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Forord

enne bog skildrer middelalderens og 
renæssancens gader fra Københavns 
spæde start i 1000-årene til midten 

af 1600-tallet. At fortælle 600 års historie 
i en bog som denne er ikke muligt. Derfor 
er bogen ment som en appetitvækker og en 
invitation til at tage en vandretur tilbage til 
fortidens København og høre om dens gader, 
gyder, gange, stræder og slipper (hvoraf nogle 
stadig findes i nutidens København), de men-
nesker, der befolkede dem, og deres erhverv.
 I Danmark skiller reformationen i 1536 
middelalderen fra renæssancen. Perioden før 
1536 kalder man for middelalderen og perio-
den efter 1536 frem til 1660 for renæssancen. 
Omkring midten af 1000-tallet blev vikinge-
tiden afløst af middelalderen, der inddeles i 
tre perioder. Perioden 1050-1150 kalder man 
for tidlig middelalder. Fra 1150-1350 taler 
man om højmiddelalder, og 1350-1536 er 
senmiddelalder. Disse periodebetegnelser er 
selvfølgelig kunstige, nationale og skabt på et 
senere tidspunkt. Ingen af de mennesker, der 
eksisterede i de forskellige perioder, var bevid-
ste om, at de levede i lige netop en sådan spe-
cifik periode.

Bogen bygger på en grundig research af de 
skriftlige og arkæologiske kilder til Køben-
havns historie og er alene min tolkning ud  
fra disse. Geografisk holder den sig inden for 
middelalderfæstningens grænse, der bestod 
frem til 1647. Befæstningen fulgte omtrent 
nutidens gader Vester Voldgade, Nørre Vold-
gade og Gothersgade og løb hen over Kongens 

Nytorv til syd for Vingårdsstræde. Gaderne 
er inddelt i seks gadekapitler, tre syd for og 
tre nord for Strøget. Inddelingerne er mine 
egne, og de har intet med middelalderens 
rodemål og de senere kvarterinddelinger at 
gøre. 
 Man kender ikke umiddelbart meget  
til det middelalderlige gadenet i København, 
idet de ældste bevarede kort stammer fra 
1600-årene. Først på Peder Hansen Resens 
“paradekort” fra 1674 over København er 
gadenavnene placeret, så de kan identificeres. 
På kortet ses en masse projekterede byggear-
bejder, hvoraf de fleste aldrig blev realiseret. 
Paradekortet var det første eleverede kort over 
København, hvor man så byen i fugleperspek-
tiv. Fra 1677 stammer Peder Hansen Resens 
“realistiske” eller “lille” Københavnskort stuk-
ket af Johan Huusman til Atlas Danicus fra 
fra samme år. I modsætning til “paradekortet” 
fra 1674 viser det “realistiske” 1677-kort i 
store træk, hvordan København så ud på 
kortets tilblivelsestidspunkt. På kortet ses en 
del byplanlægningsprojekter, og en hel del af 
disse blev faktisk realiseret senere.
 Det gadenet, der forsvandt eller blev regu-
leret efter brandene i 1728 og 1795, er derfor 
det, som vi kender fra 1600-tallets kort. Selv 
om man sikkert mange steder kan drage paral-
leller til det middelalderlige gadenet, så kan 
man ikke være 100 % sikker på, at de dragne 
konklusioner er korrekte. Alt bør derfor tages 
med forbehold, for mange gader skiftede 
navn, andre var navnløse stræder, og mange 
forsvandt for flere hundrede år siden.
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ra omkring 1900 blev de gamle kø-
 benhavnske boligkvarterer udsat for 
voldsomme nedrivninger og sanerin-

ger. Således blev flere gader og stræder ned-
lagt, ligesom mange af de ældre matrikler 
blev lagt sammen til én stor ny. 
 Heldigvis var fotografiet blevet opfundet, 
inden den sidste voldsomme sanering gik ud 
over byens historiske bygninger og kvarterer. 
Ud over hvad vi kender fra stik og malerier, 
er mange af de forsvundne gader og huse 
derfor blevet bevaret på gamle fotografier. 
Men man kan ærgre sig over, at man så sent 
som i 1900-tallet ukritisk rev 1600-talshuse 
ned i København blot for at gøre plads til 
nye, store forretningscentre som blandt andet 
Illums og Magasins udvidelser. Herved for-
svandt blandt andet den smukke Efterslæg-
tens gård i Østergade og de sidste rester af 
Kongens Boder i Lille Kongensgade. Man 
må håbe, at fremtidens politikere og byplan-
læggere tænker sig en ekstra gang om, inden 
de fremover giver tilladelse til at fjerne mere 
af byens historie både inden for og uden for 
byens gamle middelaldervold. 
 Desværre eksisterer der sjældent stik eller 
billeder af middelalderens og renæssancens 
almindelige borgere. For at bøde på dette kan 
man selv prøve at skabe nogle billeder for sit 
indre blik via de erhverv, man udøvede den-
gang, og det navnestof, der er bevaret i de 
skriftlige kilder. Navne som Hylle Gravsten, 

Luce Kålkone, Nicolaj Langben, Bodil Brad-
rygger og Johannes Knivløs var blot nogle af 
de mennesker, man kunne møde på gaden i 
København i 1377. Mens man i 1645 kunne 
støde på Dorete Stegerspige, Jacob Perlestik-
ker, Knud Trommeslager, Jockum Edikke-
brygger og Kistine Amme. 
 For inde bag byens vold udfoldede bylivet 
sig lystigt. På torvene blev der handlet på 
torvedagene, mens man de andre dage kunne 
forsyne sig med varer fra gadeboderne. Flere 
gader havde gennem tiden karakter af, at der 
boede mange med samme erhverv dér. Det 
kunne være skomagere, skræddere, slagtere, 
bryggere, skindere eller klædehandlere. Mens 
andre gader var beboet af folk, der arbejdede 
i kongens tjeneste enten på Slotsholmen i 
kongens husholdning, på Tøjhushavnen eller 
ved flåden på Bremerholm (Holmen). Især 
gader, hvor de maritime erhverv dominerer, 
er tydelige i 1600-årene, fordi man nu har de 
første rigtige lister over, hvem der boede i de 
enkelte gader. 
 I forbindelse med min research til bogen 
har jeg gennemgået en lang række skriftlige 
og arkæologiske kilder. Af skriftlige kilder 
kan blandt andet nævnes Roskildebispens 
jordebog, der er Roskilde Bispesædes liste over 
skatteydere i København fra 1377, byens jor-
de bøger fra 1496, 1581, 1620, 1634 og 1656, 
grundtaksterne fra 1661, 1668 og 1689 samt 
mandtalslisten fra 1645. 
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Desværre giver jordebøgerne kun et ufuld-
stændigt billede af byens befolkning og må 
i stedet ses som et lagkagesnit ned igennem 
byens historie. Årsagen er, at de kun omta-
ler de mennesker, der betalte jordskyld (en 
slags husleje) af deres ejendom til biskoppen 
eller senere til byen. Oftest er beboerne kun 
nævnt ved deres navne, andre gange med 
deres erhverv, og derfor kan man ikke altid 
med sikkerhed placere bestemte erhverv på 
bestemte steder i byen før i 1500-årene.
 Men alligevel giver jordebøgerne mulig-
hed for at samle en stor mængde oplysninger 
om datidens indbyggere og deres beskæftigel-
se. Nogle har navn efter den by eller egn, de 
kom fra. Andre kan kendes på deres erhverv, 

mens andres navne igen fortæller, om de er  
af dansk eller udenlandsk herkomst. For lige-
som i dag vrimlede København med “frem-
mede” indbyggere, der boede side om side 
med den indfødte københavner. I 1300-årene 
var det primært folk fra det nordtyske områ-
de, senere i 1400-årene kom hollænderne og 
andre til, og fra sidste halvdel af 1600-årene 
begynder jøderne at dukke op. Gennem 
tiden var de alle med til at præge byens og 
landets udvikling og kultur. Ingen tænker 
vel over i dag, at både birkesfranskbrødet og 
jødekagerne er bragt hertil i 1600-årene med 
indvandrede jødiske bagere. Eller at det kryd-
derifyldte middelalderkøkken har rødder i 
det nordafrikanske og mellemøstlige køkken.

Markedspladsstemning i middelalderen. Flemming Bau.





Det meget detaljerede kobberstik Hafnia Metropolis 
blev stukket af hollænderen Jan Dircksen van Campen 
efter et maleri fra 1611 af Jan van Wijck (død 1613). 
Kobberstikket findes i adskillige udgaver fra 1611 og frem. 
Prospektet viser København set fra sydøst og giver detal
jerede oplysninger om både befæstningen og mange af 
byens huse. I forhold til Braun og Hogenbergs prospekt 
fra 1587 (side 21) viser stikket tydeligt, hvor meget der 
allerede i løbet af Christian 4.s regeringsperiode var blevet 
bygget i København. 
 Forrest til venstre ses Slotsholmen med Københavns 
Slot, Blåtårn og Christian 4.s Tøjhushavn foran slottet. 
Bagved på hjørnet af Vestervold ses resterne af det sen
middelalderlige fæstningstårn, som Tycho Brahe benyttede 
som observatorium. Lidt længere henne ses Vandmølle
tårnet med Løngangen foran. Bagved kan man skimte 

Vesterport, rådhuset på Gammeltorv og Vor Frue Kirke 
med det høje tårn. Langs med havnen fra Gammel Strand 
og frem til Store Færgestræde ses en række af byens 
smukke renæssancehuse. Bag ved disse ses Helligånds
kirken og forrest på Slotsholmen ses mellem Højbro og en 
tidlig udgave af Holmens Bro Kancellibygningen fra midten 
af 1500årene. 
 Til højre ses skibsværftet på Bremerholmen fra 1500
årene med ankersmedjen, der i 1619 blev ombygget til 
Holmens Kirke. Bag ved ankersmedjen ser man Sankt 
Nikolaj Kirke og kvarteret omkring med en blandet bebyg
gelse af både middelalder og renæssancehuse. Bremer
holmen er delt af befæstningen, og fra ankersmedjen fører 
en bro fra en port gennem volden over til værftet, hvor 
Sejlhuset og den lange reberbane ses helt yderst. 
Original på Nationalmuseet.

Hafnia Metropolis 1611









kØbenHaVn i MiddeLaLderen 
oG renæssancen

ormentlig omkring år 1000 gik start- 
skuddet af til den bebyggelse, der 
senere skulle udvikle sig til Dan-

marks hovedstad. I ly af øen Amager og de 
små strandholme slog bønder, håndværkere 
og fiskere nok deres boder op ved havet og 
begyndte at sælge eller bytte deres varer. Ste-
det var strategisk godt valgt, for herfra var 
der forbindelse til den frugtbare sjællandske 
hedeslette, til silderigdommen i Øresund, via 
Øresund til Skåne, til hele Østersøregionen 
og til Kattegat. I begyndelsen havde pladsen 
sæsonmæssig karakter, men efterhånden ud-
viklede den sig til en permanent bebyggelse.
 Foreløbig har arkæologerne lokaliseret de 
ældste spor efter disse mennesker til området 
mellem Rådhuspladsen mod vest, Gammel-
torv og Nytorv mod øst og Vestergade mod 
nord. Sydsiden af bebyggelsen åbnede sig 
ud mod havet, der i den tidlige middelalder 
grænsede næsten helt op til Kompagnistræde, 
alt efter om det var høj- eller lavvande. Det 
eneste andet sted i København, hvor der er 
lokaliseret arkæologiske spor fra den tidlige 
middelalder og muligvis tilbage i vikingeti-
den, er i området omkring Magasin ved Kon-
gens Nytorv. Spørgsmålet om der dengang 
eksisterede en dobbeltbebyggelse, altså en 
markedsplads i den ene ende og en storgård  
i den anden ende, må indtil videre stå åbent. 
 I løbet af første halvdel af 1100-tallet fik 
handelspladsen så stor betydning, at man 

fandt det nødvendigt at befæste den. Man 
opførte en 8 m bred og 1,5 m høj halvkreds-
vold omgivet af en fugtig grav. Der har ganske 
givet stået palisader på voldtoppen, så volden 
har synet større i landskabet. Voldanlægget 
blev sløjfet lige omkring år 1200, men indtil 
da omgav det et areal på ca. 2,5 ha og fulgte 
omtrent de nuværende gader Mikkel Bryggers 
Gade, Vestergade og Gammeltorv og Nytorv. 
Det fungerede både som en befæstning af 
markedspladsen og som en juridisk marke-
ring af pladsens rum, inden for hvilket mar-
kedsfreden herskede. I middelalderen blev 
markedsfreden garanteret af handelspladser-
nes eller byernes herre. Oftest var det konge-
magten, men andre gange kunne det også 
være en stormand eller kirken.
 I København var det kongemagten, der 
stod bag ændringen af handelspladsen fra 
et ubefæstet strandmarked til en befæstet 
markedsplads og senere en mindre by. Det 
var denne lille by, som Valdemar den Store 
lige omkring 1160 overdrog med alle dens 
tilliggender, det vil sige omegnens landsbyer 
og jorde, til sin fosterbroder biskop Absalon. 
Formentlig som tak for hans støtte under 
kongestriden i 1157. Om byens oprindelige 
navn blot var Havn, eller om den allerede  
fra begyndelsen af hed Købmændenes Havn, 
ved ingen med sikkerhed. Men allerede 
omkring 1200 kalder Saxo byen for Køb-
 mændenes Havn, og stednavnet indikerer 
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Kortet viser de forandringer og bygninger, som Køben
havn fik i løbet af hele middelalderen. Gennem tiden aflø
ste adskillige anlæg hinanden og har derfor ikke eksisteret 
samtidig. Alligevel er de vist på kortet, der ikke må tages 
som et bud på København i en bestemt periode af middel 
alderen. 
 Baggrunden for gadenettet er de ældste kendte kort 
over København fra 1600årene, og det skal derfor tages 
med et stort forbehold, da man ikke kender middel 
alderens gadenet fra nogle kort. Det er kun de større gade
strøg, der er tegnet, idet gyderne og gangene, hvoraf man
ge var navnløse, ikke kan placeres. Desuden er holmene 
kun løseligt markeret, da man er usikker på den præcise 
placering af flere af dem, og Byens Rende (en af byens 
offentlige grøfter) er markeret og tolket efter de skriftlige 
kilder og de arkæologiske spor af den. Den nævnes også 

omkring Vestergade, men er aldrig lokaliseret her. Mellem 
Vestervold og Gammeltorv ses byens ældste befæstning 
fra første halvdel af 1100tallet. Den omgav et areal på ca. 
2,4 ha og blev nedlagt lige omkring 1200. I 1200årene 
blev den afløst af en langt større befæstning på ca. 70 ha, 
der eksisterede helt frem til 1647. Langs befæstningen ses 
de tre byporte, der lå ud for Vestergade, Nørregade og 
Østergade. De senmiddelalderlige tårne er markeret med 
det år, hvor de første gang er nævnt i de skriftlige kilder. 
Flere af dem kendes kun fra de skriftlige kilder og er aldrig 
blevet påvist arkæologisk. 
 Man kender de fleste af de gejstlige institutioners 
beliggenhed. Men Sankt Gertruds Kapel fra 1440'erne er 
aldrig blevet lokaliseret, ligesom Gråbrødre Klosters fulde 
udstrækning heller ikke kendes. Derfor er de to omtrentlig 
placeret. Hanne Fabricius 1999.

Konstrueret kort over København i middelalderen



tydeligt byens tilknytning til både handel og 
vand.
 Første gang, de skriftlige kilder beretter 
om København, er i pave Urban 3.s stadfæ-
stelsesbrev fra 1186. Brevet fortæller, at bis-
kop Absalon overdrog byen og borgen Havn 
med tilliggende gods til Roskilde bispestol. 
Denne handling gav stødet til de mange kam-
pe om byen, som kronen og Roskildekirken 
havde helt frem til 1417, hvor København 
endelig kom under kronen.

Hvornår blev København en by? Og passer 
det, at biskop Absalon var byens grundlægger?
 For at tage det sidste først, så er der ingen 
tvivl om, at den bebyggelse, som biskop 
Absalon modtog omkring 1160, allerede da 
havde udviklet sig til en lille by set ud fra 
den tids kriterier. Vi må huske, at vi befinder 

os i byernes spæde barndom i Norden. Den 
bebyggelse, som Absalon blev herre over, var 
således permanent og klart afgrænset af en 
halvkredsvold. Byens indbyggere beskæftigede 
sig primært med handel og håndværk, men 
også husdyrhold og jorddyrkning var en stor 
del af bylivet. 
 Hvor meget Absalon udbyggede sin ny-
 erhvervede by, ved vi intet om. Det eneste, 
 vi ved, er, at han opførte bispeborgen på 
Slotsholmen, var Sankt Clemens Kirkes bygge-
herre og sikkert tog initiativ til opførslen  
af Vor Frue Kirke uden for den gamle vold. 
Resten må de arkæologiske kilder oplyse os 
om ved nuværende og fremtidige udgravnin-
ger, for de historiske kilder er tavse på  
de punkter. 
 I de skriftlige kilder kan man læse, at  
der skete en rivende udvikling i København  
i 1200-årene. Byen fik et Gråbrødre Kloster, 
tre nye kirker (Vor Frue, Sankt Nikolaj og 
Sankt Peder) og et spedalskhedshospital 
(Sankt Jørgens Hospital). Desuden påbe-
gyndtes opførelsen af et Helligåndshospital 
og den nye store befæstning, hvis østre vold-
side stod færdigbygget lige før år 1300. Ved 
sin afslutning omgav den et areal på ca. 70  
ha, hvilket skal ses i modsætning til de 2,5 
ha, som den første halvkredsvold havde 
omsluttet. Befæstningen var fra begyndel-
sen så stort anlagt, at den først blev for lille 
under Christian 4. i 1647. Indtil da havde 
man klaret sig med at udbygge, forstærke og 
reparere det højmiddelalderlige voldanlæg. 
 Kilderne oplyser dog intet om, hvem der 
stod bag de første tanker om byens ekspan-
sionsmuligheder. Man må forestille sig, at 
biskop Absalon allerede fra starten havde  
blik for byens potentialer ligesom byens 

Indbyggertallet i København
Man ved ikke præcis, hvor mange mennesker der 
boede i København i middelalderen. Men man  
regner med, at der omkring midten af 1300
årene boede ca. 3.300 mennesker i København. 
Mange af disse døde enten under den sorte død 
i 1350´erne eller i forbindelse med hanseaternes 
angreb på byen i 1368, hvilket betød en tilbage
gang i indbyggertallet. Først i starten af 1500
årene nåede byen atter op på omtrent samme 
antal igen. I 1660 boede der ca. 23.000 menne
 sker i København og i starten af 1700tallet ca. 
60.000.





�

efterfølgende, magtfulde bisper. Efter Absa-
lons død i 1201 overtog hans nevø biskop 
Peder Sunesen styret over byen, og inklusive 
disse to tilhørte de fem første Roskildebisper, 
der sad på “tronen” i København, alle den 
sjællandske stormandsslægt Hvideætten. 

I 1254 fik København sin første stadsret 
under biskop Jacob Erlandsen. En stadsret 
var byens særlov med bestemmelser om, 
hvorledes byen, dens liv, handel og retsvæsen 
skulle styres. Almindeligvis blev stadsretterne 
udstedt af kongen, fordi han var byernes 
herre. Men København var speciel, idet Ros-
kildebispen var byens herre, og derfor var det 
ham, der udstedte byens stadsret. Allerede  
i 1294 blev stadsretten udvidet betydeligt  
fra 17 paragraffer til 108. Den sidste stadsret 
mødte voldsomme protester fra byens borge-
re, fordi den gav Roskildebispen fuld kontrol 
med bystyret, blandt andet forbød den gilder  
og andre forsamlinger. Først i 1443 blev den 
ændret radikalt af Kristoffer af Bayern. 
 I byens ældste stadsret fra 1254 omtales 
for første gang byens torv og midsommer-
gæld. Sidstnævnte var betegnelsen for den 
ældste form for årlig købstadsskat, som alle 
borgere betalte til byens herre. I Østdanmark 
blev den kaldt for midsommergæld og i 
Jylland arnegæld. Byernes herre var med få 
undtagelser kongen, men i København sva-
redes midsommergælden til Roskildebispen. 
Med stads retten fra 1254 fik København 
altså købstads rettighed. Men der er intet, der 
modsiger, at byen ikke allerede havde fået 
torverettigheder 20, 50 eller endda 100 år 
før. Som permanent markedsplads må byen 
nemlig have haft torverettigheder længe før, 
selv om der ikke eksisterer noget dokument 

omkring det. Problemet med de københavn-
ske skriftlige kilder er desværre, at mange  
gik tabt ved byens brande, mens andre blev 
brugt som simpelt optændingsmateriale 
for kanoner og til fyrværkeri i 1600-årene. 
Derfor er en lang række dokumenter simpelt-
hen gået op i røg, uden at vi ved hvilke. 
 Fra naturens side havde København ingen 
vandløb til at drive byens vandmøller eller  
til at fylde voldgraven med vand. Borgernes 
egen vandforsyning bestod i flere hundrede 
år af det vand, som man hentede op af brøn-
dene. Men selv om 1100-talsbefæstningens 
voldgrav kun var fugtig, så fik den højmid-
delalderlige befæstning straks vandfyldte 
grave. Lige før år 1300 stod hele det nye 

Første blad af Roskildebispens jordebog fra 1377. 
Jordebogen er skrevet på Latin. 
Foto: Universitetsbiblioteket Uppsala.



fæstningsanlæg færdigt. Det betød, at man 
allerede i 1200-årene var begyndt på de store 
vandforsyningsarbejder med at hente vand 
ind fra åløbene i byens omegn via gravede 
render. Hvordan det er foregået, kan kun  
arkæo logien fortælle os om ved fremtidige 
udgravninger, idet de skriftlige kilder er  
tavse om det indtil 1500-årene. 
 I slutningen af 1160´erne iværksatte 
biskop Absalon på Strand holmen opførelsen 
af sin borg, der i dag ligger i ruiner under det 
nuværende Christiansborg Slot. Borgens stra-
tegiske placering gjorde, at alle bevægelser på 
søen nøje kunne overvåges herfra. Ligesom 
byen blev også borgen gennem tiden udsat 
for angreb og efterfølgende ødelæggelser 
blandt andet i 1249 og i 1259. Men sit  
 endelige nådestød fik borgen i 1369. For at 
sikre de tyske byer herredømmet i Øresund 
og på Skånemarkedet erobrede det mægtige 
Hanseforbund først byen og ødelagde den. 
Året efter sendte de 37 nordtyske stenhuggere 
op for at rive borgen ned. Det gjorde de så 
effek tivt, at den gamle borg aldrig kom op  
at stå igen. I stedet opførtes en helt ny borg, 
som med alle sine til- og ombygninger stod 
frem til begyndelsen af 1700-tallet. Først da 
rev man den gamle middelalderborg ned og 
erstattede den med det første Christiansborg 
Slot. 
 Efter at kronen i 1417 overtog København 
med byens borg, blev Roskildebispen hjemløs 
og måtte nødtvungent flytte sin residens til 
den grund i Nørregade, hvor det nuværende 
universitet ligger. Her vidner det bevarede 
konsistoriehus fra ca. 1480 om det kompleks 
af huse, der i sin tid tilhørte den første bispe-
gård. 
 Omkring 1200 blev opførelsen af Vor Frue 

Kirke sat i værk. I Vor Frue Kirkes gavebog 
nævnes under året 1208, at biskop Absalons 
nevø Peder Sunesen var kirkens grundlæg-
ger og indstifter af kapitlet. Ved opførelsen 
af kirken uden for den gamle halvkredsvolds 
område sprængte den ældste bykerne for al- 
 vor sine rammer. Hvis ikke Gammeltorv alle- 
rede på det tidspunkt var byens torv, så blev 
det i hvert fald nu udlagt som byens torv med 
tæt forbindelse til byens hovedkirke. Et bille- 
de man genkender fra andre danske middel-
alderbyer, hvor torvet og kirken og senere by-
ens rådhus fysisk var tæt knyttet til hinanden. 
 En vigtig skriftlig kilde til 1300-tallets 
København er Roskildebispens jordebog fra 
ca. 1377. Jordebogen opregner bispens ejen-
domme i byen, som der blev betalt jordskyld 
af, det vil sige en lejeafgift. Selv om kilden 
kun giver et billede af, hvem der boede på 
bispens grunde, så giver den nogle vigtige 
oplysninger om senmiddelalderens Køben-
havn. For første gang hører man om byens 
rådhus. Selv om man aldrig har lokaliseret 
det første rådhus, så ved man, at det andet 
rådhus lå på hjørnet af Studiestræde og 
Nørregade, hvor den nuværende bispegård 
ligger. I 1479 blev det første danske univer-
sitet indviet. I begyndelsen havde det til huse  
i byens andet rådhus. Formentligt havde man 
allerede da opført den bygning på Gammel-
torv, som blev det tredje. Frem til reforma-
tionen i 1536 benyttede universitetet det 
gamle rådhus. Men så byttede rådhuset plads 
med den gamle katolske bispegård, hvorved 
den tidligere universitetsbygning blev til 
bispegård, og den gamle katolske bispegård 
blev til universitet. Den dag i dag findes de 
to institutioner stadig på disse grunde, men  
i nyere bygninger.







I Braun og Hogenbergs berømte topografiske værk 
Civitates Orbis Terrarum fra 1588 findes et dobbeltpro
spekt af København. Prospektet menes at være tegnet 
af Hans Knieper. De to prospekter anses for at være de 
ældste nogenlunde pålidelige gengivelser af København. 
Prospekterne omtales i bogen under 
betegnelsen Braunius´ prospekt.
 Øverst ser man ind mod København fra Valby Bakke.  
I forgrunden ses en bindingsværksgård, der tolkes som 
byens middelalderlige Sankt Jørgens Hospital, der blev 
nedrevet omkring 1620, og ved Kalvebod Strand ses byens 
galge. Langs landevejen ind til Vesterport afløser den ene 
stubmølle den anden. I baggrunden ses Vesterport og 
befæstningen med de runde tårne langs med Vestervold. 
Bag befæstningen ses blandt andet Sankt Peders Kirke 

og Vor Frue Kirke. Mod havnen ses ankersmedjen på 
Bremerholm (senere Holmens Kirke) og Københavns Slot. 
Nederst ses København fra Amagersiden med Vor Frue 
Kirkes høje, slanke tårn og spir bagved Københavns Slot 
med Blåtårn, før det fik sit renæssancespir. Omtrent midt 
i prospektet ses Kancellibygningen og bagved den ses et 
højt, rundt tårn i samme stil som Rundetårn. Resen kalder 
det for Stads vagthuus i Atlas Danicus fra 1677. Forrest 
ses Bremerholms ankersmedje fra 1563. Bagved ses Sankt 
Nikolaj Kirke og til højre for ankersmedjen nogle bygninger 
på Bremerholmen. Yderst ses Østervold, der munder ud i 
stranden. Formentlig er det Østerport, der ses bagved et 
tårn, som Resen i 1677 kalder Iisetorn. Måske tårnet sene
re gav navn til Bastionen ved Iskulen, der blev anlagt mel
lem 1608 og 1613 i samme område. Københavns Bymuseum.

København 1587





Det ældste kendte kort over København. Det er et ano
nymt, håndtegnet kort, der kendes fra en velbevaret, far
velagt originaltegning, som måler 18 x 24 cm. Det dateres 
til tiden mellem 1598 og 1602, idet Boldhuset (L) fra 1597 
over for slottet er med, mens Proviantgården på Slotshol
men fra 1602 ikke er. 
 Kortet er ikke en korrekt gengivelse af byen, idet gade
nettet flere steder er tegnet fuldstændig skævt i forhold 
til kun lidt yngre korts fremstillinger. Især gaderne i Vester 
Kvarter er helt forvredne, ligesom forholdene fra Nørreport 
mod Østervold er gengivet med en forhøjning, der aldrig 
har eksisteret her. Men kortet viser København, lige før 

de store anlægsarbejder blev sat i værk i begyndelsen af 
1600tallet og med det middelalderlige fæstningsanlæg i 
behold. 
 Bag slottet ses første etape af det store Tøjhuskompleks 
på Slotsholmen, der blev påbegyndt i 1598. De senmid
delalderlige fæstningstårne er markeret med små cirkler 
rundt om i befæstningen. Der er elleve tårne i alt inklusiv 
tårnene ved byportene og Vandmølletårnet ved havnen. 
Bremerholmen optræder ikke mere som en ø, idet Dybet 
er fyldt op. Byens gejstlige institutioner og flere verdslige 
bygninger er markeret. Det Kongelige Bibliotek.

København ca. 1600





I løbet af senmiddelalderen fik København 
endnu et par klostre og kapeller. Omkring 
1469 blev Helligåndshuset omdannet til 
Helligåndskloster, men først i 1474 blev det 
aner kendt af paven, og klostret opstod som 
et firfløjet anlæg. Rester af det gamle kloster-
anlæg kan stadig ses på Amagertorv med det 
bevarede Helligåndshospital. I 1497 stiftede 
dronning Kristine og kong Hans Sankt Clare 
Non nekloster, der tilhørte franciskanernes 
søsterorden clarisserne. I 1505 blev det indvi-
et i området ved Gammel Mønt på en grund, 
der tidligere havde været slottets urtehave. 
Fra omkring 1543 indtil dets sløjfning i 1624 
var dele af klosterkomplekset indrettet som 
møntergård, deraf gadenavnene Gammel 
Mønt og Møntergade. Sankt Gertruds Kapel 
omtales første gang i 1440'erne og det til-
hørende hospital i 1524. Bygningerne lå 
i området bag Kultorvet og er formentlig 
nedlagt i 1530´erne. Sankt Gertruds Stræde 
bærer sit navn efter det gamle kapel. Endelig 
opførtes omkring 1516 uden for Østerports 
vold Sankt Annæ Hospitalskapel, der anta-
gelig blev ødelagt under belejringen i 1523. 
Kapellets beliggenhed kendes ikke, men 
Jens Lauritsøn Wolf fortæller i 1654, at det 
lå mellem Nyboder og stranden ved den 
skibsbro, der blev kaldt Sankt Annæ Bro. 
Frederiksstadens to kvarterer er i dag opkaldt 
efter kapellet og hedder Sankt Annæ Øster 
og Sankt Annæ Vester Kvarter.
 Stadsretten fra 1294 oplyser, at havnen var 
omgivet af planker. Desuden blev havnen og 
byens porte åbnet og lukket, når byens klokke 
ringede. Man må forestille sig, at et eller flere 
af havneindløbene ved holmene kunne spær-
res af flydebomme, både for at forhindre at 
fremmede købmænd trængte ind i havnen 

og falbød deres varer uden at betale told, 
men også for at modstå fjendtlige angreb. 
Allerede i 1200-årene begyndte man at fylde 
strandarealerne op, men frem til midten af 
1300-årene lå strandlinjen stadig helt oppe 
ved Kompagnistræde. Det betyder, at dati-
dens havneområde, der gik under navnet 
Gamlebodehavn, skal søges omkring og bag 
Kompagnistræde. Fra 1500-årene voksede 
havnefronten ud i vandet til det sted, hvor 
den befinder sig i dag. I slutningen af 1500-
tallet lod statholder Christoffer Valkendorf 
det store Vejerhus opføre, som stod helt frem 
til 1859, før det blev revet ned. 
 Om man trak skibene op på stranden, 
som man stadig gør ved den jyske vestkyst, 
eller om der var en masse små skibsbroer 
eller fortøjningspæle i vandet, ved man ikke. 
Men fremtidens arkæologiske udgravninger 
vil måske løfte sløret for flere af aktiviteterne 
i området. I et dokument fra 1454 forbød 
Christian 1. byens borgere at fortøje deres 
skibe til Højbro, fordi det ødelagde broen.  
I stedet fik de besked på selv at ramme nogle 
pæle i havnen og fortøje deres skibe til dem. 
 Allerede tidligt kunne man fra København 
blive færget til Skåne og til Amager. Færgeste-
det lå i området ved den nuværende Højbro 
Plads, for kun her var havnen dyb nok til lidt 
større både. I 1990´erne fandt man ved en  
arkæologisk udgravning på Højbro Plads en 
række brolægningslag, der blev dateret til 
1200-årene. Muligvis var det rester af et tidligt 
færgeleje. Først i midten af 1400-årene omta-
ler de skriftlige kilder Færgestræde og senere 
Færgebroen, men begge anlæg er sikkert æl-
dre. Gaderne Store og Lille Færgestræde samt 
Højbrostræde forsvandt efter Københavns 
brand i 1795, hvorefter Højbro Plads opstod. 





I løbet af middelalderen og renæssancen  
ændrede byen og havnen sig, alt efter hvilke 
funktioner der kom til. Efter 1510 menes 
skibsværftet på Bremerholm at være sat i 
gang af kong Hans. Det involverede et stort 
område med en masse forskellige bygninger. 
Holmens Kirke, der først blev indviet som 
kirke i 1619, er dets gamle ankersmedje og 
opført i 1563. En rest af den lange reberbane 
fra midten af 1500 findes stadig bag Charlot-
tenborg, hvor den i dag huser Billedhugger-
skolen. Bremerholm, der i samtiden også gik 
under navnet Holmen, skiftede senere navn 
til Gammelholm, og det hedder kvarteret 
den dag i dag.
 Først i 1500-årene nåede bebyggelsen helt 
ud til befæstningen. Den vestlige del af byen 
havde længe været bebygget ud til volden, 
men langs med hele Østervold og frem til 
området omkring øst for Nørreport var der 
helt ind i 1500-årene kun sparsomt bebyg-
get. Indtil da synes området primært at have 
rummet slottets og borgernes køkkenhaver.  
I 1500-årene begyndte adelsgårdene og den 
almindelige bebyggelse at dukke fast op her-
ude. Dette bevirkede i sidste ende, at byen 
ikke længere kunne holdes inden for den 
gamle middelaldervold, hvorfor Christian 4.  
i 1647 tog konsekvensen og rykkede hele 
middelalderbefæstningens østlige side op  
fra Gothersgade ved Nørrevold til Vingårds-
stræde ved Kongens Nytorv og flyttede den 
ud bag Nyboder, hvor den endnu ses i hele 
Østre Anlæg. Endnu en gang havde man  
satset stort, for der gik endnu 200 år, før 
man atter måtte gøre noget ved byens 
befæstning. Men denne gang valgte man helt  
at sløjfe Københavns befæstning og åbne  
den gamle by mod omverdenen.

Christian 4. forsøgte igennem hele sin rege-
ringsperiode at modernisere den middelal-
derlige by. På Slotsholmen opførtes en yderst 
moderne krigshavn ved navn Tøjhushavnen. 
Den var inspireret af Venedigs imponerende 
arsenal, der første gang blev opført i 1104. 
Både Tøjhuset og Provianthuset er rester af 
havneanlægget, ligesom Det Kongelige Bib-
lioteks have er det opfyldte havnebassin, og 
Bryghusets nedre dele er rester af en gammel 
bastion. Fra 1606 moderniserede og ombyg-
gede han Københavns befæstning efter hol-
landsk mønster med blandt andet bastioner. 
Og i 1619 startede opførelsen af byens ydre 
fæstningslinje, der blev lagt i forbindelse  
med og bag ved søerne. På Vesterbro hed  
det Retrenchementet, omkring det nuvæ-
rende Nørrebro hed det Ladegården og Ny 
Ravnsborg, og for enden af Sortedamssøen 
ved det nuværende Østerbrogade hed det  
Ny Vartov. Til søens folk og arbejderne 
på Bremerholm opførte Christian 4. først 
Skipperboderne syd for Vingårdsstræde 
og senere Nyboder i 1630´erne. Til byen 
opførtes i kongens regeringstid blandt andet 
Børsen, Gjethuset, Knippelsbro, Trinitatis 
Kirke med Rundetårn, Regensen, Caritas-
springvandet på Gammeltorv og kirken 
uden for Nørreport. Christianshavn blev 
grundlagt, rådhuset på Gammeltorv blev 
bygget om, og den tekstilindustri til flåden, 
der var startet i Vandkunstområdet i 1500-
årene, blev både videreudviklet og flyttet 
til det gamle Helligåndskloster under nav-
net Tugt- og Børnehuset. Endelig opfør-
te Christian 4. til sig selv Rosenborg, 
anlagde Kongens Have og moderniserede 
Københavns borg.
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