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Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden. 

t gammelt Ordsprog siger: .,Hukommel
sen er som Fiskergarnet, noget behol
des, andel gaar igjennem". Det er saa 
sin egen Sag med denne Evne. Erin
dringerne fra Barndoms- og Ungdoms-
aarene holde sig mest levende; det er 
næsten, som om de blive mere kraftige, 
jo nærmere man kommer til det Maal, 
der er Menneskets endelige; derimod er 
Hukommelsen i Reglen ikke nær saa 
stærk med Hensyn til det oplevede, der 
ligger langt nærmere i Tiden. Blive en

kelte Nervepunkter i vor Hjerne stærkere berørte end andre, 
og have disse Punkter, som Sædet for Hukommelsesevnen, 
kun Styrke gjennem en vis Række Aar? Det er et Spørgsmaal, 
som Psykologerne maa afgjøre. Men en Forklaring kan vel 
ogsaa søges deri, at Modtageligheden for Indtryk er langt kraf
tigere i de unge Dage og derfor desto varigere. Det er dog 
næppe den eneste Grund. Den nuværende Epoke har frem
budt en saa overvældende Masse af store Begivenheder, saa 
mangfoldige gjennemgribende Forandringer i de forskjelligste 

erik
Typewritten text
Digitaliseret af SFA-89ISBN  9788771943313



10 Kjøbenhavneri for 50 til 60 Aar siden 

Retninger, at det næsten er umuligt i Hukommelsen at følge 
dem. Farende forbi som de enkelte Punkter paa en Jernbane
turs Panorama, ,ere de hurtigt forsvundne fra Synskredsen og 
have udenfor deres taagede Omrids sjældent efterladt noget 
blivende Indtryk hos Tilskueren undtagen i de Tilfælde, hvor 
han personlig berørtes af dem. 

Dette gjælder de store Begivenheder, de, der ere indtegnede 
i Historiens Aarbøger, men det gjælder ogsaa de mindre, der, 
fremkaldte af det offenlige Livs Udvikling, af de Krav, som 
Tidens Fremskridt stiller, foregaa i vore nærmeste Omgivel
ser. Og jo videre det Omfang er, i hvilket disse Krav ere blevne 
fyldestgjorte, desto vanskeligere er det for Hukommelsen at op
fatte og følge med. Samfundslivet omdannes, Lokaliteter for
svinde og give Plads for nye, og Alt foregaar som ved et 
Trylleri. Selv for de yngre er det vanskeligt at følge med ved 
denne hurtige Udvikling; det er næsten som en Rus, hvori det 
forbigangne glemmes. Hos de ældre vækkes derimod gamle 
Minder til en Sammenligning mellem Før og Nu, og ved Mod
sætningen fremslaa de desto friskere. Det er saadanne Minder, 
jeg her vil tegne i forskjellige fordringsløse Billeder fra det 
forsvundne Kjøbenhavn. Naar Etnografen med Glæde griber 
en eller anden Gjenstand af del Muld, hvori den i Aartusinder 
har været begravet, for deraf at kunne udfinde et Bidrag til 
Vurdering af Fortidens Kulturtrin, maa ogsaa ethvert Bidrag, 
der belyser en forsvunden Tid, selv om den ligger temmelig 
nær. være velkomment for Betragteren af Livsfænomenerne, 
for Kulturhistorikeren, ikke at tale om den almindelige In
teresse, der knytter sig til Erfaringen om, hvorledes den Slægt, 
den nuværende Generation skylder sit Ophav, færdedes i det 
daglige Liv, i sine offentlige, sine selskabelige og huslige Vaner. 
Heraf vil det vise sig, hvor højst forskjelligt det daværende 
Kjobenhavn og Fædrenes Liv var mod det nuværende, og at 
de Omskiftelser, som Tidens rullende Hjul have frembragt 
Led for Led i Lobct af et halvt Aarhundrede, have været mere 
indgribende og nivellerende, end de fleste have Anelse om. 
Jeg optegner kun, hvad jeg selv har set og kjendt, og det er 
en Selvfølge, at man ikke her vil støde paa noget, der ser ud 
som Statistik. Topografi eller deslige. Hvori Forandringerne 
bestaa. vil ikke blive omtalt, enhver vil kunne sige sig det selv 
ved at betragte Omgivelserne samt ved at anstille en Sammen
ligning mellem disse og det. jeg nu skal omtale dels i en mere 
sammentrængt Fremstilling, dels i mere udførlige Skildringer 
af Samfundslivet i ældre Tid. 
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For et halvt Hundrede Aar siden eller lidt længere tilbage 
var Kjøbenhavn egenlig kun til indenfor sine Volde og Grave. 
Den havde nok Forstæder, ,,Broerne", men disse vare kun lidet 
bebyggede. Der laa hele Strækninger, hvor der ikke var et 
eneste Hus; selv tæt ved Portene var der Marker, hvor Køer 
og Faar græssede. Adgangen til Staden var gjennem de fire 
Porte, af hvilke de tre vare 
lukkede efter Midnat, og 
hvortil Nøglerne bragtes til 
Kongen paa Amalienborg. 
Kun Nørreport stod aaben, 
og gjennem den kunde man 
slippe efter Kl. 12 mod en 
Kjendelse af 2 Skilling ved 
Bommen. Passagen gjen
nem Ravelinen var saa smal 
som en Gvde, hvor to Vogne 

" . Nørreport. 
neppe kunde kjøre forbi hin
anden, og hvor de fodvandrende vare udsatte for al faa Liv og 
Lemmer spolerede eller for at trykkes sammen, især en Søndag 
i Sommertiden. Værst var det dog i Portene: der var neppe 
Plads til et bredt Hølæs; 
kun Nørreport var lidt bre
dere og højere, og det var 
ogsaa igjennem den, at den 

, kongelige Ligvogn maatte 
drage, naar en fyrstelig Per
son skulde bisættes i Ros
kilde Domkirke, thi forme
delst sin Højde kunde Vog
nen ikke komme igjennem 
Vesterport. Ved Christian 
den Savendes Bisættelse 
blev, som det fortælles, Jorden 
Vognen kunde slippe igjennem. 

Men Adgangen til Staden havde ogsaa andre Forhindringer. 
I Nærheden af Porten, ved „Ravelinen", laa tier et Toldhus, 
hvorfra embedsivrige Toldbetjente kom farende over til den 
smukke Tjenestepige med Torvekurven for pligtmæssig at 
undersøge, om Staten ikke blev narret ved Kurvens Indhold 
af konsumtionspligtige Gjenstande, og hvor der holdt lange 
Rækker af Fragtvogne, som samme Toldbetjente gjennemar-
bejdede med lange Søgere; ikke sjældent toges de dog ved 
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Østerport. 

Næsen af den fiffige Bonde. Desuden var der et Bomhus, hvor 
Bondervognc hver Dag, men andre Vogne paa Søn- og Hellig
dage maatte betale Bompenge for at komme ind i Staden. 

Paa Broerne var der, som sagt, kun faa Bygninger, de aller
fleste en eller to Etager høje, omtrent af samme Udseende 
som de enkelte, der endnu ere tilbage fra den Tid. En Byg

ning som Skydebanen paa 
Vesterbro tog sig ud som 
en Kæmpe blandt disse 
Dværge. Men Folk vare og-
saa her kun lidet Herrer 
over deres Ejendomme. Før 
Demarkationslinien blev op
hævet, maatte ingen Byg
ning være opført solidere, 
end at den kunde skydes i 
Brand, naar der kunde ven
tes fjendtligt Angreb fra 

Landsiden, for at Fjenden ikke her skulde kunne finde Dæk
ning. Nørrebro var som Forstad stærkest bebygget, men dog i 
Forhold til, hvad den Kant af Staden nu er, aldeles forsvin

dende. Bebyggelsen begynd
te egenlig først paa den 
nordlige Side af Søerne, in
denfor disse var der nogle 
Tømmerpladse og op til 
Volden og Stadsgraven sto
re Marker med græssende 
Kvæg. Et større Byggefore
tagende havde allerede den
gang fundet Sted paa Nørre
bro, nemlig Omdannelsen til 

Amagerport. Boliger, nærmest bestemte 

for Arbejdsklassen, af den saakaldte Blaagaard, der i sin Tid 
havde været en adelig Herregaard med Haver, Fiskedamme, 
Statuer og andre Herligheder. Det var paa dette Sted, at der i 
1828 blev opfort det Theater, som senere nedbrændte. En Del 
af Blaagaards Jorder afgav Terrænet for Heegaards Jern
støberi. 

Paa Norrebro var der forskjellige bekjendte Beværtnings
steder, saasom ..Grams Have" og „Billigheden", som især be
søgtes af jævne Borgere. ,,Det bestandig borgerlige Selskab" 
havde sin Sommerresidens paa „Store Ravnsborg", hvortil der 
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hørte et meget betydeligt Areal Have og Marker, som siden me
get fordelagtigt afhændedes til Byggegrunde. En særegen trist 
Karakter havde Nørrebro ved de Ligtog, der jævnlig gik li I 
Assistens Kirkegaard. Denne var neppe halv saa stor som den 
er nu, men den var forøvrigt smukt udstyret med Monumenter. 
Blandt disse mindes jeg saaledes en Obelisk, hvorpaa der i 

Toldeftersynet i Ravelinen. 

Hautrelief var anbragt en stor Del Duer som Symbol for de 
Børn, der her vare begravede, og som Familien havde mistet i 
en ung Alder. Kirkegaarden var meget besøgt og blev næsten 
betragtet som yndet Valfartssted og Promenade. Efterladt Mad
papir paa Ligstenene viste, at de ikke sjældent benyttedes til 
Taffel for de besøgende. En Sidevej paa Nørrebro førte ligesom 
nu til Jødernes Kirkegaard, og ved Siden af denne laa et lille 
lavt Beværtningssted, der kaldtes „det nye Testamente". Den 
mod Øst førende Farimagsvej havde sin Specialitet i de saa-
kaldte amerikanske Møller med brede Sejl, hvis Oprindelse 
føres tilbage til Christian den Fjerde, men som nu næsten ere 

\ 
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forsvundne. Farimagsvejen var iovrigt ilde berygtet som et 
Tilholdssted for Vagabonder. Uer forekom ikke saa sjældent 
Overfald, og det betragtedes næsten som livsfarligt at gaa der 
sent om Aftenen eller om Natlen. 

Den mindst bebyggede af Forstæderne var Østerbro, lige
som det endnu er Tilfældet. Iler laa kun meget enkelte lave 
Huse, men en sand Prydelse var det den Tutcinske Familie 
tilhorende „Rosendal" med en prægtig Have; i Nærheden 
deraf laa en bred Bygning temmelig dybt under Vejbanen, og 
ved Siden deraf et Par smukke Lyststeder. Her i Nærheden 
laa en næsten faldefærdig Stubmølle, „Solen" kaldet, omgivet 
af el gammelt Stakit, der ragede ud midt paa Kjørevejen, over 
hvilken der var bygget en rødmalet Barrikade, der skulde 
holde Kvæget borte fra Fæstningsværkerne. Nærmest ved disse 
laa Søetatcns, Landmililæretalens og Almindelig Hospitals 
Kirkegaarde. Paa Hjørnet af Kalkbrænderi vej en var der el 
Beværtningssted, kaldet ,,St. Petersborg". Det fortælles, at 
Navnet hidrørte fra de russiske Officerer, der søgte her, me
dens de russiske Tropper under Czar Peter den Store i 1716 
laa i Lejr paa Østerfælled. En Sidevej mod Øst førte til Clas-
sens Have, af hvilken en betydelig Del senere afgav Arealet til 
Rosenvænget og de der opførte smukke Villaer. I Classens 
Have laa nogle enkelte Bygninger, som i sin Tid havde hørt 
til del kgl. Fiskerhus, et i Frederik den Fjerdes og Christian 
den Sjettes Dage meget yndet Beværtningssted. „De Fattiges 
Dyrehave", et kjært Sted for Holmens faste Stok og bekjendt 
fra Henrik Ilcrtzs Vaudeville, laa i ATærheden af Classens 
Have. 

Fra Blegdammen lød i min Ungdom om Natten en stærk 
Tuden i Horn. Det var Vægterne, der underretlede Folk om, 
at de passede paa det Tøj, der her var udlagt paa Bleg. Disse 
Vægtere havde et eget Kostume, en hvid Vadmels Kappe med 
en Lygte i Bællet. Der var 22 Blegdamme. Ved Trianglen op 
til Osterallee laa et Salpeterværk, men i selve Alleen var der 
ikke en eneste Bygning. 

Den livligste af Kjøbenhavns Forstæder var Vesterbro; især 
om Sondagen var der her et broget Folkeliv. Der var Karus
selier; der var ambulante Sangere og Musikanter under aaben 
Himmel, og her opslog Kunstnerne fra Dyrehavsbakken, naar 
dennes Herligheder vare ophørte, deres Pauluner. Her var 
ogsaa Morskabstheatrel. ..Prices Komedie", med den uforligne
lige Pjerrot, og i Nærheden af Ravelinen det af Filippo Peto-
letti opførte Theater og Cirkus, som blev nedrevet for et Par 
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Åar siden. Et paa venstre Side beliggende 
Beværtningssted, „Ægypten" kaldet, var 
meget populært. Her var Karusselier, 
Keglebane. Fortunaspil; del blev besøgt 
af jævne Borgerfamilier, men ogsaa af 
Bønderkarle og Bønderpiger, de første 
med store Sølvknapper i Trøjen og Piben 
i Munden, de sidste med sølv- og guld
broderede Huer og flagrende Baand, der 
undertiden repræsenterede flere Maane-
ders Løn. Her var ogsaa et Slags Marked; 
der kjøbsloges og tuskedes, og det kan 
anses for temmelig afgjort, at de talrige 
Marskandisere i Kjøbenhavn væsentlig 
bleve rekrutlerede herfra./ 

Men Vesterbro havde sine store Ulemper, næsten Farer. 
Der var først en Brolægning, hvis spidse Sten og Fordybninger 
vare en Martyrdom for Fodgængere; Atmosfæren var svanger 
af Duften fra Rosenaaen og fra de fra de talrige Slagterier i 
Rendestenene udstrømmende Uhumskheder, og der var ende
lig Slagterne, et vildt, stridbart Folkefærd, helt forskjellige 
i deres Sæder fra andre skikkelige Folk. Kampbegjærlige og 
stolende paa deres herkuliske Kræfter, yppede de gjerne Klam
meri baade indbyrdes og med andre Folk, som kom dem i 
Vejen, og der gik næppe nogen Dag, uden at der hørles om 
Slagsmaal, foregaaede „ude paa Trommesalen", deres særligt 
Arena. Slagterne førte næsten et Fnevoldsherredømme paa 
Vesterbro, og det kunde af denne Grund være livsfarligt al 
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passere den. naar de vare .,slupne løs", som det hed. El Blik 
kunde bringe dem i Harnisk, og en mere stadselig klædt Herre 
kunde let tildrage sig Ilaan og Spot og mere vidtgaaende Ube
hageligheder, naar det faldt d'Hrr. Slagtersvcnde eller Slagter
drenge ind at finde hans Optræden for fordringsfuld. 

Især om Søndagen om Sommeren gik her Folkestrømuin-
gen lil Frederiksberg gjennem Alleen, altid med Apostlenes 

„.Egypten" paa Vesterbro. 

Befordring, thi man kjendte endnu intet til Drosker, Omni
er eller Sporvogne. Alleen hørte til Slottet og var ved 

begge Endepunkter afspærret med Gitterporte, som af dertil 
ansatte Schweitzere. der havde Post i Porlnerhusc, bleve op
lukkede for Herskabsvogne — thi kun disse maatte passere 
den. -- men desuagtet var den kun daarlig vedligeholdt. Der 
var et Uføre af Dynd eller Støv, og fra Grøfterne opsteg en 
mindre behagelig Duft. Og om Aftenen i Efleraarstiden eller 
om Vinteren herskede der her et sandt ægyptisk Mørke. Ikke 
en eneste Lygte var der paa den hele Vej, man maatLe lede 
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sig frem langs Træerne, raabe hinanden an for at nndgaa 
Sammenstød, og man stod Fare for at havne i Grøfterne, 
hvor man nok kom til at hvile blødt, men ikke sødt. De van
drende vare her som oftest forsynede med Haandlygter, som 
da ogsaa vare et uundværligt Husgeraad for de indfødte i 
Alleen og i Frederiksberg By. Villaerne vare faa i Tallet, 
men der var flere Beværtningssteder. De to andre Veje, der 
førte til Haven, den støvede gamle Kongevej og den Del af 
Broen, der førte forbi Slottet til Boskilde Landevej, vare 
endnu mindre bebyggede end Alleen, og af det nuværende 
Villakvarter var der ikke Spor. Paa Vejen til Slotskroen var 
der Mark ved Mark, afbrudte ved et Par enkelte Bygninger. 
Paa venstre Side laa fra gammel Tid den saakaldte Galge
bakke, hvor endnu for omtrent 100 Aar siden Galgen stod, 
og i Nærheden deraf var det saakaldte Pesthus. Nu stod der 
en Mølle, kaldet Galgemøllen, efter hvilken ogsaa Mølleren 
benævnedes. Her var det ikke videre hyggeligt; kun faa gik 
Vejen, thi der gik Bygter om Overfald og Bov; alligevel var 
der en Mand, som Dag og Aften i hvilketsomhelst Vejr van
drede ad den flere Gange. Det var gamle Bahbek, som ind
hyllet i sin Kavaj traskede frem og tilbage mellem Sladen og 
det kjærc Bakkehus. — Hvad jeg ellers har at fortælle om 
Vesterbro og Frederiksberg vil blive forbeholdt et eget Afsnit. 

Og hvorledes var saa Stadens ydre Fysiognomi indenfor 
Voldene? Skjønt der var hengaaet en Snes Aar cftér Bom
bardementet, viste der sig endnu mange Spor af Ødelæg
gelsen. Især var det Tilfældet med Nørregade og de tilstødende 
Gader. Her laa store ubebyggede Tomler med Bester af Rui
ner til TumlejDlads for den glade Ungdom. Frue Kirkes Gjen-
opførelse efter Statsbygmester Hansens uheldige Plan var 
endnu ikke fuldført, Resterne af Studiegaarden benyttedes 
til Universitet, og det havde lange Udsigter med en ny Uni
versitetsbygning. Gammelliolm var for eu stor Del ubenyttet 
paa den hele Strækning; der laa kun Marinens Ministerial-
bygning, og der var frodige Græsgange for Kkvipagemesterens 
Køer, hvis Mælk forskaffede ham en ret anseelig Indtægt. 
Der var nok en Del Pragtbygninger i Stadens nordøstlige Del, 
men for saa vidt som de tilhørte adelige Familier, vare de 
sjældent beboede af Ejerne. De øvrige Huse vare gjeunem-
gaaende ligesaa ensformige og simple i deres Ydre, i Formen 
lignende Chiffonierer, som man endnu ser dem i den ældre 
Del af Staden. En stor Del af dem hidrørte fra Tiden efter 
den store Ildebrand i 1728 og havde derfor et for den Tid 

.1. Davidsen: Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn. 2 
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mere moderne Ydre, men blandt dem, som denne lldsvaade 
og Bombardementet havde skaanet, var der især i Smaa-
gaderne gammeldags Smaahuse med Svalegang, eller Romier 
omtrent af lignende Art og Højde som dem. der Lil Exempel 
endnu findes i Holmensgade mod lille Kongensgade. Af egen-

Ulfeldts Plads. 

lige Hoteller til Modtagelse for Rejsende var der kun tre i 
Tallet: Hotel d'Angleterre paa Kongens Nytorv (Knirseh), Ho
tel Royal Lobel ved Stranden og Hotel du Nord paa Kongens 
Nytorv, som ofte skiftede Ejer. Derimod var der paa Vester
gade, Nørregade, ved Nyhavn og flere Steder en stor Del 
Gjæstgiversteder, hvis Indretning i Reglen var yderst simpel. 
En af de anseeligste var Knapstedsgaard paa Halmtorvet. 

Et Stykke Middelalder frembød Ulfeldts Plads, senere kal-
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det Graabrødretorv efler del Kloster, som før Reformationen 
havde havt sine udstrakte Bygninger med Tilbehør paa delte 
Sted. Her var Skamstøtten for Ulfeldt, en opad tilspidset Gra
nitsten med Indskriften „Til ævig Skam og Skændsel". Og 
i-undt om var der smaa Boder med Borde ved som paa et 
Marked til Udsalgssteder for brugte Klæder, gamle Bøger og 
allehaande Skrammel i rigt Udvalg. Til Specialiteterne ved 
denne Plads hørte ogsaa tre forsk jellige Sæhekjældcre, der 
konkurrerede med hinanden ved Skilte: „Den gamle Sæbe
kjælder", „Den rigtige gamle Sæbekjælder", og „Her er den 
riglige gamle Sæbekjælder, hvor de gamle Sæbekjælderfolk 
bo". El Sidestykke til Ulfeldtsplads var Pladsen ved Nikolai-
laarn. Her havde Slagterne, som det endnu tildels er Tilfæl
det, deres Udsalgssteder, men disse vare kun yderst primitive 
Træskure paa Blokhjul med et udstaaende Skraatag eller Bi
slag, der tillige tjente til Lukke ved at slaacs ned, og hverken 
i den indre Indretning eller i de udstillede Varers Udseende 
og Behandling var der Spor af den Benlighed og Komfort, 
som nu i Beglen udmærker Kjodudsalgene. Fiskertorvet var 
paa det Sted, hvor del endnu er. og det kan siges, at det 
næslen er det eneste, hvormed der i Henseende til de falby
dende og Varernes Behandling og Udstilling ikke er foregaaet 
nogen synderlig Forandring. Dog, i én Henseende har Civili
sationen og Tidsaanden gjort sin Bet gjældende. De gammel-
strandske Fisker matroner ere vel endrfii ikke synderlig slebne 
i deres Konversation og i deres Optræden overfor Kunderne, 
men det er dog som Dag mod Nat i Sammenligning med deres 
Forgængerinders bistre, hvasse Tone og ejendommelige Vel
talenhed, krydret med et Udvalg af Skjældsord, der vidnede 
om en sjælden Opfindsomhed, og som betegnedes i Ordsproget 
„Mund som en Fiskerkjærling". Det var ogsaa til Ære for 
dem, al der i Nærheden var anbragt en Gabestok, en Pæl 
med et Halsjern, hvori de. naar de blcve altfor balstyrige, 
bleve indsatte til uudtømmelig Morskab for Gadeungdommen. 
Denne Straf var dog afskaffet paa den Tid, jeg nærmest har 
for Øje. 

Var Adgangen til Hovedstaden fra Landsiden ikke videre 
tiltalende og hensigtsmæssig, saa var det næsten endnu min
dre Tilfældet fra Søsiden, især fra den daværende Toldbod. 
Her manglede fuldstændig en passende Landgangsbro; Told
tilsynet og Vagten vare anbragte i barakligncnde Bygninger, 
og ved Indgangen fra Toldbodvejen var der en Række næsten 
faldefærdige Træskure eller Smaahuse med Udsalg af saa-

2* 
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danne Varer, som Søfolkene havde Brug for. En Specialitet 
var her den saakaidte „Brokkensbod", et lille uanseeligt, brøst
fældigt Værtshus med en Indgang saa lav, at man for at 
komme ind i Helligdommen maatte bukke sig. Her søgte Ma
troser og Holmens Folk, og her vankede foruden andre Deli
katesser Snapse saa store, som man ingen Steder fik dem 
undtagen maaske i „Paradiset", et nærliggende Brændevins-
udsalg. Og naar saa en eller anden efter Nydelsen af diverse 

Brokkensbod. 

af disse Snapse havde naaet en vis Saligheds-Tilstand, saa 
havde han „taget Højden af Brokkensbod", et i sin Tid megel 
almindeligt Mundheld om en forsvarlig Rus. Lige overfor paa 
den anden Side af Gaden var i en lav Bygning det saakaidte 
Toldbod-Vinhus, der havde Navn af en billig og god Restau
ration og Logishus, som især søgtes af Skippere og Styrmænd*). 

') Paa Væggen i Toldbod-Vinhus' store Stue faudtes følgende Indskrift: 
»Naar Lykken venlig til dig ser 
Og smiler ved din Side, 
Da faaer Du Venner fler og fler, 
Som vil Dig gjerue lide. 
Men naar din Velstand bli'er for kort, 
Du har ej mer at skatte, 
Da løber dine Venner bort 
Som sande Mortens Katte.« 
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Paa Toldboden sporedes der kun ringe Travlhed, thi Handel 
og Skibsfart led endnu haardt af Krigens Følger, af Stats
bankerotten og overhoved af de slette Tider, der gjorde sig 
gjældende næsten overalt, og de store Pakhuse, som i tid
ligere Tid havde været fulclproppede med Varer, stode for 
det meste tomme. Toldbodbommen var lukket, og ved den 
ringe Færdsel af Fartøjer var dens Aabning heller ikke af 
nogen større Nødvendighed. Kommunikationen med Ven
nerne hinsides Sundet blev besørget af det priviligerede Færge-

laugs aabne Baade. Det var en stor Begivenhed, naar der 
ankom eller afgik et enkelt Dampskib. Grønningen var lige
som nu en yndet Promenade, men den var et Vildnis, hvis 
Træer betog Udsigten til alle Sider. Langelinie var exklusiv; 
vilde man nyde den smukke Udsigt til Rheden derfra, maatte 
man løse Tegn. 

Stadens Brolægning lod meget tilbage at ønske, især i 
Smaagaderne; selv Kongens Nytorv laa en lang Tid i et stort 
Uføre, fordi Magistraten efter at den gamle Brolægning var 
opbrudt, ikke kunde blive enig om, hvorledes den nye skulde 
være. Der var saaledes ved „Hesten" en Art Bakke, der efter 
den første Borgermester kaldtes „Schæffers Høj". Paa ikke faa 
Gadehjørner var der anbragt Afvisere for Vognkjørsel. Rende-
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stenene vare dybe, og da der ikke var underjordiske Kloaker 
til Afløb, var der ikke sjældent i stærkt Regnvejr Oversvøm
melser til Skræk og Jammer for Kjælderbeboerne. I nogle 
af Smaagadcrne, som f. Ex. i Kristenbernikovstræde, Peder-
madsensgang o. fl. laa Rendestenen midt i Gaden. Vandforsy
ningen skete gjennem Trærender fra Søerne. Fillrerappara-
lerne lode meget tilbage at ønske. Vandet var ikke sjældent 

plumret og fyldt med organiske Bestanddele. Hist og her i 
Gaderne var der Vandposter, hvorfra Husene forsynedes, naar 
Værterne ikke vilde sætte sig i den Bekostning at lade ind
rette en Opstander i Gaarden. I et Aag om Skulderen blev 
Vandel i lo Spande slæbt undertiden tre.og fire Etager op i 
Husene af de arme Tjenestepiger, og kim i de velhavende 
Huse var der Karle til dette møjsommelige Arbejde. Gade
belysningen bestod af Tranlamper, der bleve passede af Gade
vægtere, hvis Øgenavn ..Trantyve" ikke lydede paa den reel-
leste Omgang med det betroede Kvantum Tran. Naar det 
ifolgc Almanakken var Fuldmaane, bleve Lygterne ikke tændte. 
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Da det nu ikke sjælden hændte, at Maanen ved den Tid 
glimrede ved sin Fraværelse, var Staden indhyllet i dybt 
Mørke. Del var „Magistralsmaaneskin", og man maatte betjene 
sig af Haandlygter for at lede sig frem. Saavidt jeg husker, 
var det gamle Nathanson i .,Berlingske Tidende", der ved 
energiske Forestillinger bragte Magistratsmaaneskinnet til at 
forsvinde. 

Væglerinstitutionen kommer jeg senere lil at omtale. Til 
denne og til en Skare Politibetjente i rode Uniformskjoler 
med grønne Kraver var Be
boernes Sikkerhed og Velfærd 
betroet. 1 alvorlige Tilfælde 
kunde der ogsaa kræves As
sistance fra Hovedvagten, men 
for at opnaa en saadan maatte 
Vedkommende indfinde sig 
med sit Borgerbrev. Til Poli
tiets Foresatte hørte Vægter-
lieutenanten Boelmann og 
Overbetjenten „den tykke Las
sen", der havde forstaaet at 
sætte sig i stor Respekt, og 
som ogsaa ere blevne be
sungne i flere populære Viser. 
Retssikkerheden i Staden var 
i det Hele ret god, naar und
tages at Kommersbrødre fik 
mere Lov til at gjøre Spilop
per, end det var foreneligt 
med god Orden. Ved større 
Oplob sad Politibetjentenes 
Stokke meget løse i Haanden, og det var Argumenter, for 
hvilke Folk havde stor Respekt. For Tyverier og andre gro
vere Forbrydelser vare Straffene i Overensstemmelse med 
Tidsaanden langt haardere end nu, og det gjorde utvivlsomt 
sit til at fremme Retssikkerheden. 

Der var vel gjort adskilligt til Fordel for Postgangen og 
Personbefordringen, men endnu var Institutionen næsten i 
sin Barndom. Kim 2 Gange om Ugen, Tirsdag og Lørdag, af
gik Brevposten til Hamborg, medtagende Breve til de Byer i 
Sjælland, som den berørte paa Ruten, til Fyen, Jylland og 
Hertugdømmerne, og den førtes i en lille gulmalet Kuglevogn 
til Roskilde, hvorfra den befordredes videre. Der var en lol-
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land-falstersk Post. som kun gik en Gang om Ugen, en hel-
singorsk Post daglig og en svensk og norsk Post to Gange 
ugenlig. Pakke- og Pengeposten afgik kun om Lørdagen. En 
Personposl over Kolding til Hamborg afgik ligeledes om Lør
dagen, naar der indtegnede sig mindst to Rejsende. Post- og 
Personbefordringen over Bælterne skete ved Jagter, de saa-
kaldte Smakker, der manglede enhver Bekvemmelighed og 
i slet Vejr vare et lidet lysteligt Opholdssted for Passagererne. 
Den saakaldte Fodpost til Befordring af Breve i Kjøbenhavn 
var en privat Entreprise i en Enkes, Madam Dues Besiddelse, 
der havde sit Kontor i Klareboderne. Brevene ombragtes al 
et Par Bude, der tilkjendegav deres Nærværelse ved at ringe 
med en stor Klokke. 

Til Befordring til Byerne i Kjøbenhavns Omegn var der 
indrettet saakaldte Dagvogne, i Reglen tre- eller firsædige Hol
stenskvogne, som visse Vognmænd vare privilegerede til at 
holde. De havde en bestemt Afgangstid, men der hengik ikke 
saa sjældent et Par Timer, før de kom afsted, fordi Vognmæn
dene ønskede at faa dem fyldte. Denne Upaalidelighed bevir
kede, at Postvæsenet selv overtog Befordringen, og efterhaan-
den blev der anskaffet Deligeneer. Ogsaa de saakaldte Fragt
mænd, især de, der kjørte mellem Kjøbenhavn og Byerne nord-
paa, medtog Passagerer mod en billig Godtgjørelse. Men en 
Snegl kunde godt have holdt Væddeløb med den Art Be
fordring. Jeg mindes, at paa en saadan Tur til Frederiksborg 
tilbragte jeg Tiden fra Kl. 5 om Eftermiddagen til Kl. 6 den 
næste Morgen. Tingen var nemlig den, at Hestene for den 
svært belæssede Vogn gik Fod for Fod, samt at Fragtmanden 
bedede ved hver Kro paa Vejen og fik sig et Slag Kort med 
de Bekjendte, som han traf der. Befordringsmidlerne vare over
hoved temmelig primitive: plumptbyggede Kareter og Wiener
vogne, hvoraf de ældste i Stedet for Fjedre hang i Læder
remme, firestolede Holstenskvogne af Kurvefletning med Fa
dingen næsten umiddelbart hvilende paa Hjulene. Karakteri
stiske vare Bøndernes Pindevogne, der bragte Tørv eller Lev-
netsmidler til Staden. De usle Krikker, hvormed de vare 
forspændte, og det makulerede, undertiden af Tougværk be-
staaende Seletøj viste, hvor ilde det stod til med Bøndernes 
Kaar. Saakaldte Gumpekærrer, et ganske lille, med en Hest 
forspændt tohjulet Kjøretøj, bragte Mælk og Fløde til Sta
den. 

Udsalgssteder og Butiker vare gjennemgaaende yderst tarve
ligt indrettede, selv i de mindre Kjøbstæder findes der nu 
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mere anseelige og komfortable. En simpel Disk og Reoler af 
Fyrretræ, en eller, naar det kom højt, to smaa Olielamper 
var tilstrækkelig for en Manufaktur- eller Isenkrambutik; 
hos Manufakturhandlerne bestod Skiltene i Reglen af Rul
ler, ved Siden af Rutiksdøren, over hvilke forskjellige Tøjer 
vare udhængte, og i de uanseelige Vinduer var der intet, der 
lignede Nutidens Udstillinger for at lokke Kunder. Var der 
nogen, som gjorde Forsøg paa at indføre en større Luxus 
ved Rutiksindretning og Inventarium og en ydre Forskjøn-
nelse, saa var Spot og Haan, der vel ogsaa dækkede den løn
lige Misundelse, Lønnen. Et bekjendt, meget anseet Manu-
fakturfima, Rrødrene Raphael, havde saaledes ladet sin Ru-
tik i en høj Stue paa Østergade omdanne med en vis Ele
gance og paa de efter Datidens Maalestok store Spejlglas
ruder anbringe Firmaets Navn i Guldbogstaver. Det antages 
almindeligt, at dette var Aarsagen til, at Ruderne bleve slaaede 
ind under Jødefejden i 1819. I adskillige af disse uanseelige 
Rutiker erhvervedes der dog store Formuer af Folk, som vare 
komne hertil navnlig fra Jylland i Vadmelskofte og paa Træ
sko. I Urteboderne, der ikke havde den mere prætentiøse 
Titel Kolonialhandel, og hos Høkerne, der ikke arrogerede Nav
net Viktualiehandlere, vare Butiksindretningerne endnu simp
lere. Hos de sidstnævnte udgjorde i Reglen et Spædelys fæstet 
til en blankpoleret Messingskaal Relysningen. Forøvrigt var 
Rutikernes Antal i Sammenligning med Nutidens forsvin
dende. Kun paa Østergade vare de talrige, dog langtfra saa 
talrige som nu, hvor der er mange Huse med Butiksindret
ninger fra øverste Etage til Kjælder. Haandværkernes Skilte 
antydede Redriften. Skrædderne havde en aaben Sax, Smed-
dene en Nøgle eller en Hestesko, Skomagerne en Støvle, Far
verne et nedhængende Stykke Tøj fra en Stang, Snedkerne en 
Høvl, Rarbererne et, to eller tre Rækkener, sidstnævnte de, 
der som Amtsbarberer havde underkastet sig kirurgisk Ex-
amen. Til de særegne Lokaliteter hørte den Del af Rørsen, 
hvor der nu er forskjellige Kontorer. Her var i ældre Tid 
en Del Udsalgssteder med Legetøj og Sadelmagerarbejde, og 
her var Schubothes og Steens Boghandel i mange Aar. De 
i den sidstnævnte udstillede Rilleder samlede altid en stor 
Kreds af yngre Reskuere, efter at disse havde moret sig 
med at lege Tagfat gjennem Svingdørene til den store Rørssal. 

Naar man vil skildre det forsvundne Kjøbenhavn, maa 
ikke forskjellige Specialiteter forbigaas, der høre med til Da
tidens Kulturhistorie. — Jeg har allerede omtalt, at de kri-
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minelle Straffe vare langt haardere, end de nu ere. Saaledes 
var den saakaldte Stokhusret, hvorved man ved Svøbeslag 
søgte at bringe formodede Forbrydere til at bekjende, en 
Art Tortur. Men en lignende Straf, Kagstryg
ning, blev ogsaa ikjendt grove overbeviste 
Forbrydere, og den blev da exekveret of-
fenlig paa Halmtorvet lige for Lavendel
stræde, hvor de bandtes til 
en Pæl. De fleste af Tugt
husfangerne, Slaverne, som 
man saa ofte saa i deres 
halvbrune og halvgraa Dragt 
med Bøjler om Foden dra
ge gjennem Gaderne til for-
skjclligt Arbejde paa Fæst
ningen under Anførsel af 
en Slaveser

gent , hav
de udstaaet 
denne Straf, 
og adskillige 
af dem va
re brænde
mærkede. At 
der ved Exe-

kutioner 
paa Halm
torvet altid 
indfandt sig 
en stor Men
neskemasse , 
ikke mindst 

Fruentim
mer, kan man tænke sig. Skuet af Forbryderen, der krum
mede sig under de voldsomme Slag af Risbundtet, som 
bragte Blodet til at sprudle frem paa den nøgne Overkrop, 
Indrog ikke til at forbedre Sæderne. — En ikke mindre talrig 
Menneskemasse stimlede sammen ved Tallotteriets Trækning, 
der fandt Sted hver tredie Uge. I min Tid skete det først 
fra en foran Charlottenborg oprejst Tribune, hvor Lykke
hjulet var anbragt, siden foran Gjæthuset paa Kongens Ny
torv og senest fra en Bygning i Baadhusstræde midt for Vand
kunsten. De udtrukne Numre bleve i Paphylstre udkastede 




