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– Nåh, så du bor i Istedgade? Godt, det ikke er mig! Indtil for kun få år siden var det den reaktion, 
man oftest fik, når man fortalte, at man havde adresse på Danmarks måske mest både berømte og 
berygtede gade. Holdningen var især udbredt blandt dem, som kun kendte gaden via medierne, 
som har haft en tendens til at fokusere på ludere og lommetyve i Istedgade, også kaldet Strassen. 

I sommeren 1944 lød råbet i Strassen: Istedgade overgiver sig aldrig. Det var under folkestrejken, 
da det danske folk gjorde oprør mod den tyske besættelsesmagt. Råbet var et tegn på det særlige 
sammenhold, der fra gammel tid har præget Vesterbro i almindelighed og Istedgade i særde-
leshed. Lige siden gaden blev anlagt i sidste halvdel af 1800-tallet, har folk her været af en ganske 
særlig støbning. Kort sagt: på Vesterbro er beboerne sejere end alle andre københavnere. Det er 
der en grund til.

Det område, der i dag er Vesterbro, var i århundreder et af byens fælles græsningsarealer med 
gumlende kvæg. 

Allerede i renæssancen måtte byens fædre erkende, at indvolde og andet affald fra slagtede dyr 
var en trussel mod både almindeligt velbefindende og helbred i den lukkede by. For godt 400 år 
siden blev slagtningen af dyr derfor forvist til Vesterbro. Her kunne der slagtes året rundt i det 
nyopførte slagtehus. 

Slagteriet trak hurtigt andre erhverv med sig som garverier og talgsmeltere. Skind og huder
blev lagt i blød i kæmpestore kar, og der stank af rådne dyr og kemikalier. Af talgen blev der 
støbt tællelys. De to første erhverv havde kraftige lugtgener, det tredje var yderst brandfarligt. 
Netop derfor blev byens rebslagere også samlet på Vesterbro. Datidens træskibe brugte eksorbi-
tante mængder og længder af reb og tovværk. Og både hamp og tømmer var brændbart, så ud på 
Vesterbro med begge dele. Kort sagt alt der var enten beskidt, ulækkert eller decideret farligt blev 
tidligt koncentreret på Vesterbro. Men det skulle blive værre endnu.

Kontraster I strassen
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Bønder fra oplandet kom agende og drivende med levende dyr til slagtning på Vesterbro. Oven på 
sådan en handel var bonden med ét blevet en stabel rigsdaler rigere, og der skulle drikkes lidkøb 
med prangeren på nærmeste værtshus. Og dem var der rigtig mange af på Vesterbro. Med stribe-
vis af både øl og snaps inden for vesten kunne man godt blive lidt trængende efter kvindeligt sel-
skab. Og sandelig om ikke storbyen var fyldt med forstående kvinder. Mod betaling naturligvis.

Hvis de søde damer ikke rendte med bondemandens pung, kunne det være, at en af slagterne 
gjorde det. Slagtersvendene var kendt som et muntert folkefærd. Altid parat til lidt spas og ikke 
for fine til at bruge snasket slagteaffald som kasteskyts og ikke bange for regulære slåskampe. 
Slagterne var desuden kendt for at kunne tage fra af både øl og snaps. Og rakte dagens indtjening 
ikke til tilstrækkelige forfriskninger, kunne man altid rulle en bondemand eller to. Fra den tid 
stammer udtryk som ’bondefanger’ og ’fræk som en slagterhund’. 

Det var tider, men undervejs måtte militæret tænderskærende slippe sit jerngreb i området. Bebyg-
gelsen af Vesterbro kunne begynde i midten af 1800-tallet, voldene faldt endelig i 1870´erne, og sam-
tidig fik København mere hygiejniske og ligefrem moderne slagteforhold i form af først Den Brune 
Kødby, siden Den Hvide Kødby. Men faktisk er det mange år siden den sidste slagtning her, og i dag 
er der kun en lille håndfuld kødgrossister tilbage. Nu har Københavns kommune honette planer om 
at omdanne kødbyen til kreativ oase for kunstnere, og derfor har man på rådhuset sat huslejerne 
klækkeligt op. Resultat: De sidste slagtere står i kø for at tjekke ud, og de fattige kunstnere har ikke 
råd til at flytte ind. Men uanset hvad. Vi på Vesterbro er seje. Vi kan klare hvad som helst.

Jeg bor selv på Istedgade, så jeg ved det. Men lad mig tilstå: Jeg er ikke indfødt københavner. Som 
søn af en bonde i provinsen måtte jeg henslæbe hele min barndom og en dyrebar del af min ung-
dom med at stå og glo en ko ind i røven. Først i foråret 1968 slap jeg fri af mit landlige fængsel og 
kunne tage firetoget ind til Hovedbanegården.

Jeg blev hurtigt tiltrukket af Vesterbro. For det første var det billigt, for det andet lå det centralt, 
for det tredje opfyldte Vesterbro alle mine drømme og landlige forestillinger om en ægte, levende, 
pulserende, international storby. For mig betød Vesterbro frihed. Siden 1989 har jeg boet på Isted-
gade.

Jeg bor i karréen mellem Viktoriagade og Gasværksvej. Samme karré som huser den pakistanske 
restaurant Indus. Engang kendt som det lystige værtshus Comet Bar, også kaldet Stjerne-caféen 
i Dan Turèlls serie af kriminalromaner. I serien er Vesterbro blevet døbt om til Distriktet, og det 
faldt i mit lod at trave dette distrikt tyndt med forfatteren, selveste Onkel Danny.

Historien om mig og Dan er historien om markmusen, der tog ind til staden og mødte storbyrot-
ten. Hvad dén ikke kunne fortælle af forrygende storbyhistorier. Markmusen lyttede både forbløf-
fet og fortryllet og endte med at slå sig ned lige midt i distriktet.

Den store, fæle storbyrotte var sådan set selv kun på gennemtræk. Storbyrotten boede oprin-
delig på Frederiksberg. Den boede en kort og flygtig sommer på hjørnet oven over Comet Bar. 
Så fik den nok af slummen og flyttede tilbage til Frederiksberg. Men det er en anden historie. Det 
er et faktum, at hele livet bevarede Dan en ganske særlig kærlighed til Vesterbro. Denne varme 
gennemsyrer hele hans livsværk.

Dan var en romantisk sjæl. Hans billede af Vesterbro er skabt i 1970’erne, men stammer i virke-
ligheden helt tilbage til 1950’erne, hvor hans bedsteforældre boede på – Nørrebro. København 
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har gennemgået mange både brutale og kiksede saneringer med nedrivninger af smukke huse til 
fordel for grim beton. På Vesterbro stod vi bagest i køen til den store sanering, til gengæld var den 
meget nænsom, da den omsider kom i 1990’erne.

Det betød, at de oprindelige huse stort set blev bevaret, og facader og gadebilleder står i princippet 
uændrede. Dan ville dog næppe kunne genkende det alligevel. Men indvendigt kom der fjern-
varme, isolering, nye køkkener, badeværelser m.m. Beboerne fik et gevaldigt løft i livskvaliteten. 

Der har været mange bølger af indvandrere til Vesterbro. Helt tilbage i 1800-tallet var det folk fra 
det danske land, bønderkarle og malkepiger. I midten af 1900-tallet begyndte de første gæstear-
bejdere at komme fra Sydeuropa. Senere kom de fra Mellemøsten, Asien, Afrika m.m. Alle disse 
fremmede af enhver observans har kunnet passes ind på Vesterbro, og gevinsten har været en 
broget mangfoldighed af butikker og spisesteder. Er der noget, de seje vesterbroere kan være stolte 
af, er det, at bydelen også er blevet kendt som et sted med højt til loftet og plads til alle. 

Det er ironisk nok den seneste indvandrer-bølge af etniske danskere, der mest radikalt har ændret 
folkelivet på Vesterbro. Efter saneringen var bydelen lige pludselig ikke nær så udfordrende som 
i gamle dage. Og overnight steg priserne på boliger. De ’onde’ gader på ‘Vesterbronx’ er med ét 
blevet mondæne og dyre. Og dét er ondt.

Engang herskede de brune bodegaer suverænt med deres øl og deres billard og gamle stamgæster. 
Men de er en døende race på Strassen. Den tilhører nu de smarte caféer og vinbarer og luksus-
restauranter. På den sidste bodega sidder en enlig mand, en pensionist med sin discountbajer, og 
klapper sin schæferhund, mens de begge drømmer om gamle dage. På caféen ved siden af flokkes 
de unge studiner og mødre over caffe latte og salat med rucola. Nogle af dem ammer deres øn-
skeafkom, og alle griner og snakker akkompagneret af høj diskomusik og hvæs fra kaffemaskinen. 
Hvis man kan skelne stemmerne, vil man forstå, at der tales med jysk accent.

Ludere, lommetyve og narkomaner har vi stadig. Faktisk flere end nogensinde, og alle vil de have 
ens pung. Jamen Istedgade er da blevet sådan en pæn og respektabel gade, siger nogle. Istedgade 
er efter saneringen blevet alt, alt for pæn og fimset, raser andre. Begge parter har ret. Sådan er der 
så mange paradokser på Vesterbro. Området tiltrækker i stigende grad børnefamilier, og samtidig 
er det blevet mere råt. I dag bliver Vesterbros underverden styret med hård hånd udefra af inter-
nationale bander. At lukke øjnene for dette vil kræve mere slumromantik, end jeg kan præstere.

– Naiiiii, så du bor i Istedgade? Hvor fedt, gid det var mig! Det er tonen nu. Medlidenhed er er-
stattet af misundelse. Aldrig før har det været så in og trendy at bo på Strassen. Jeg var engang en 
immigrant fra landet, men jeg fandt mit hjem på stenbroen på Istedgade. Fest og farver og hvad 
deraf følger er en del af livet på Istedgade. Men mest holder jeg af hverdagen i Istedgade i hjertet 
af København. 

Istedgade – porten til Vesterbro – står hermed åben på vid gab for Hanne Fabricius. Istedgade 
rummer masser af historier og er samtidig beretningen om Københavns forvandling fra søvnig 
Torneroseby til moderne storby. Hanne bor selv i Strassen. Hun er uddannet arkæolog og har ar-
bejdet i mange år på Københavns Museum. Hun har det faglige i orden, hun har en stor kærlighed 
til byen. Og så er hun en bandsat god fortæller. 

Peder Bundgaard
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I 2009 fyldte Istedgade 150 år. Bogen om gaden var allerede aftalt til udgivelse dengang, men fi-
nanskrisen i forlagsbranchen betød, at jeg måtte finde et nyt forlag, som magtede at involvere sig i 
projektet. Det lykkedes til sidst, og endelig kunne Istedgades historie finde sin rette hylde, og bogen 
begyndte at vokse og tage form.

Alle har en holdning til Istedgade. Og mange har helt sikkert også en mening om, hvilke emner 
jeg burde have skrevet mere eller mindre om. Men at skrive en bog om Istedgades historie er i 
virkeligheden en uendelig opgave, for Istedgade er et minidanmark, hvor stort set alle elementer og 
mennesker fra hele det danske samfund er samlet. Derfor måtte jeg også på et tidspunkt sande, at 
Istedgade er min evighedsbog, en bog, hvor de midterste brikker er samlet, som i et stort puslespil, 
men som kan fortsætte med at vokse videre i retning af alle fire verdenshjørner, fordi der hele tiden 
dukker nye dimensioner af gaden op. 
 Kort sagt er dét at skrive Istedgades historie simpelthen et spændende, men uendeligt pileværk, og 
denne bog er derfor Istedgades historie set gennem mine øjne, og kun mine øjne, gennem mere end 
30 år på Vesterbro. 
 Bogen henvender sig til alle, der gennem tiden har boet, besøgt eller bare været interesseret i Isted-
gade. Jeg håber, at gamle som nye vesterbroere og ikke-vesterbroere ved at læse bogen kan mindes 
og glædes, selv om manges drøm om, at jeg havde skrevet deres barndomshistorie, ikke er blevet 
opfyldt. Vi har alle jo en drøm om, at vores barndomsgade og kvarter ikke forandrer sig, selv om vi 
er flyttet væk for længst. Men den nødvendige forandring, som vi oplever, når vi kommer på vores 
sjældne besøg i vores barndomsland, den forandring som tiden og udviklingen ubarmhjertigt giver, 
er ikke altid en negativ forandring for dem, som nu bor i deres barndomsland og her oplever deres 
egen udgave af verden. Om mange år vil de også komme på besøg i deres gamle kvarter og med 
rynkede bryn studse over, hvor den og den forretning er henne, og hvor trygt det var i barndommen 
i modsætning til nu. Barndommens land lever således i erindringen, samtidig med, at det også er en 
nuværende virkelighed for andre.

forfatterens forord
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Min første erindring om Istedgade stammer fra min barndom i 1960’erne, hvor jeg voksede op i 
provinsen. Når mine forældre skulle købe tøj til min søster og mig, rejste vi med lokomotivet til 
København, hvor vi gik i Magasin eller Dalle Valle. Herefter skulle vi forbi Kronprinsensgade, hvor 
min mor købte te og ingefærkager af den gamle herre med den høje, stive flip i Perchs tehandel, og til 
sidst skulle vi ud hos H.C. Hansen på Vesterbrogade ved siden af Havemanns Magasin (i dag Føtex) 
og købe sko til min mor, fordi hun kun brugte størrelse 32. Jeg kan ikke huske, om min far nogen 
sinde skulle have noget tøj på vores københavnerture, men de var altid hyggelige med æggesandwich 
i Magasins cafeteria eller te og sandwich i Ceylon Teahouse på Strøget. 
 Når vi skulle hjem igen, gik vi ofte gennem Istedgade og ned til hovedbanen, og hvor var Isted-
gade set med et barns øjne dog anderledes end de andre københavnske gader. Jeg husker Istedgade 
som en gade fuld af butikker og med et myldrende glimt af farver, dufte og mennesker og en hektisk 
energi, som var anderledes end de steder i byen, hvor vi normalt færdedes. Det var spændende at gå 
gennem Istedgade, selv om mine forældre altid gik lidt hurtigere her, fordi vi vist skulle nå toget.
 Næste gang, jeg bemærkede Istedgade, var i sommeren 1977, hvor jeg skulle til orienteringsmøde 
i Dakiv i Reventlowsgade. Jeg skulle som så mange andre på den tid i kibbutz efter min studenter-
eksamen, og der var også nogle stykker med fra mit gymnasium. Efter mødet stod vi og så op ad 
Istedgade, mens jeg erindrede min barndoms indtryk. En pludselig indskydelse fik mig til at spørge 
de andre, om vi ikke skulle gå en tur op ad gaden, men de så helt rædselsslagne ud og svarede nej, for 
Istedgade var farlig, og jeg måtte være skør, siden jeg spurgte sådan. Så en nysgerrig hyggetur op ad 
Istedgade blev det ikke til den aften.
 I 1979 flyttede jeg til København, og i 1981 flyttede jeg til Vesterbro og har boet her siden både i og 
omkring Istedgade. Ret hurtigt fandt jeg ud af, at Istedgade ikke var nær så farlig som alle uden for 
Vesterbro påstod. Jeg lærte også hurtigt at gå målbevidst gennem Istedgade, for på den måde kunne 
alle se, at man var en af gadens beboere, og så blev man aldrig stoppet eller tiltalt på nogen måde. 
Istedgade forvandlede sig med et til ens trygge kvarter, og man blev beskyttet netop af sit kvarter.

Vejen tIl Istedgade

Selv om denne bog ikke er en videnskabelig afhandling, vil jeg alligevel kort beskrive min vej til det 
endelige resultat. Så kan andre lege videre med kildematerialet, hvis de har lyst. En del af materialet 
ligger selvfølgelig på museerne og arkiverne, og meget af det er efterhånden blevet digitaliseret. Det 
er en stor hjælp, når man sidder og skal bruge mange forskellige former for materiale. Det drejer sig 
blandt andet om folketællingerne og politiregistret, som har bidraget med en masse nye oplysninger, 
og pensionist-erindringerne, der ligger på Københavns Stadsarkiv. Pensionisterindringerne er i øv-
rigt blevet bearbejdet let til nutidssprog og moderne tegnsætning.

Kraks Vejvisere er indtil videre blevet digitaliseret i spring på fem år indtil 1895. Jeg har gennemgået 
Istedgade i disse vejvisere fra og med 1864 og næsten frem til nutiden, det vil sige både de digita-
liserede og de ikke-digitaliserede vejvisere, fordi 1864 er det første år med et brugbart gaderegister. 
Jeg er bevidst om, at man ikke kan bruge Kraks Vejvisere som en fuldstændig oversigt over gadens 
butikker og beboere, for det er for eksempel ikke alle beboere i en opgang eller i baghusene, der er 
nævnt i listerne, og man kan heller ikke være sikker på, at en butik er omtalt i Krak fra det år, hvor 
den åbnede første gang. Andre gange er der simpelthen et spring, hvor en butik kan være omtalt i 
nogle år for så at forsvinde i en periode og pludselig at dukke op igen. Det er den slags, der gør det 
vanskeligt og udfordrende at følge gadens udvikling og liv gennem årene.

Tilbage fra midten af 1980’erne og op til nutiden har jeg indsamlet fysisk materiale fra blandt andet 
mine mange år som medarbejder på Københavns Museum, hvor jeg registrerede museets oplys-
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ninger og illustrationer, ligesom jeg har været igennem billed- og kortmateriale på Det kongelige 
Bibliotek. Jeg har samlet artikler og reklamer med mere fra aviser og blade, læst utallige bøger og 
erindringer og talt og skrevet med en lang række “gamle vesterbroere”, som jeg også har modtaget 
billedmateriale fra. Bagerst i bogen er der en fyldig litteraturliste og links til at gå videre med.

I forbindelse med blandt andet boligforhold har jeg inkluderet oplysninger om Istedgades sidegader, 
da tilstandene her lignede dem i Istedgade. Således fremstår der et mere fuldgyldigt billede af Vester-
brokvarteret, som Istedgade er så markant en del af. 

Tredje del af bogen er en gennemgang af bebyggelsen i Istedgade med omtrentlige angivelser af 
opførelsesår. Da dette ikke er en bygningsregistrant, har jeg valgt at lade være med at beskrive hvert 
enkelt hus, og det tror jeg, at forlaget er meget glad for, da jeg ellers kunne have fyldt en bog på 500 
sider. Dateringerne bygger primært på, hvornår husene optræder i Krak, og hvilken dateringer de 
har i bogen Vesterbro. En forstadsbebyggelse i København fra 1986. Dette værk er faktisk det eneste, 
der indeholder en ordentlig historisk gennemgang af den del af bebyggelsen på Vesterbro, som blev 
registreret forud for planlægningen af den store byfornyelse i 1990´erne. 

Istedgade har altid været delt i to kvarteret, og gennem tiden har Gasværksvej for det meste udgjort 
grænsen. Jeg har valgt denne naturlige grænse i gennemgangen af gadens huse, som derfor er opdelt 
i henholdsvis øst og vest for Gasværksvej samt ulige og lige numre. På grund af Istedgades ulogiske 
bygningshistorie, hvor gaden vokser ud til begge sider fra Gasværksvej og ikke fra den ene ende 
til den anden, har adskillige af husene gennem tiden skiftet gadenummer, alt efter hvor meget der 
efterhånden blev opført. De nuværende gadenumre findes fra og med Krak 1904, og derfor har jeg i 
parentes efter gadenumre noteret, om det drejer sig om et nummer enten før eller efter 1904.

Af hensyn til overskueligheden rummer bogens appendikser oplysninger i listeform over bebyg-
gelse, værtshuse og slagtere. De to sidste lister er lavet ud fra Krak, politiregistret, et beværterregister, 
reklamer og personlige beretninger, men jeg vil på ingen måde kunne påberåbe mig, at jeg har fået 
fanget alle de utallige restaurationer, som der gennem tiden har ligget på de forskellige adresser i 
Istedgade.  

taK tIl:  
De moderne medier er ofte under hård beskydning, men i dette tilfælde har de været en guldgrube, og jeg har herigennem 
modtaget mange oplysninger og stor deltagelse fra alle dem, der med interesse har fulgt med i mit arbejde med at indsamle 
informationer og skrive bogen. Især skal deltagerne fra den Facebook-gruppe, jeg etablerede i forbindelse med min re-
search, have en stor tak for at have bidraget med historier, billeder og en vedholdende interesse.
 Af enkeltpersoner skal følgende have en stor tak: min redaktør, Poul Henrik Westh, som troede på projektet, selv om 
det tog tid. Min fantastiske grafiker, Lykke Ingeborg Mitchell, Peder Bundgaard, som jeg lokkede til at skrive et flot forord, 
forlaget Sohn, der ikke smed mig på porten, da bogen udviklede sig fra 250 sider til 320 sider Og selvfølgelig min søn, 
Jochum, som har levet med sin stressede mor, og hvis essay om Istedgade jeg fik lov til at afslutte hele bogen med. 
 Endelig skal alle I, som interesseret har fulgt bogens tilblivelse, har diskuteret den med mig og læst og kritiseret have en 
stor tak. Ingen nævnt og ingen glemt.
 Til slut tak til alle fondene, der har gjort denne bog mulig, både med arbejdslegater og med støtte til produktionen. 
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Helt frem til midten af 1800-tallet lå bebyggelsen på Vester-
bro primært koncentreret omkring den vestre landevej ind 
til Vesterport. Med få undtagelser var det lave småhuse og 
gårde som slagter- og gæstgivergårde, for inden for den 
militære demarkationslinje skulle man have militærets 
tilladelse til at opføre andet end lette, enetages bygninger. 
Alt andet var forbudt, fordi man i tilfælde af belejringer 
hurtigt skulle kunne brænde bebyggelsen af i forstæderne, 
som brokvartererne tidligere blev kaldt, så fjenden ikke fik 
nogen steder at slå lejr. 
 Fra husene langs den vestre landevej kunne man skue 
ud over de bølgende marker og enge ned til Kalvebod 
Strand, hvor kvæget gik og græssede, og sollyset blin-
kede i bølgerne. Stranden lå meget tættere på byen end i 
dag, for til langt op i 1800-tallet fulgte kystlinjen omtrent 
det nuværende Halmtorvet og Sønder Boulevard. Enkelte 
bygninger stak dog op i de grønne enge som vindmøllerne, 
Det Borgerlige Skydeselskabs fine bygning Enighedsværn, 
reberbanerne og byens gamle pesthus.

 Kort rIds af Vesterbros hIstorIe 
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den gamle landeVej
Lige siden den ældste markedsplads opstod i København for godt og vel tusind år siden, var landevejen fra 
Roskilde og senere Køge den vigtigste hovedfærdselsåre ind til København. Via den kom bønderne og de 
rejsende fra store dele af Sjælland, og gennem Vesterport endte de inde på de københavnske torvepladser, 
hvor Gammeltorv i flere hundrede år var byens vigtigste torv.
 Vi ved ikke, hvor den gamle landevej, der førte ind til det ældste København og Vesterport, oprindeligt 
lå, for det er vanskeligt at lokalisere hovedstadens gamle indfaldsveje før omkring 1700. Gennem tiden 
er vejforløbene blevet ændret adskillige gange, fordi nye bebyggelser, udstykninger, fæstningsværker med 
mere medførte omlægninger og reguleringer af vejene. Først i 1700-tallet fremkommer der et nogenlunde 
troværdigt kortmateriale. 
 Indtil Christian IV i 1620’erne sløjfede den gamle alfarvej, løb den omtrent mellem den nuværende 
Vesterbrogade og Gammel Kongevej fra Vesterport på nutidens Rådhuspladsen og ud til Værnedamsvej 
ved Vesterbrogade. Her fortsatte vejen ud ad Vesterbrogade til den nuværende Rahbeks Allé, der sammen 
med Boyesgade er en rest af en gammel ridesti. Her drejede landevejen og løb parallelt med Rahbeks Allé 
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Braun og Hogenbergs prospekt over København 
set fra Vesterbro i 1587 er det ældste prospekt fra 
København. Bindingsværksgården foran Sankt Jør- 
gens Sø tolker man som Sankt Jørgens Hospital, 
og langs med den gamle vestre landevej ses stub-
møllerne på deres møllebakker. Foran befæstnin-
gen ses en række kålhaver, og til venstre ses retter-
stedet, der i 1622 blev flyttet længere ud på Vester 
Fælled. Fabricius 2006.

ud i Valby Langgade. Den eneste rest af den gamle 
landevej er Kammasvej. Her syd for Valby Bakke 
stødte den gamle alfarvej sammen med landeve-
jene til Køge og Roskilde.
 I stedet for én landevej anlagde Christian IV 
to parallelle brolagte gader: Roskildegade (senere 
Gammel Kongevej) og Bæltgade eller Vesterbro, 
og Vesterbrogade fik nu det forløb, som den stadig 
har ud til Rahbeks Allé. Han genbrugte det gamle 
landevejsstykke parallelt med den nuværende Rah-
beks Allé, og først i 1770’erne blev det nuværende 
stykke af Vesterbrogade fra Rahbeks Allé og ud 
over Valby Bakke anlagt. 

Det er uvist, hvornår de første huse blev opført på 
Vester Fælled. Men i Københavns første stadsret 

i



1�

p

fra 1254 står der, at byens borgere frit kunne sætte 
deres dyr på græs ude på byens fælleder, det vil sige 
byens fælles græsningsarealer. Vesterbro er oprin-
delig byens vestre fælled, og det er slet ikke utæn-
keligt, at der allerede i middelalderen lå enkelte 
bondegårde og småhuse, hvor vogterne kunne bo 
eller overnatte.
 Den første bygning, der omtales, er byens hos-
pital, der nævnes i et testamente fra 1261 som spe-
dalskhedshospital. Først i et skøde fra 1368 kaldes 
det Sankt Jørgens Hospital, og det gav navn til den 
senere Sankt Jørgens Sø. Man har aldrig fundet 
spor efter Sankt Jørgens Hospital, der givetvis er 
blevet ødelagt og genopbygget adskillige gange i 
forbindelse med byens mange belejringer. Heller 
ikke kirkegården er nogensinde blevet lokaliseret, 
selv om der gennem tiden er dukket flere udate-
rede skeletrester op omkring Gammel Kongevej. 
Sankt Jørgensgården forsvandt i 1620’erne i forbin-
delse med, at Christian IV iværksatte et større 
fæstningsarbejde med en udenbys befæstning, der 
på Vesterbro blev kaldt for Retrenchementet.
 I slutningen af 1400-tallet fortæller skriftlige 
kilder, at flere af byens borgere havde flyttet de-
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Kortet over København fra 1741 fra Frederik V’s 
Danske Atlas viser Vesterbro med 1. Pesthuset, 2. 
Reberbanerne, 3. Retrenchementet, 4. Bebyggelsen 
langs datidens Vesterbrogade med de mange møl-
ler og, 5. Galgen. Det Kongelige Bibliotek.

Den stenbrolagte Vesterbrogade i 1835 havde en lav, 
provinsagtig bebyggelse og dybe grøfter, hvor affaldet 
flød fra de forskellige erhverv som slagtere og garvere. 
Huset forrest til højre er acciseboden, der lå lige foran 
Trommesalen. Det kongelige Bibliotek.

i

res kålhaver (køkkenhaver) uden for middel- 
alderbyens volde. Fra Østervold til Vestervold 
havde de lejet nyttehaver, hvor de dyrkede grønt-
sager til husbehov. I løbet af 1500-tallet kom der 
endnu flere haver til, fordi befolkningstallet steg 
støt og derfor også bebyggelsen, som efterhånden 
var nået ud til kanten af volden, hvor mange af kål-
haverne tidligere lå.
 I byens jordebog fra 1496 angives der jordskyld 
til København af cirka 28 haver uden for Vester-
port på stykket fra Jarmers Gab til Kalvebod 
Strand. Jordskyld var en lejeafgift, som lejeren 
betalte af grunden. Man skal huske, at det kun er 
byens grunde, der nævnes i jordebogen. Derfor 
kan antallet af haver sagtens have været større, 
idet også kirken og private havde grunde uden 
for byen.



1. Pesthuset

4. Begyggelsen og møllerne

5. Galgen
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Det er svært at sige, hvor hurtigt den nye bebyg-
gelse uden for byens vold begyndte at blive mere 
permanent. Men selv om den ældste bevarede 
beværterbevilling på Vesterbro stammer fra 1617, 
lå der formentligt allerede tidligt kroer og gæstgi-
verier langs med den gamle alfarvej. Her kunne de 
trætte rejsende gøre ophold, give dyrene vand, selv 
slukke tørsten og få sig en bid mad. Nåede man 
således ikke at komme inden for byens Vesterport, 
inden den lukkede om aftenen, kunne man over-
natte her og få opstaldet sine dyr. 
 I 1500-tallet dukker de første møllere og reb-
slagere op i Vester Forstad, som Vesterbro blev 
kaldt på den tid. Det var erhverv, der sammen med 
slagterne og bryggerne og en række andre hånd-
værkere hurtigt kom til at tegne Vesterbros profil. I 
byens jordebog fra 1581 oplyses det, at der nu boe-
de 110 familier fast på Vesterbro, og at der betaltes 
jordskyld til magistraten af 119 stykker jord i om-
rådet fra Jarmers Tårn og ned til Kalvebod Strand
 Bebyggelsen langs med landevejen voksede ind- 
til 1658-60, hvor København blev belejret af den 
svenske konge, Carl 10. Gustav. Under belejringen 
afbrændte københavnerne selv bebyggelsen uden 
for befæstningen på Nørre-, Vester- og Østerbro 
for at forhindre svenskerne i at flytte ind i husene. 
Efter at freden var indgået i 1660, begyndte man 
helt forfra med opførelsen af forstadsbebyggel-
serne, blandt andet ude i Vesterbyen.  

slagtere og Værtshuse

De to erhverv, som gennem tiden har påvirket 
Vesterbro mest, er slagterne og værtshusholderne. 
Det hele startede i 1577, hvor rigshofmester Chri-
stoffer Valkendorf forbød de københavnske slagtere 
at slagte deres dyr inden for Københavns volde. År-
sagen var hensynet til borgernes sundhed, for når 
det blodige slagteriaffald flød gennem byens åbne 
kloaker med fluer, rotter og andre dyr efter sig, var 
det både ulækkert og stank forfærdeligt. Valken-
dorf iværksatte derfor, at der uden for Vesterport 
blev opført et muret slagtehus og fjorten murede 
slagterboder, og herefter måtte slagterne kun slagte 
deres dyr her. 
 Slagterne slog sig hurtigt fast ned på Vester-
bro, og i kølvandet på slagterne fulgte en række 
erhverv som garvere, lysestøbere, skomagere 
og selvfølgelig værtshusholdere, for folk gik på 
værtshus og drak lidkøb, hver gang de havde af-
sluttet en handel på byens kvægtorv eller i en af 
bydelens mange slagtergårde. Og det kunne ske 
flere gange på en dag. Det fortælles, at der om-
kring år 1800 var så mange værtshuse på Vester-
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Fotografiet fra 1868 viser Trommesalen med kvæget 
i de træindhegnede båse og perronhallen til Køben-
havns anden hovedbanegård lige bagved. Før og Nu 
1919.

Det nye kvægtorv i 1879, i dag Den Brune Kødby. 
Den høje gule bygning mellem træerne til venstre 
er Det Borgerlige Skydeselskabs bygning Enigheds-
værn. I dag ligger Lille Colbjørnsensgade og Rysen-
steens Gynasium på stedet. Ida Haugsted 2003.

bro, at de nærmest lå ved siden af hinanden. Nu 
må man heller ikke glemme, at mange af slag-
terne havde dobbelterhverv som værtshusholde-
re, det vil sige, at der både var slagteri og værts- 
hus i samme slagtergård. Så var der nemlig ikke 
så langt at gå, når handlen skulle besegles med en 
fugtig genstand.
 Langs med den gamle vestre landevej skød 
værtshusene, de store krohaver med gynger og 
karruseller, gæstgiverierne, dansesalonerne og 
sangerindepavillonerne op, og Vesterbro udvik-
lede et særdeles muntert forlystelsesliv, som i sid-
ste halvdel af 1800-tallet gavmildt flyttede med 
ned i de nye sidegader. Her eksisterer det stadig 
den dag i dag, dog i en moderne form.

I 1671 blev der oprettet et kvægtorv ved navn 
Trommesalen, omtrent hvor gaden Trommesalen 
ligger i dag, mellem Gammel Kongevej og Vester-
brogade. Navnet stammer fra, at kvægmarkedet 
hver onsdag og lørdag blev åbnet og lukket ved 
trommeslagning. Trommesalen eksisterede frem 
til 1879, hvor Den Brune Kødby afløste stedet som 
byens nye kvægtorv lige bag ved Istedgade. Med 
denne nabo er det ikke underligt, at Istedgade 
med tiden udviklede sig til slagternes, skomager-
nes og værtshusenes gade.

a

p
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Trommesalen med hesteprangere i 1858 og bevært-
ninger omkring, hvor man kunne drikke lidkøb. Maleri 
af Carl Bøgh. Forfatterens arkiv.
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Indbyggertallet

Under industrialiseringen i 1800-tallet strømmede folk til Køben-
havn fra provins- og landområderne, og befolkningstallet i Køben-
havn voksede mellem 1870-1906 fra ca. 200.000 til 535.000. Men det 
var ikke kun tilflytterne, som bidrog til denne vækst, for fra 1855 til 
1870 faldt den københavnske dødelighed så meget, at København 
selv skrev sig for en del af den nye voksende befolkning.
 I 1855 boede omtrent hele befolkningen inde bag Københavns vol-
de, i 1880 var det 46 %, og i 1916 boede der kun 15 %. 
 Vesterbro havde omkring år 1800 ca. 1.300 indbyggere, i 1840 var 
der 1.711 indbyggere, i 1860 7.290, og fra 1880 til 1901 steg indbyg-
gerantallet fra 24.790 til 65.564.

 KøbenhaVn åbner sIg mod Verden 
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rebslagerne på Vesterbro
 
Allerede i 1500-tallet flytter de første rebslagere ud på Vester Fælled, og i jordebogen fra 1620 omtales der 
syv reberbaner på Vesterbro. Indtil 1650 lå reberbanerne mellem Vestervold og Christian IV’s fæstnings-
værk Retrenchementet (se side 58), hvor der var plads til de lange reberbaner. Herefter blev de flyttet læn-
gere ud på Vesterbro til det sted, hvor Vesterbros Torv ligger i dag. Her strakte reberbanerne sig fra torvets 
nuværende sydside og fortsatte 400 meter ned over fælleden til Kalvebod Strand. Torvets trekantede facon 
skyldes det grundstykke, som lå lige foran de gamle reberbaner, og som blev kaldt for “fortouget” eller 
“Gåsetorvet”.
 I jordebogen fra 1746 står der, at der er seksten reberbaner i området fra torvet og ned til stranden, men i 
1771 blev reberbanerne samlet til fem lukkede reberbaner. For ikke at yde englænderne husly i forbindelse 
med bombardementet i 1807 blev alle reberbanerne brændt af sammen med deres pakhuse, men de blev 
genopført kort efter. 
 Helt frem til 1880’erne var der stadig flere aktive rebslagere på de lange parceller, men efterhånden opslugte 
den nye bebyggelse de gamle reberbaner, og den sidste reberbane på Vesterbro blev endelig nedlagt i 1884. 
Husene i Istedgade mellem Gasværksvej og Eskildsgade er anlagt på de gamle rebslagergrunde.

tømmerpladserne Ved haVnen

I Dronningens Enghave, omtrent hvor Tietgens Bro og Reventlowsgade i dag møder hinanden, blev der i 
1755 anlagt en række tømmerpladser langs med datidens kystlinje. Havnebassinet blev gravet langs med 
Kalvebod Strand fra området, hvor Tietgensgade og Tivoli ligger i dag, og hele vejen hen til Reventlows-
gade.
 Tømmergraven eller Tømmerhavnen var opsamlingssted for de store flåder af træ til skibsbygning,
der blev fragtet hertil fra Sverige, Finland og Rusland, og grusvejen (i dag Reventlowsgade) ned til 
Tømmergraven fik navnet Tømmerpladsvej. I midten af 1800-tallet skiftede Tømmerpladsvej dog i en 
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Dagligliv ved Tømmerpladsen i 1874. Adgangsvejen hed 
dengang Tømmerpladsvej, men den skiftede i 1880 navn 
til Reventlowsgade. Før og Nu fra 1919.
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Reberbane med en rebslager og hans lærling, der 
spinder reb, formentligt på Vesterbro i 1880´erne. 
Billedet er fint indrammet af “Glarmester og For-
gylder Chr. Larsen, Vesterbrogade 107 C.” Be-
mærk fuglehuset – dem ser man en gang imellem 
på gamle billeder. Fotografiet er venligst udlånt af 
Ann Vibeke Knudsen www.fotohistorie.com
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Udsnit af Schlegels kort fra 1834 over Vester-
bro med de store grundarealer. Bebyggelsen ses 
på hver side af Vesterbrogade, og mod syd mod 
Kalvebod Strand ses 1. Reberbanerne, 2. Re-
trenchementet, 3. Svendsens Pynt 4. Det gamle 
Pesthus og 5. Tømmerpladsen.
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På et maleri fra 1850’erne af C. Balsgaard ses Kalvebod 
Strand, før man begyndte at opføre Vestre Gasværk i 
1856. Puklerne foran er kuglefang ved Det Borgerlige 
Skydeselskab Enighedsværn, der lå på en stor grund 
mellem den nuværende Brune Kødby og Københavns 
tredje hovedbanegård. Den gule bygning i vandet lige 
bag ved puklerne er badeanstalten Venedig, og gården 
imellem træerne i baggrunden er det gamle Pesthus, 
der på dette tidspunkt var en privatbolig ved navn Bel-
vedere. Den gamle gård blev i 1870’erne omdannet til 
dansesalonen Belvedere, der i 1880’erne blev omdøbt 
til Ny-Alhambra. Københavns Museum.

Kalvebod Strand med banevolden og passagen under 
volden til Vestre Gasværk, der blev indviet i 1857. De 
brune bygninger ligger, hvor Halmtorvet er i dag, og 
den lange bygning er den sidste af reberbanerne, der 
forsvandt i 1880’erne. Maleri af E.H. Bentzen fra om-
kring 1860 og før de kongelige skydebrødre satte de-
res høje plankeværker op på hver side af deres grund 
ned til Kalvebod Strand, så Istedgade blev delt over på 
midten. Københavns Museum.

f

sVendsens pynt
Omkring 1800 blev store dele af København ødelagt af flere brande: I 1794 brændte det første Christians-
borg, i 1795 brændte København for anden gang inden for samme århundrede, og i 1807 bombarderede 
englænderne København. 
 En følge af ødelæggelserne var, at Københavns magistrat fik kørt store mængder af byggematerialer ud 
på Vesterbro syd for reberbanerne, det vil sige alt det, som ikke kunne genbruges til genopførelsen. Her 
blev sten, grus, mursten m.m. læsset af på stranden og i vandet, hvorved der opstod en lang tange, der fik 
navnet Svendsens Pynt. Pynten blev opkaldt efter slagtermester Niels Svendsen, der ejede matrikel nr. 67, 
ud for hvilken opfyldningen skete. Man fortsatte med at fylde op omkring pynten, og efterhånden blev 
der skabt et nyt areal, hvor Vestre Gasværk blev opført i 1850’erne og senere Kvægtorvet i 1870’erne. I dag 
ligger Den Hvide Kødby på Svendsens Pynt.

kort periode navn til Jernbanevej, idet Køben-
havns første hovedbanegård i 1847 blev ind- 
viet ved vejens østside. Men da banegården flyttede 
i 1864, fik grusvejen straks sit gamle navn tilbage, 
og først i 1880 skiftede den endelig navn igen til 
Reventlowsgade.

KøbenhaVns første banegård

Københavns første banegård blev oprindelig 
kaldt for Københavns Station, men eftertiden har 
kaldt den for Københavns første hovedbanegård, 
og således bliver den også omtalt her i bogen. 
Banegården blev opført i Dronningens Enghave, 
omtrent hvor den nuværende hovedbanegårds 
perronhaller ligger i dag, og den blev indviet den 
26. juni 1847. 
 Stationsbygningen var en enetages, lys træbyg-
ning med to tårne og en høj kælder. Grunden til, 
at man ikke opførte stationsbygningen i teglsten 
ligesom Roskilde banegård fra samme år, var den 
militære demarkationsbestemmelse. Så selv Kø-
benhavns første hovedbanegård måtte rette sig 
efter reglerne om, at man uden for befæstningen 
ikke måtte opførte andet end lave, lette bygninger, 
som nemt kunne brændes af i tilfælde af belejring.
 I første omgang gik lokomotivturen med Odin-
ekspressen til Roskilde og tilbage igen, men snart 
blev banen udvidet til Korsør. Det første halve år 
var en togtur så populær, at der rejste lige så mange 
mennesker med toget, som der siden hen gjorde 
på et helt år. Selve banelegemet løb oven på en 
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nyopført banevold, der fulgte kysten og løb i en bue gennem de sumpede strandenge langs med Kalvebod 
Strand, hvor Halmtorvet og Sønder Boulevard ligger i dag. Dette kystprincip kom til at danne skole, da man 
senere førte sporene frem til andre danske provinsbyer, for på den måde generede man så få grundejere 
som muligt, og samtidig kunne anlægsudgifterne holdes nede.  
 Den første hovedbanegård eksisterede fra 1847-1864, hvor den blev afløst af Københavns anden hoved-
banegård, der var tegnet af arkitekten J.D. Herholdt i flot rundbuestil. I 1865 blev den gamle hovedbanegård 
så revet ned, men banevolden eksisterede stadig til sidste del af 1800-tallet. 
 Fordi demarkationsbestemmelserne var blevet fjernet i 1852, blev den anden hovedbanegård i modsæt-
ning til den første hovedbanegård opført i en grundmur af røde mursten. Den blev bygget i det område, 
hvor Paladsbiografen ligger i al sin farverigdom i dag ved siden af Vesterport Station. Og det skal pointeres, 
at nutidens Paladsbiograf på ingen måde er resterne af Københavns anden hovedbanegård, selv om mange 
fejlagtigt tror det.
 De nye banespor blev ført ud af den nuværende Gyldenløvesgade, hen over Sankt Jørgens Sø og forbi 
Svineryggen, hvor de delte sig mod vest og nord. Men det blev hurtigt for trangt, og i 1911 åbnede den 
tredje og nuværende hovedbanegård tegnet af arkitekt H. Wenck på den første hovedbanegårdsplads. I den 
forbindelse havde man omkring 1900 inddæmmet hele området syd for Halmtorvet og Sønder Boulevard 
til baneterræn. 
 Placeringen af alle tre hovedbanegårde på Vesterbro betød meget for udviklingen af Vesterbro og endnu 
senere for Istedgade, fordi bydelen allerede fra begyndelsen blev knudepunkt for hele hovedstadens jern-
banetrafik.

sVæKKet VIndmølleKraft på banemøllen

Ligesom i dag blev fremskridtet dengang heller ikke altid hilst velkommen. Fra 1749-1856 stod en stor stub-
mølle tæt ved stranden i det område, hvor Absalonsgade i dag krydser Istedgade. Møllen blev oprindelig 
kaldt for Rebslagermøllen på grund af de nærliggende reberbaner, men efter 1847 hed den også Banemøl-
len efter den nye banegård.
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København set fra Valby Bakke i midten af 1800-
tallet. Yderst til højre ses Odinekspressen på vej 
mod Københavns første banegård. Midt i billedet 
står den imponerende Amerika Mølle, der lå for 
enden af den nuværende Amerikavej. Grove 1853 
– Forfatterens arkiv.
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Københavns første banegård åbnede i 1847. Den var en 
totårnet træbygning, der mindede meget om Roskilde 
banegård herunder, der er fra 1847. Den lå omtrent, 
hvor den nuværende tredje hovedbanegård ligger i dag, 
og lokomotivet til Roskilde blev kaldt for Odinekspres-
sen. Den første hovedbanegård blev revet ned i 1864, 
efter at Københavns anden hovedbanegård var blevet 
indviet. Før og Nu 1919 og foto: Hanne Fabricius 2011.

Københavns anden hovedbanegård, tegnet af Her-
holdt, set fra Vesterbrogade ca. 1910 med drejeskiven 
i forgrunden. Afgangshallen lå i Vester Farimagsgade 
bagved træerne. Den åbnede i 1864 og lukkede i 1911, 
da den nuværende tredje hovedbanegård blev indviet. 
Perronhallen blev dog først revet ned i 1917, men ind-
til da blev den blandt andet brugt som biograf under 
navnet Paladsbiografen, hvilket har givet næring til 
misforståelsen om, at den nuværende Paladsbiograf 
er Københavns anden hovedbanegård. Men den gam-
le banegård blev revet ned til grunden, og en del af 
byggematerialerne blev genbrugt i Århus, mens resten 
endte på Bornholm, hvor de er genbrugt i Kaffeslottet i 
Gudhjem. Før og Nu 1919.
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I 1847 klagede mølleejer Svane over, at den nyanlagte jernbanelinje ødelagde vindforholdene for ham, fordi 
jernbanesporene lå på en høj dæmning mellem møllen og stranden. To møllere foretog et syn, og de gav 
Svane ret og mente, at han burde have en erstatning. Svane fik dog aldrig nogen erstatning, for ni år senere 
blev møllen revet ned i forbindelse med etableringen af Istedgade og Absalonsgade. 

den mIlItære demarKatIonslInje

Indtil englændernes bombardement i 1807 lå den militære demarkationslinje langs med indersiden af 
søerne og tværs hen over Vesterbro til Kalvebod Strand. Demarkationslinjen var en usynlig militær linje, 
der afgrænsede et område uden for befæstningen, hvor der kun måtte opføres lave, lette bygninger eller 
bygges andet med særlig tilladelse fra militæret. I tilfælde af krig blev disse områder brændt af, så fjenden 
ikke havde nogen steder at slå sig ned.
 Men efter det voldsomme bombardement af København, hvor ca. 30.000 engelske landsoldater slog 
sig ned i en ring uden for Københavns befæstning, og hvor de fra de senere brokvarterer lod en regn af 
bomber og brandraketter hagle ned over byen i flere dage, flyttede man af frygt for nye belejringer de-
markationslinjen væk fra dens oprindelige position og helt ud bag Carlsberg på Valby Bakke. Fra Carls-
berg fulgte den nye linje nu omtrent Pile Allé, Allégade, Falkoner Allé og Jagtvejen helt ud til Øresund. 

de forsKellIge 
demarKatIonslInjer 
fra 1661 tIl 1�67:

A:  1661-1682
B:  1682-1755
C:  1755-1798
D:  1798-1810
E:  1810-1852
F:  1852-1867

København Før Nu og aldrig bind 9.
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Området herfra og ind til Søerne var på ca. 1.800 
tdr. land, og på hele dette område måtte man kun 
med militærets tilladelse ombygge eksisterende 
bygninger eller opføre nye, enetages bygninger 
i let byggemateriale. Det betød, at der helt frem 
til midten af 1800-tallet ikke var plads til, at der 
kunne bo ret mange mennesker uden for voldene. 
Derfor boede størstedelen af københavnerne sta-
dig inde bag voldene i en by, som var ved at eks-
plodere af mangel på plads, fordi industrialise-
ringen havde sat en massiv indvandring i gang fra 
land til by. 
 I midten af 1800-tallet kunne København hver-
ken huse flere indbyggere eller rumme flere byg-
ninger. De gamle forhuse kunne ikke klare at få 
bygget flere etager oven på, uden at mange af dem 
ville tage skade af det. Og de mørke, trange og 
ildelugtende baggårde var fyldt op til bristepunk-
tet med baghuse og stalde. Åbningen af den gam-
le fæstningsby med nye boliger mod omverdenen 
var simpelthen en nødvendighed. 

Det vigtigste skridt væk fra den overfyldte hoved-
stad tog man i 1852, hvor man flyttede den mili-
tære demarkationslinje tilbage til dens oprindeli-
ge position fra før 1807. Det vil sige langs med 
østsiden af Søerne og hen over Vesterbro omtrent 
ved det nuværende Vesterbrogade 18 og 20 på den 
ene side og 23 og 25 på den anden side. Hermed 
frigav man de 1.800 tdr. land til bebyggelse, det 
vil sige, at man fritog området for de strenge mili-
tære byggerestriktioner og gav tilladelse til at op-
føre etageejendomme uden for voldene. 
 Byggeriet i de gamle forstæder blev straks sat i 
gang, og i løbet af ganske få årtier skød en række 
nye, tætbebyggede arbejder- og boligkvarterer 
op på Nørrebro og Vesterbro og lidt senere på 
Østerbro. Herud flyttede nu københavnerne fra 
de trange og overfyldte gader i fattigkvartererne, 
og hertil flyttede også en del af den stadige strøm 
af tilflyttere fra provinsen samt indvandrere fra 
blandt andet Sverige og Østeuropa.

byportenes fald

Det næste væsentlige skridt, som bidrog til ud-
viklingen af brokvartererne, blev taget i 1856, hvor 
man fjernede skildvagterne ved alle byens porte 
og dermed åbnede dem for fri passage. Samme år 
blev Nørreport revet ned, og i 1857 kom turen til 

Når man kom ind gennem den trange Vesterport, blev 
man stoppet ved Acciseboden, der var et lille hus, som 
lå lige inden for portene. Her skulle man betale accise 
af de varer, som skulle sælges på et af byens torve. Post-
kortet viser Vesterport i første halvdel af 1800-tallet. 
Forfatterens arkiv.
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Vesterport, Østerport og Amagerport. De huller, 
som opstod i volden efter de nedrevne porte, 
kaldte man for “Gab”. Portgabene forsvandt først 
i 1870’erne, da man gik i gang med at fjerne de 
gamle volde og voldgravene, efter at Københavns 
befæstning endelig var blevet nedlagt i 1870.
 At byens porte blev åbnet i 1856, betød sam-
tidig et farvel til den forhadte accise (en slags 
toldafgift), der påbød alle, som ville ind på tor-
vet og sælge en vare, at betale en afgift i accise-
boden. Det gjaldt især indenlandske varer og 
ofte de fødevarer, som bønderne fra landsbyerne 

uden for København bragte ind til de Køben-
havnske torve. Accisen blev betalt i acciseboden, 
der lå lige inden for hver byport. Da man i 1856 
fjernede skildvagterne og åbnede de københavn-
ske byporte, forsvandt også accisesystemet, og 
bortset fra Acciseboden på Christianshavn blev 
de alle revet ned. Acciseboder var ikke et særskilt 
københavnsk fænomen – de fandtes overalt i de 
danske købstæder.
 Det er ikke svært at forestille sig, hvilken fri-
hedsfornemmelse det må have givet datidens 
københavnere, da Vesterport, Nørreport, Øster-




