og brændevin, som samledes i København, hvorfra
skibene sejlede til Afrika. Fra Guldkysten til Caribien var det slaver, som
var den vigtigste last, men også betydelige mængder elfenben kom via
Caribien til København. Fra Caribien var sukkerrørs-sirup den last
sammen med tobak og mahogni. Tilbage i Danmark blev sukkerrørssiruppen raffineret til sukkertoppe. Det økonomiske udbytte af sukkeret
var væsentlig større end udbyttet ved at drive slavehandel.
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(Heinrich) Ernst Schimmelmann 4.12.1747-9.2.1831. - Dansk-tysk

greve, minister samt
gods- og plantageejer. Heinrich Ernst Schimmelmann var født i Dresden og
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.
Frédéric de Coninck (født 5. december 1740 i Haag, død 4. september 1811 på
Dronninggård) var en nederlandsk handelsmand virksom i Danmark. Han kom i
1763 til København, hvor han startede rederi- og handelsvirksomhed med
oversøiske produkter.
De Coninck forstod til det yderste at udnytte de fordele tidens mange krige
skabte for det neutrale Danmarks handel, blev en af landet største redere med
en flåde på 64 skibe.
Under og efter Englandskrigene (1807-1814) kom de Coninck i vanskeligheder
og i 1822 måtte firmaet de Coninck lukke.
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Anlæggelsen af Frederiksstaden blev påbegyndt i 1749 – i anledningen af den
oldenborgske slægts 300 års jubilæum.
Frederiksstaden ligger mellem gaderne Bredgade (indtil 1877 Norgesgade),
Sankt Annæ Plads, Toldbodgade og Esplanaden (indtil 1953 Toldbodvej).
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”
Frederiks Hospital 1757 – 1910 - Bredgade (Norgesgade) fra nr. 68
- ca. 360 sengepladser
Almindelig Hospital 1769 – 1892 - Amaliegade 26-36 - Hospital og
Fattigforsorg
- ca. 700 sengepladser (1200 under koleraepidemien 1853)
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Rytterstatuen blev skabt af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Saly
(1717-1776). Saly påbegyndte arbejdet på statuen i 1752. Da den i 1771 blev indviet,
havde Frederik 5. været død i fem år.
Statuen var en gave fra Asiatisk Kompagnis aktionærer til kongen og blev betalt
af Asiatisk Kompagni gennem dets præsident, A. G. Moltke (1710-1792). Moltke var
også overhofmarskal og kongens højre hånd, hvilket problematiserer ideen om, at
statuen var givet i gave til kongen fra hans tro undersåtter "til minde om folkets
kærlighed” som ellers angivet i indskriften på monumentets sokkel.
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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. Under branden
nedbrændte 1670 bygninger
I 1795 nedbrændte 941 ejendomme
Frue Kirke brændte 1728 og igen 1807.
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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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. – Fra Emdrup Sø går en 6 km
vandledning af udhulede træstammer til Caritas-springvandet på Gammel
Torv, Københavns ældste springvand, bygget i 1608 af Christian IV over en af
byens brønde som modernisering af et ældre springvand fra Frederik II's tid.
Nye 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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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.
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Detalje fra Christian Geddes kort 1761
Geddes kort er et sæt af kort skabt af Christian Gedde i 1750'erne bestående
af 12 kort visende Københavns kvarterer samt et eleveret kort, der viser hele
byen set fra sydsydøst.
Værkets originaltitel er Charta over den kongelige Residencestad Kiöbenhavn
med dens omkringliggende Egne. Det er en vigtig kilde til informationer om
København i midten af 1700-tallet.
Kortet skulle give myndighederne overblik over byens ejendomme, så de kunne
inddrive skat. Det skulle vise forsvarslinjerne for kongens København. Og efter byens
brand i 1729 og fremkomsten af ny og flotte områder, f.eks. Frederiksstaden, skulle
herlighederne kunne ses af alle. Så et godt og smukt udført kort gav god mening.

21

Da Christian Gedde afleverede sit færdige kort i 1761 stod husene klar i
en flot rød farve, parker og haver var grønne, tømmerkonstruktioner var
gule og byens vand i kanalerne, havnen og voldgrave var blåt, mens
ubebyggede arealer var sandfarvede.
Korttegneren var meget grundig og meget præcis i sine opmålinger,
men tog sig også nogle friheder og placerede bygninger, der endnu kun
var undervejs. På den måde regnede han muligvis, at kortet vil være
relevant langt ud i fremtiden, men åbnede faktisk den modsatte effekt,
nemlig at kortet blev ukorrekt visse steder.
Christian Geddes kort måler 2,5m x 2,5 m
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De ældste folketællinger er behæftet med adskillige fejl og 1850-tællingen er pga.
krigssituationen heller ikke uangribelig.
Tallene for 1901 angiver folketallet indenfor de grænser, Danmark fik ved Freden i
Wien 1864.
1805 fandtes 55.000 gårde og ca. 60.000 husmandshuse, men i løbet af 1800-tallet
steg husenes antal til ca. 200.000. Heraf var flertallet helt eller delvis jordløse. - I 1850
levede 80% af befolkningen på landet, mens det i 1901 var ca. 60% og i 1930 ca.
40%. – I dag ca. 10%.
I 1700-tallet døde 20-25 % af børnene, inden de fyldte 1 år. Yderligere 10 % døde,
inden de blev 10 år. Kombinationen af dårlige hygiejniske forhold, dårlig kost og en
yderst mangelfuld lægevidenskab havde den effekt, at dødeligheden for visse grupper
af børn var på hele 50 %.
Spædbarnsdødeligheden var i midten af 1850'erne på et niveau tæt på 15%.
I 1847 fik fødselslægen Ignaz Semmelweis overbevisende resultater på Allgemeines
Krankenhaus der Stadt Wien af at læger, jordemødre og sygeplejersker vaskede deres
hænder. Det nedsatte dødeligheden af den udbredte barselsfeber fra 10-35% til 1-2%
og reducerede markant spædbørnsdødeligheden. - Han blev af den etablerede
medicinske sagkundskab modsagt og modarbejdet og endte sine dage på et
sindssygehospital i 1864.
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Caritasbrønden er Københavns ældste springvand, bygget i 1608 på
Gammeltorv ved Strøget. 6 kilometer vandledning af træ fra Emdrup Sø.
Om byens vandforsyning kan anbefales:
https://vandrefuglen.blogspot.com/2014/01/fra-kbenhavns-frste-vandvrk-til-det.html

Rundetårn er en forstørret kopi af et fæstningstårn i Varberg.
Den nuværende domkirke stod færdig 1829. (arkitekt C.F. Hansen)
Under Struensee blev i december 1771 udstedt en kabinetsordre, som påbød at
gaderne skulle belyses bedre, hvorefter lygternes antal forøgedes til 1.175 stykker.
Siden den tid er gadebelysningen stadig blevet forbedret, idet dog tranlygterne
bibeholdtes, indtil gaderne fra 1857 blev belyst med gas.
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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.
1844 udgav F.C. Kabell Forslag til en forbedret Vandforsyning og Gadeskylning for
Kjøbenhavn der havde Hamburgs vandforsyning som forbillede.
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Den lille pige med svovlstikkerne. Historie af H.C. Andersen 1848. Illustration af
Wilhelm Pedersen.
”Der gik nu den lille Pige paa de nøgne smaa Fødder, der vare røde og blaa
af Kulde; [ .. ]
Ingen havde givet hende en Skilling; sulten og forfrossen gik hun og saae
saa forkuet ud, den lille Stakkel!”
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Rasphusfangerne blev sat til at raspe, dvs. findele, træ indeholdende farvestoffer, fx
blåtræ (fra Mexico), som blev brugt på farverier. Raspning var et meget anstrengende
og usundt arbejde og strafformen anvendtes kun for særlig farlige mandlige fanger.
Rasphuset ophævedes ved lov i 1850.
Den 31. juli 1815 var der optøjer i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset. Fangerne
protesterede mod de ringe forhold i fængslet.
54 fanger blev i februar 1816 dømt fra livsstraf til tre års rasphusarbejde. Fangerne
gjorde igen oprør 1817 og stak bygningen i brand.
Militæret blev sat ind - 14 fanger blev henrettet.
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Kan Peder Madsens Gang betragtes som et Sygdoms Focus her i Byen?
Rapport af distriktslæge Ulrik for Københavns 5te Fattigdistrikt 1871 på foranledning
af Politidirektør etatsråd Crone - efter en henvendelse fra formanden for
Sundhedskommissionen, Professor dr. med Hornemann. - 35 sider i Hygiejniske
meddelelser, 7. binds 1. hæfte 1871
Gaden var berygtet som slumkvarter. I 1871 blev gaden beskrevet som den sidste
station før fattiggården. Den var berygtet for sine drukkenbolte, ludere (selv om
bordellerne officielt blev lukket i 1869) og lommetyve.Men der boede også
”almindelige mennesker”, f.eks. en bedstemor med sine to børnebørn, der havde en
lejlighed på syv kvadratmeter – og her boede endvidere to logerende ældre damer. I
1866-1870 blev der lavet en undersøgelse, der viste at ud af 80 børn født i gaden,
blev kun de 19 ældre end fem år. - Der blev holdt køer i én af ejendommene i Peder
Madsens Gang.
Gaden var meget smal, og to vogne kunne ikke passere hinanden. Man sagde, at
gaden var så smal at en fuld mand kunne holde balancen ved at støtte med
hænderne på husene på hver side af den. Omkring 1873 blev gaden nedlagt og
erstattet af Ny Østergade. Et par huse i den nuværende passage Pistolstræde fik dog
lov at blive stående.
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Frygtelig Ildebrand i Didrikbadskjærs Gang, idet nemlig 2 Personer omkom ved at
styrte sig ned i Gaarden, for at redde sig for at blive indebrændte. Det er senere
oplyst, at de ere blevne nødsagede til at gribe til dette Redningsmiddel, fordi Naboen
negtede dem Adgang til at redde sig igjennem hans Huus. (Kjøbenhavnsposten 30.
april 1837)
"Held Den, som sove kan i Ro og Mag”
Dette være sagt i anledning af de optrin som næsten udelukkende hver aften og nat
finder sted i kælderen under huset nr. 202 i Didrik-Badskjærs-gang næsten uafbrudt
fra kl. 10 til henimod 2 til 3 om morgenen. I denne afskummets og nedrighedens
knejpe, denne dydens morderhule, finder flere offentlige skøger deres tilflugt. Der
udøver de deres nedrige håndtering og som følge deraf foregår der i samme de mest
rasende optrin med skælden og smælden, banden og slagsmål, hvin og skrig, og ofte
høres om natten sande mordskrig opstige derfra, som genlyder over hele nabolaget
og opfylder enhver sovende eller vågende med skræk og angst. (Politivennen nr.
499. Løverdagen den 23de Juli 1825)

Badskær, (ty. Bartscherer 'skægskærer'), fra middelalderen og frem til ca. 1800
betegnelse for en faglært og lavsorganiseret barber, der også virkede som kirurg og
tillige ofte soignerede de badendes hår, skæg og negle på offentlige badeanstalter.
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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.
I 1914-18 hærgede første verdenskrig Europa, hvilket havde fået de danske
fødevarepriser til at stige voldsomt. Derfor besluttede regeringen, at høsten fremover
skulle bruges til mad og ikke til brændevin, som dengang blev lavet på korn. Midlet
var en afgiftsstigning i 1917, som mere end ti-doblede prisen på brændevin. Det
betød en mærkbar nedgang i brændevinsforbruget.
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