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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 
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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-




