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Søeta tens syge- og kvæsthuse

Af Mogens \Y'inge

A lle , de r har interesseret sig for Sø værnets eller staden Kø benhavns

historie . kender Sokvæsthuser i O vergaden oven Vandet, som i perio 

den 1777 til 1816 var Seerarens sygehus . men det er mindre kendt , at

der både fo r og efter den tid har eksis teret mange andre ..rnarinehospi

taler.. .

Litteraturen o m emnet er sparsom, og den eneste samlede fremstil

ling heraf er P. An dersens -Oplysninger om Marinens Sygehuse i
Fortid og Nuti d. fra J9 lJ (2), desværre med meget få kildehenvisnin

ger. Ved ..N ordisk Milira-rmedicinsk Forenings- ko ngres i 1969 ho ldt

E. Sno rrason et indl edningsforedrag ..Militære sygehuse i København

gennem århundrederne- (55), hvo r han kastede strejflys over em net,

men selvsagt ikke kunne nå nogen me re indgåen de behand ling af dette.

Marinehistorikeren H . D . Lind skrev i 19C7 - N ogle Bidrag til Sø
kvæsthusets H istorie i Ko ng Kristian den Femtes Tid.., et arbejde , de r

har mange gode hen visninger ti l arkivmaterialer (34) , og der samme er

tilfældet med K. C. Rock strohs »Milirær Sygepleje i det 17. Aarhund

rede. fra 19 10 (48).
Om Søkvæsthu sfond ens histo rie kan man finde en grun dig redegø

relse af F . Ri ise i •Marinebladet- fra t929 (47), og herudover er

Søeraren s sygehus fo rhold omtalt i værker om Søværnets og Kø ben

havns histori e samt i den medicinsk-histori ske litteraturo

Man behøver dog ik ke at beskæftige sig ret længe med emnet, fø r

man opd ager adskillige uklare punkter, og at flere fortatte res fremstil
ling af begivenhederne er direkte modst ridende, hvo rfor der kan være

god grund til at underkaste Søerarens syge- o g kvæsthuses histo rie en

fornyet undersøgelse .
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Beliggenheden af det næste Badsmændenes sygehus angives noget

forskelligt, ved Ø ster-vold, i G rønnegade og ved Mø nt en , men det rett e

sted var for enden af Lille Regnegade, der nu er nedlagt, eller matrik el

nummer 17':' i Købmager kvarter. D et er omtrent der, hvo r Linie 7 idag

svinger fra Gothersgade ned ad Ny Ø stergade.

D et var ikke noget godt sted. for grunden var sur og sumpet, og

bedre blev det ikke af, at - byens rende. løb lige forbi og udbredte en

ulidelig stank.
Da Kr isto ffer Bejer trak sig tilbage i 1638, blev han atløst af Mikkel

Dolman. der ud næv ntes til bartskær ved H olmen, Tø jhuset , Proviant
huset og Bø rnehuset med en årsløn på I JO daler samt 4 0 0 daler til

Fig. 1. Københavns ø stre h aner 1669 efter Ramsing (46) .

Bådsmændenes sygehus og Sejlhuse t

I 1564 rasede en voldsom tyfusepidemi mellem kon gens bådsfolk og

bøsseskvner. hvorfor et par skure på H olmen blev indrettet til et

midlertidigt sygehus. Om epidemien siges det, at der døde ca. I80c

mennesker i København - fo ruden dem paa Bremerholm, som ingen

haver optegnet« .

1 6 1 .2 varderpåny en sværepidemi i fli den, og p å r I orlogsskibe »var

Fo lkel mestendels slet afdø d eller helt kranke«, så alt samkvem mellem

flåden og byen blev forbudt. Magist raten indrettede på kongens befa
ling! et sygehus uden for Nørreport for de syg e so ldater - af Vort eget

Regiment.., men det overgik snart efter til pesthus fo r stadens indb yg

gere.

Ch ristian den IV udstedte den 4 /6 1618 en fo rordn ing om, at derfor

kvæstede og lemlæstede , som ikke kunne klare sig selv , forord nedes tre

hospital er i Roskilde, Helsingø r og Slagelse, »hvor ingen Husarme

rnaatte indtages, men kun Matros er og Konsrabler«. H er drejede det

sig altså kun om plejestiftelser og ikke egentlige sygeh use.

Kongen omtaler i et brev til Knud Urne (1) 64- 1622), dateret den

12/6 1618, nogle tavlepenge ..til det H ospitals nytt e, som Vi til arme

Soldaters O ph old lader Bygge- (38, III p . 353). Det har formentlig
drejet sig om Bådsm æn den es sygehus udi Holmens lage, der menes

taget i brug samme år som det første ril fermålet ind rettede

..marinehospital- her i landet. Ældre forfattere har diskuteret, hvo r

vidt sygehuset lå inde på Bremerholm eller udenfor, men nu kend er vi

dets nø jagtige beliggenhed. som var ø stre kvarter, matrikelnummer

312 eller hjørne t af Ulkegade og H ummergade .

O m syg ehusets indretning og virksomhed er intet kendt. men Kri

stoffer Bejer , der fra 1613 til 1638 var banskær på Holmen og ved

tugthuset , m å have været den første ... ove rlæge...

1625-29 var Danmark indblandet i Kejserkrigen (Trediveårskrigen),

hvilker dog ikke medforte større slag til søs , men alligevel "ar Båds

mændenes sygehus fo r lille, og det blev i 1628 flynet til et ande t sted i

byen . Den gamle sygehusbygning blev taget i brug som skole' .
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Fig,2. Kø benhavns Kø bm ager Kvaner 1669 efter Ramsing (46).
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medicin, hvortil kom visse naturalier fra Proviant huset-'. Patienter, der

kom til skade eller blev syge i kongens tjeneste, skulle have gratis

bart skærhjælp, medens de , som kom noget til ved egen bestilling,

drukkens kab og deslige, selv ma tte betale'. Mikkel D olman virkede

kun ved Bådsmændenes syge hus til 164 1, d a Kristo ffer Bejer påny

overtog embe de t til 1655, hvor Filip H acqu art (- 1698) afløste ham (31) .

D en ?aglige adm inistration af syge huset blev vareta get af en forstan

der. 1637 ansattes Frans Knudsen, dog med løn fra 163 I , og han ble,"i

1640 efterfulgt af Oluf Torbensen". Personalet besto d foru den forstan

deren af en ko k, en kældersvend og to kvinder til reng øringen . For

stan derens lø n var 60 daler om året, og de øvrige fik tilsammen 34

daler. De " ar alle underkastet H olmens ret (31).

Fo rstanderen skulle sende en seddel til H olmens adm iral , når en

patie nt blev indlagt, udskrevet eller døde. D et på hvilede ham at føre

tilsyn med, at mad og øl var ren lig og vel kogt og blev serveret til ret tid .

Endvidere havde han ansvaret fo r huset, sen ge, klæder rn.m ., men helt

godt har det ik ke været, for i 1640 måtte C hristian den IV skrive til

rentern esteren: "D a jeg har erfaret , at de ikke er nødtørft ig og tilbø rlig

forsynet med senge og brændsel, ska l rentemesteren bringe dette i

orden6« .

U nder Torstenss onkrigen 1643- 164 5 " ar der flere søslag, hvo raf

kampen ved Kolberg er H eid e den rl7 1644 er bedst kendt , men her var

tabene ret små . Slaget mellem Lolland og Femern den 1 3h:::: samme ar

var deri mod meget blodigt , og af Pros Mund s flåde på sytte n skibe slap

kun tre ind til Køb enhavn . Alligevel er der intet kendt om indlæggelse

af sårede på Bådsmæ ndenes sygeh us.

16 53 rasede p este n påny i flåden, og i Kø benhavn døde 9::::00. P å

sygeh uset ble,' fo rsta nde ren , Oluf 'Iorbensen, og samtl ige krankevæg

tere epidemiens ofre, »skønt der kørtes mange læs halm til sygehuset til

de pestsy ges [orb edring«.

De føl gende år hærgede smitsomme sygdomme flådens mandskab,

SJ Bådsmændenes sy geh us slet ikk e kunne klare belastni ngen, og for

holdene fo r patienterne var elendige. D et var dog førs t i 16 57, da pasto r

H en rik Madsen Wallensbech (- 1662) blev kape llan ved H olmens ki rke
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og sygehuset, at de syge fandt en ven me d fo rståelse fo r deres dårlige

kår og en varm fo rtaler fo r indførelse af fo rbedringer,

Wallensbechs dagbog (5) fra Kø benhavns belejring og hans

indvielsesprædiken fra 1660, som lidt senere skal omtales, er gru ndla

get for vor viden om Sejlhu skvæsrhusets op rettelse . Gennem Po vl

Klingenberg ( 1615- 1690) fik \Vallensbech tilladelse til at sende en

rappo rt til admiral itetet om fo rholdene p å Bådsmændenes sygehus,

hvilket medførte, at Filip H acquart og kongens livlæge Povl Moth

( 1600- 1670) den Ilt 1658 foretog en inspekt ion af sygehuset. Allerede

næste dag bestemte Frederik den III, at de to øverste etager på Sejlhuset

på Bremerholm skulle indrettes til sygehus eller som man nu kald te det

kvæsthus.

Sejlh user var en grundmuret bygning for enden af reberbanen, 9~

sjællandske alen i længden og 18 i bredden, op ført i 1579 af Frederik

den II til kommagasin, men senere taget i brug til sejlhu s og - drøghus..
(tørrehus).

Samt idig med hæsthusets oprettel se skænkede Frederik den III

2 :;0 0 Rdl. til dett e, og forskellige standspersoner ydede også bidrag, så

der ialr ind kom 9000 Rdl. , og herm ed blev grunden lagt til Søk væsthus

fonden, so m helt o p til vor tid har været af sto r betydning for syge- o g

L;0cialfo rso rgen fo r Søetate ns mandskab og de res familier.

I løbet af sommeren indrettedes kvæsthuset med nye døre og vin

duer og fire jernkakkelovn e. og man op stilled e 80 o predte senge". D en

7/ 8 1658 var svenskerne gået i land ved Korsør og ry kkede [rem mod

København, og allerede de 12/ 8 modtog hæsthuset dc førsrc såredefra

p rammene i Kalvebo derne . Ved et gæstebud for byens bo rgmestre ho s

kongen et par dage senere -blev der tænkt paa arme kvæste- og

ko ngen bestemte, at »kvæsth usravler- skulle ombæ res i alle byens

kir ker for at skaHe penge (33).

Ifølge en ko ngelig fun dation af 171t 1 sk ulle der fo r h æsthuset fores

en indtægtsbog, og -hele de t kon gelige H us saavel so m andre Stands

perso ner o g fornemme Patrioter fe rskre v sig til en vis Summa dertil at

inds kyde. (33).

Efter søslaget i den nord lige del af Øresun d den 26!I I modtog

. r
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Fig. J. Sejlhuset fo r enden af reberbanen. Wicks prospekt 16 11.

hæsthuset 75 danske og 180 hollandske sårede, medens andre ho llæn

dere blev ind lagt i Kom pagn ihuset og andre lavshuse . På Christians

havn indrettedes det såkaldte ..G arni sons Siughus- med et halvt hund

rede pladser, vistnok fo r smitso mme sygdomme. D et var dog kun i
brug fra ok to ber 1658 til april 166o, og i den tid gik tavlepengene fra

Københavns ki rker und tagen H olmens ki rke til dette sygehus . Jørgen

Pedersen Ørsted blev felrskær, og desuden "a r der ansat i ire kvind folk

ti l at opvarte de syge (48).

Forholdene på h æsthuset i Sejlhuset har dog åbenbart ladet meget

tilbage at ønske, fo r i maj 1659 matte pasto r \, Tallensbec h atter tale de

kvæstedes sag. H an stillede fo rslag om oprettelsen af en direktion til at

lede kvæsthuset og gik ind for bedre kos t især ferskt kod til patienter-



ne . I november samme år udnævnte ko ngen ove rsekretær Erik Krag,

kommissarius J ens Lassen og p roviantsk river H ans H ansen til di rektø

rer for kv.esthusct", og Krag fik ordr e til at udarbejde forslas til en nyo •

fundats, men den ne blev formentlig standset af renternester Peder

Reetz (1614- 1674). Direktionen skulle antage en dygtig fo rstander, og

D idrik Kristensen blev afløst af Gabriel J akobsen , men denne fik først

inventarium af forgængeren i juni næste år. D et var ikke meget : 17

hoveddyner, 2C dyner, 2 5 dækkener og senge klæde r, 1 3 lagener , 3

natstole, 29 senges teder , en slump ærter, 1 lispund tørfisk og en halv

vo rde sild. (33, p . 201).

I anledning af ind vielsen af et kapel ved Sejlhus-h æsthuset holdt

pastor Wallensbech den lir 1660 en præ diken : "Den Ny Ko ngelige
Nyt-Aars-Gaffvis billige Besk riffvelsc anvend t paa de t Holmiske K. '--

~L Siug-o c quæst-husis \V-fo rbigengelige Brug oc belei!ige Sted .« De n

fo religger try kt (61) og giver mellem bibelcitater og svulst ige hyldest

udtalelser om kongen og andre fornemme personer en række fak tiske

oplysninger om >. sygeh usfo rholdene« :

»H vad ska l jeg sige, hvoraf skal jeg begynde min Tale? Her synes

mere Sted at tie end at tale. T hi som jeg nu ny ligen ind træ der de tte Hus'

do bbelt e Døre, finder jeg Bordet med Liglagen ti! de Døde beklædt,

triner jeg frem bedre, da hører jeg de kvæste Menneskers him mels kr i

gende Suk, nu møder mig de kunstrige Barrskærere, her sraae de

berømmelige Docrores ud i Lægekunsten, der ligger de afska arne

H ænder , Lemm er, Laar og Lægge. Jeg ser nog le med Taare-suk, nogle

med Blod, nogl e med den slet fo rbræn dte Hud deres Sengested at

forbløde og besmitte«.

Om det gamle Badsmændenes sygehus hed der de t : »at samme Syge

hus' Vægge vare ruin -raabende, at H usene hældede, at de Syge sukke

de, og de hæstede klagede for G ud « ,

O g om Sejlh uset . "beskue de t H us' Sted, Storhed og D anlighed, saa

som det findes 90 i Længden og l 5Seelands Allen i sin Bred de at regne.
D et er bygget efte r de gamle Kirkers Bygninger st åaende i ø ster og

vester . Af den øster Ende paa øverste Tag kan ma n se den Kongelige

Flaade og Østersøens st ride Strømme, af den vcster Ende høres Klok-
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ken til Timer, og Kirkegaarden til de dø de Lemmers H vile betrædes ,

udi sønder er for D øren det springende ferske Vand med de .svøm

me nde lungeløse Dy r, som er kræs elige og kostelige Karper og Karu s

ser, imod syd ost den nyp lante de U rtegaard, hvis yd erste Ende stræk

ker sig imod Solens morgenfrydende O pgang --- imod no rden for 

modes sna rt at blive et gavnligt To rv til Amagcr-va rcr. .

D e hollandske Patienters ind læggelse i lavshusene omt ales også : ..Vel

vide vi, at det prægtige Compagnihuus op slik kede de trohj erti ge H ol

lænderes Blod, som blev did kvæs tede og lemlæstede ledsagede, og at

paa det sted, hvor Brudgommens og Bru dens røst tilforn er hø rt med

stort Bram og braskendes Dragt , der stønnede de dø dssyge paa sin

H elseble henlagt -- Jeg sk al ikke tale om de and re Lavshu se og

Fo rsam lingssale, hvo r man idag ser flere Ligkister end Lavstønder«.

Senere kommer han ind paa Kvæsthusets indretning: »N u min Tale

stunder til U dgang og Ende, siger jeg, hvor synes Eder det bedste og

belejligste Sted til dett e Hus' velby rdige og velforstandige D irektørers

Kammer og Kontor? Kære, bese og beskue den hø jlærde og velbestal

tede Lægedoms D octo res velo rdnede Kamme r og C ur for disse senge

liggende Lemmer. --- Triner I bed re frem, da dernæst op til finder I

sin forordnede forvaring de tte H us' bestaltede Barb erers Instrumen

ter , O lierer, Apotekerske Krukker , Plastre og paasmø relser, Flaske r

og forsynlige Løgekunstens Midler. T hi som Plurarchus taler om

Bø ger til den stud erende U ngdom , saa formener jeg slige Middel

tilhører deres kunstri ge Videnskab .«

Kvæst h usets patienter mistede deres gode stø tte i 1662, da pasto r

\\'allensbech blev forflytte t og allerede samme ar dø de p åre jse til Paris.

Filip H acquarr udnævntes i 1658 til ..livbalber- hos ko ngen , og

N iko laj Bø je (- 1690) aflø ste ham som bart skær ved Brem erhol m, Tøj

og Provia nth uset. men den 3/S 1660 blev Jørgen Pedersen Ø rsted ansat

ved hæsthuset (33, p. 133 og 20 1). For ar forb edre øk onomien fo rriv

edes ombæringen af tav ler til fordel for kvæs th uset i stadens kirke r,

ligesom det fik ind tægter fra visse salg og ko nfiskationer (47).

I 1667 var de r stor sygel ighed i fladen, og mange dø de. D et var

formentlig grunde n til, at ko ngen den I! 5 dette ar ansatte en læge,



Frederik H arnmcrich, (- 1683) som admiralitersrnedicus, men det var
dog stadig barrskærerne, der behandlede de syge, Lind beretter, at i

nove mber hed det: - Kvæsthuset her paa Holmen er nede og oven med
Syge opfyldt, og sto r Elendighed paa de fattige Folk ses- (33).

Næ ste år va r det ikke meget bedre, hvorfor det må undre, atFrederik

den III i september 1668 befalede:" »Efrersom Vi til H olmens Fornø

denhed behøver det Sted, hvo r Kvæsthuset nu er, og Forstanderne udi

de fattiges Huse paa Chris tians havn (Børnehuset) har erklære t sig, at

de noksom kan tage imod de kvæste, saafremr de Kapitaler, som til

Kvæsthuset er lagt, vorder til de fattiges Hus e anvendt, saa skal de
hæstede overflytres med Kapitaler , Sengesteder , Klæder og Boskab,

ja endog den Tavle, hvorpaa den kongel ige Nytaarsgave var opført-:

Allerede den 2II l blev flytningen gennemført, hvorpå p ræsten,

spisemes teren og direktionen fratrådte, medens bartskærer Jørgen
Pedersen Ø rste d flyttede med til Børnehuset.

Noget heldigt sted at anbringe de hæstede "a r Børnehuset ikke. Det

var ganske vist tænkt som opholdssted for hjemløse o g forsømt e børn,
blev hurtigt en anstalt, hvor man husede vagabonder, tyve knægte og

andre småfo rbrydere samt løsagtige hindfolk (48, p . 415).

Børneh usets direktion havde regnet med , at det skulle være en god

forretning at få rådighed over kvæsthusets midler og lemmernes ar

bejdskraft, men den opdagede snart at have taget grundigt fejl. I 1673

klagede direktionen til Statskollegiet over ikke at kunne få de kapitaler

udleveret , som privatfolk havde udlovet til kvæsthuset på H olmen,

men fik det svar, at giverne ikke havde haft til hensigt at give penge til

fatti ghuse men alene til det sted, -hvor i Ufredsti der i Eders Kon gelige

May.s Tjeneste for Fæd relandet Sanrede og fornemmel ig til søs kvæ

stede Folk kunde indføres og med fornød en Forplejning , Opvartning

og Kur forsyn es. (48, p . 286).

Det forlød og så, at Børnehuset var overfyldt med de mange kvæste

de, og direktionen bad sig fritaget for at modtage flere, hvilker Chri

stian den V gav foreløb igt tilsagn om i marts 1673, og i december næste
år godkendte kongen en ny fundats for kvæsrhuser',' ". Fra rIr 1675

skulle admiralitetet overtage Søkv.esthusers kapitaler og fremov er fo r-

Fig. 4. Bomehuscr på Christianshavn. Rammereg nin g til Hoffmanns kort 1687.

valte disse. Tavlepenge. indsamlet i kirke rne samt visse toldkonfiska

tioner skulle tilfalde kvæsthuset . Når tilstrækkelige midler var samlet,

skulle der byg ges et nyt kvæsthus på H olmen. Fundatsen gav regler for
de syges forplejning og for ansættelse af plejepe rson alet samt afhol 

delse af gudst jenester.
Det blev i fundatse n udtrykkeligt fasts lået , at det ikke var tanken at

op rette et -hospira l. men et kvæsthus- fo r bådsmænd og sosoldate r ,

sålænge de vir - under bartskærhånd- , hvorefter de sku lle udskrives.

H vis de ikke kunne bruges til tjeneste på Holmen , skulle de send es til

hospitalerne i riget. Endelig blev det pålagt Admiralitetet at forvalte

midlerne i nøje overensstemmelse med fundatsen ,

O . Nielsen (38, V p. 41) har fremsat den for modning, at Sejlhusets

patienter slet ikke blev overfly ttet til Børnehuset, idet han støtte r sig til

en indstilling af 7/ 12 r67 4 fra Statsk ollegiet om, at de værelser i



Sejlhu set , som Frederik den II I havde st illet til de kvæsted es rådighed,

matte bruges til fladens sejl.
[mo d rigtigheden at dette taler: I. pastOr Anders Mathieseri Hj ør

r ings l3 (1609- 1678) detaillerede oplysninger om , hvad der skete med

inventaret og det ved Sejlh uset ansatte person el, 2 . ovennævnte klager,

som i 1673 af direktio nen blev fremsat over de mange kvæstede i
Børnehuset og, 3. om Ø rsteds forflytte lse dertil dateret 24!I o 1668

samt endel ig, 4. nog le ko nge lige ordr er om i 1670 at optage tre kvæ

stede i »Kvæsthuset paa Christianshavn. (H , p- 4 51).

Und er den skånske kr ig ( 1675- 1679) blev der snart Stort behov for

behand lingspladser tilde sarede og syge so ldater, så der måtte oprenes

tle re lasarener i København og provinsen, ligesom man indkvarterede

de lett ere sårede hos by ens borgere, Sejlhuset blev påny taget i brug til

kvæsth us. 1/6 1676, da den danske og den svenske flåde nærmede sig

hinande n, sk rev Christian d. V til bo rgmes ter og råd i København >', at

han havde ladet værelser på kvæsthuset (Sejlhuser) gøre i stan d, men

mang lede sengeklæder, - hvo rfo r Stadens Indby ggere, ingen undtagen,

skulde bevæges ri]al levere Sengeklæder, Genstande og Penge dertil" . I

sin glæde over sejren ved Øland samme dag skænkede kon gen selv .IC::::::

Rdl. til hæsthuset på H olmen.

f\'ed slagel i Køge bugt den 1/7 1677 var de danske lab af døde og

sårede ialt ca. 400 man d (3), og mange blev indlagt på Sejlhuser. men

mod krigens slutning aftog tilstrø mningen af patienter, og den Ih 1679

reso lverede Admiralitetet : -For at forekomme den Fare, som H olmen

er undergivet ved at Lys brænde sildigt i Kvæsthuser. hvorudo ver en

Ulykke fo rmedelst uagtsom me Mennesker snart kunde fo raarsages,

skal Kvæsthuset paa Bremerholm indtil vide re tilsluttes, og de faa

mestendels lægte skal henv ises til Balberen i hans H us• . Det havde

åben bart ikke den ønskede virkning, fo r i august samme ar blev ord ren

gentagelog kvæsthuset i Sejlhuset definit ivr lukket.

For al få orden på de kvæstedes forhold lod Admiralitetet i maj 1674

de indlag te eksa minere. Nogle af dem , som var i hans Majestæts

tjeneste h æstede bådsmænd , skulle indtil videre nyde der es ugentl ige

genanr, andre , som ej var båds mænd, me n sårer i fejde , atb etaltes fra

"0
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Fig. 5. Sejlhuset fra Charlo ttenborgs have 1975. Fot . O . C hrisrensen.

ti I til 1/5 den e år, dog al defremdeles in tet får af kvæsthusets midl er.

D e o vrige blev uden betaling afviste og ganske kasserede.

So m nævn t skulle Børrieh usets direkt ion overdrage kvæs thus ets

midler til Ad miralitetet , men sagen medfø rte et langvarigt tovtrækkeri

imellem de to myn digheder. Str iden er indgående beskrevet af Lind og

Rocksrro h (34, 48).

I det hele taget var Børnehusets direktion meget påho ldende, SJ flere

af de indiagie kvæste de søfolk m åt te klage til Admiralitetet over ikke al

have fået deres genant, men de opnåede kun at blive vist tilbage til

direktionen .

Da Chadorrenborg skulle bygges, gay kongen tilladelse til, al en

ende af Sejlhuset matte rives ned, men bygningen kan ses de n dag idag,

hvi s man går gennem po rten i Charlottenb o rgs sy dfløj. D en inde hol

der nu billedhugger atelier (62).
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f Guldhu set
D et officielle navn på - Guldhus-kvæsthuser- i Rigensgade var - Land

miliriens kvæsrhus- , 1'\år det er medtagen i denne redegørelse, er

grunden, at det også har betjent ..Sø milirien «, men det er iøvrjgt

vanskeligt at udrede de adm inistrative fo rhold omkring dette kvæst

hus . Med virkende hertil er, ar man dengang - som i vore dage- meget

ofte lavede o m på organisatio nen af for svarets ø verste lede lse (27) .

1673 oprettede man et for de to værn fælles Generalkommissariat,

som ifø lge sin instruks af 1677 skulle sø rge fo r, » J ( de syge og kvæstede

ai Landmilitien og Søiolket i de dertil iorordnede H use bliver indl agt

og med Spisning. Medieamenter forsynet, saa det forsvarligt kan væ

reIS. ..

Dette havde for Søerarens personels ved kommende tidligere været

Adm iralitetets kompetence, og i den følgende tid fo rekom da ogs å

adskillige stridigheder mellem Generalkommissariatet og Adm iralite 

te t om iorsorgen io r de kvæstede og de dertil bestemte pe ngernidler.

I L. Sabroes bog om Rigensgade s ka sern e (50) iinder man man ge og

veldokumenterede oplysninger o m kvæsthuset i Guldhuser. og endvi

dere er der hos Lind (34), Rockstroh (48) og N onie (41) mege t, der

belyser de tte emne . Betegnelsen -Guldhuset- brugtes dels om hele

området, dels om nogle af de bygninger, hvori man havde kvæsthus.

D en 17/ 4 1661 skrev ko ngen! ": -F rederik den III skøder til O s

elsk elige H enrich Riise ( t 614- t679) til Sawert , Vores Bestalter Oberst

til iods, Ge neralhan ermester m.m. et Vores stykke Jord og G rund til

Byggeplads liggende herinden Fæstningen, so m -den runde Kirke 

paastaar« (det nuvæ rende omr åde begrænset af Rigensgade, Sø lvgade ,

Ø stervold og Srokhusgade) --- »Fo mævnte H einich Riise skal være

iorpligtet paa samme Plads al lade bygge og opsætt e god Købstadsbyg

nmg.«

Her byggede Ruse ..Ø stergård - bestående af ..det grund murede

hus .. med stalde og halvtags huse . o g det vakte stor forarge lse iblandt

byens indb ygge re , at han st raks gik igang med at nedbryd e -den runde

kirke- for at anvende materialer herfra til sit by ggeri. »Der grundmu-
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rede hus- blev senere officerslasarettet i Kø benhavns G arnisonssyge

hos. Det blev ned revet i t 937, med ens den ene ai sideiløjene stårtilbage

so m tværfløjen i kasernegarden o mend i stærkt omby gget tilstand.

Navnet ..G uldhuser- stammer fra guldm ageren F. G . Borri

( 1617- 169 5), der havd e laborato rium på stede t, men det var næpp e,

som man tidligere me nte i ..det grundmurede hus .., snarere i en mindre

bygn ing ved siden ai. Strak s efter Frederik den III s død forsvandt Borri

ud ai landet, og C h rist ian den V beialede Marhor Rodsteen

(1615- 1681), at han skulle lade det hus ned bryde, »som Bo rr- i har hait

paa den runde Kirkegaard .• l7

All ered e 1673 -74 var der planer o m at bygge et nyt kvæsthus, men

der blev ikke til noget, og man nø jedes med at fo røge Søkvæsthusets o g

Bøm chu sers indtæg ter med en fjerded el af visse ko nfiskatio ner i fo r

binde lse med to ldsvig (48).

På Østerg ård var der i 1675værksted for - N iim bcrg feuerwerkere-,

der lavede ammunitio n til artilleriet.

Man ved ikke, hvorn år de førs te patie nter blev ind lagt i Guldh uset

eller Ø sterg ård, men sandsy nligv is var det i 1675. Fra dette års begyn

delse var Bø m ehu sers forpligtelse til at modtage de kvæst ede ophørt ,

o g o m so mmeren beg yn dre ..den skånske krig«. D er var dog fo rsr

næs te ar, da kampene blev fo rlagt til Skåne og især efter det blodige slag

ved Lund den 4/ 11 (676, at sto re mængder sårede og sy ge sol dater blev
evacuere r til Sjælland, hvor man oprettede lasaretter i Kro nbo rg lade

gård, Pesrhuset udenfor Vesterpo rt . og so m nævnt , p åny Sejlhuset .

O gså i Børn ehu set og i privat indkvartering ho s Kobenh avs borgere

blev de sårede anbragt. I decem ber 1676 møder man _iø rste -gang

betegn elsen »Milit iens n}Te ho spital», og selv ~J;kan have være t

Pesthuset , så drejer det s!g _~andsynl igv~~m G uldhuser. -

"-1 januar 1677 afgav en mili tær kommission fors lag om at gøre anstalt

til at opfø re er krigshospital med 170 senge , o g Generalkommissariatet

tråd te i io rhan dling med gene ral Riise om kø b ai hans i irlængede gård

Ø stergård med tilho rend e grund, me n før st i juli gik kø bet i o rden.

Ruse var rep ræsenteret ved sin agent oberstlø jtnant Robert Colnet

, .
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fig.14 A
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Fig 14 B

Fig. 6. Sabroes fig. ra a og b.

(- 1694), og skødet blev stadfæstet ved Københavns bytin g den JO/7

167718 Kø besummen var 2400 Rdl.

Skødet anfører som kø bere ..de fattige , sy ge og kvæstede af Landrni

lit ien ved deres inspektør rådmand Barthole mæus Jensen og han dels

mand Hans N ielsen .« Betegnelsen Ø stergård anve ndes he refte r ikk e

merc .

Det men es, at der blev anvendt penge fra Søeraren s kvæsthu sfond.

fo r i forb ind else med købet , hvorfo r Admiralitetet send te en energisk

"

Ir- - II
I

l
..

Fig. 7. Guldhuset fra. ..den generelle oprnåling-, 1755.

protest til kon gen over, at Generalkommissariarcr havde brugt midler,

som var bestemt - ril kvæste båd sfolk og skibssoldater- (48, p . 228).

I marts 1677 skrev de to ovenn ævn te insp ektører til Generalkom

missariatet , ar da det var resolveret, at nyt hospital for Landmilirien

skulle bygges og bekostes, og de var uds et til at have inspektion med

dets bygning og fo rvaltning , så beder de om nærmere forholdsordre,

ligesom de ønsker bemyndigelse til udb etaling, så der kan blive ud stedt

skøde.

De vil også gerne have anv ist god kapital til at have i beredskab , når

bygmesterens overslag foreligger. således at bygnings rnaterialer kan

haves parat.

Selv om formalia "e d købet af Guldhuset endnu ikke var i orden,

skrev General kommissariatet den 25/6 1677 ti l de to udpegede inspek

tører: »D a H ans Ma jestær allernaadigst har eligeret Dem tillige over

det nye Kvæsth us. som til Landmilit icn af G uldhuset ved Østerport
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Fig. 9. Udkast til grundplan.

Fig. 8. G rundplan af landmilitiens kvæsthus.

ska l indrettes. at have Inspektion, synes det bedst, at samme Bygn ing

st raks bliver sat i værk... Samtidi g blev der stillet IC::: svenske fanger til

r ådigh ed til ar bejdet.

Bygmeste ren er ikke kendt, og de r eksisterer ingen billeder af

Land mil itiens kvæ srhus, m en i Rigs arkiver find es en pakke mæ rket

- Land M ilit iens Kvæsthus uden Vesterport AO1677', indeho ldende

bl.a . to tegninger, der er gengivet i Sabroes bog (50, p. I I 5) som fig. q a
og b .

Sabroe anser fig. [4 a for at være den gru ndp lan, efter hvilken kvæs t

huse t er opført, og denn e op fatt else støttes af de gengivelser, som kan

ses p å H offm anns kort fra 168719, Geddes kort fra 1757 og -den

generelle opm åling- fra [7 55· (Fig. 7) .

De origina le tegninger, de r hverken er dateret eller signeret, er i
anledning af de her foreliggende arbej de fotograferet p åny. (Fig. 8 og

9) ·
Fig . 8 svarer ganske til Sabroes fig. rqa.

Rockstroh derimod mente, at det var den anden tegning , fig. q b,

efte r hvilken man havde bygget Landmiliriens kvæsthus. men den

nedenfo r gengivne. o riginale tegning (f ig. 9) viser ved nærme re efter-
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syn (sammenlign også fig. 7), at det U- formede midterpart i ganske

svarer til »dcr grundmure de h us-. ' kon ture r, og bvaninccrn e om kr ing
• i::I b

garden med en port til gaden til udlæng erne på 0 stergård .

Det m å vist væ re berettiget at an tage, at tegni ngen er et alte rnat ivt

forslag til et kvæsrh us, udarbejdet som en ombygning af Ø sterg ård.

Opførelsen af Landmilitiens kvæsth us sy nes gennemført mez ct hur-, b

tigt. D en I 5e alen lange bygning var opført i bindingsværk med'en stor

ovn i den ene ende af salen, hvor der var 140 senge, men man bør

erindre, at det dengang var almind eligt at lægge to patienter i samme

seng, hvis ma n var i nø d for pladser .

D et nye kvæst hus men es taget i brug den 13/81 677, da økonom en,

Ande rs Raffn, pi denne dag fik udleveret forskellig p rovia nt til det nye

kvæsthus ved Marerialgården . Raffn ble,"senere på måne den afl øst af

Anders Fe ige, som imidlert id var meget util freds med forh old ene. H an

erklæ rede, »at dette Siugh us er i svag og bedrøvelig Tilstand«, og mente

sit ganske hus truer af de mange smitsomme syge. Alligevel p roteste

rede ha0 20 , da Niels Briickma n, der havde gjort udmæ rket tjeneste som

økonom ved lasar enet på Kronbo rg ladegård, i februar 1678 blev

[orflvttet til Landmiliriens kvæsthus . Br uckm an klased e ved overta-, b

gelsen ove r, at der manglede sengekl æder og halm til madrasserne, så

de syge måtte ligge på de bare sengeb ræd der. H an bad derfor om de

sengeklæder, der ikke mere var i brug på det nedlagte lasaret ved

H elsingør , ligesom han øn skede nogle læs halm sam t »en god D el

Enebærri s til at rø ge Sygestuerne med. «

Man ved meget lidt om kvæsthusets patienter, hvorimod der er ført

nøje regn skab over de døde. D en 1.2 / 8 1678 rapp orteres der første

dødsfald »udi de t nye kvæsrhus«, og i lø bet af septemb er steg antalle t af

dø de til 8-9 daglig, for så i oktober at aftage til et enkelt om dage n .

Ro ckstroh me ner , at Landmilitiens kvæs th us havde 4::::0 pladser , me n

så medregner han sikkert pladserne i den tidl igere Ø stergård. På

samme tid havde man 3 0 G pladser i Pesth user, 1 0 0 i Kastellet, l C D i

Bø rnehuset samt pladserne i det genåbnede kvæsth us i Sejlhuset, men

sna rt aftog tilstrømn ingen af .sårede, så man kunne begynde at ned

lægge nog le af kvæst husene og overfø re de resterende patienter til
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G uldhuset . I 1678 var Nikolaj Bøje blevet ans at som ove rfelt skær "ed

Guldhuset med en løn p å1.0 0 Rdl. om åre t i krigstid , men kun IOO årl ig

i fredstid.

Samm e år modtog Lan drnil iriens kvæsthus i G uldh uset en gave på
5000 Rd l. af enkedroning Sofie Arnalie (16).

Som omtalt forekom i disse i r adskillige stridigh eder mellem Gene

ralkommissariate t og Admiralite tet om kvæsth usets midler og anbrin

gelsen af Søetatens og Armeens patient er, ja i 1677 og 78 gik det så vidt,

at Admiralitetet bad sig fritaget for at administrere kvæsthuset. dog vist

uden at få svar (34, P.454)'
En del af Guldhuset må en tid have været underlagt Ad miralitete t,

idet dette den 3/6 1682 beordrede to af Søetatens em bedsmæ nd til at

besigt ige kvæsthuset, og det jo er imod god militær skik , at en myndig

hed inspicerer på en andens kommandoområde. Inspe ktion srapporren

er gengivet af Lind (34, p . 457) og begynder således : "Land- og Søeta

tens kvæsthus. beliggen de ved Ø sterp ort på Sko Anna ki rkegård ved

kongens have, består ud i 4 længder huse». D er omtales rste længde ud

til gaden i sønder, zden længde ø srer til Materialgården, j die længde i

vestor ud til kongens have og 4. det grundmurede hus, som i norden

vender ud til volden. H ver bygning gennemgas nø je rum for rum, og

man fir indtryk af, at det hele er i en yderst forfalden stan d. Lind har

sammental t de opgivne sengepladse r til 369, hvoraf 102 do bb elte.

Inventaret var pauvert. v'irraasække 134, ulden Sengedække 133, Un

derd y ner , hele og søndrede 56, Hovedpuder som forskrevet , 64

Blaagaards Lagener samt 7 Par dito, søndrede, 84 Fjælekø jer med
Bund samt noget H usgeraad«.

Rapportens verd enshjørne er ikke ganskc korrek te, men der kan

næppe være tvivl om , at det er Ruses Ø sterg aard , der beskrives.

I januar næs te år befalede Admiralitetet en ny inspektion muligvis i

forbinde lse med den påtænkte fraflytning af kvæsrhuset, men man

regnede i benbart med fortsat brug af stede t, hvo r de ledige værelser

sk ulle indtages til bolig for søfol k og det grundmurede hus, der blev

adskilt ved et plankevær k, til brug for to sokaprajncr.

Men det ko m til at gå anderledes, for den 6/3 1683 skrev kong



Christian den V2l : ..Eftersom Vi agter det H us og Plads --- hvo r en

Del af Vo res hæslede endnu O phold haver, ril andel Brug , da haver Vi

allernaadigst tilladt at ville give 5 0~~ Rd l. courant Mønt --- til de
kvæstede s Underhold-o

Kon gen skænkede Gul dhuset til kgl. factor Krislian \Vern er fra
Lybæk til oprettelse af en uldmanufaktur . Stedet skulle være ryddet til

Mikkelsdag.

Søkvæsthuset ved Stranden

På det tidspunkt, hvor kongen lagde beslag på Gu ldh uset til brug for
Uldmanufakturen , må han have "æret vidende om, at planerne om et

nyt kvæsthus var ved at blive realiseret, for i december 168 2 havde
Admiralitetet nemlig skrevet: ..Vi til de kvæstedes større Bekvemme

lighed, saa og for al skaffe dem Renlighed, del mest mulig er, har køb t
en belejligere Plads og Husværelse - - - - nemlig velbaarne Admiral

Jens Rodsleens hus og plads ved vejen til Toldboden, hvor endnu

tilkommende ar skulde opsættes en bekvem Bygning imod H avncn- ,

Kon gen godkendle planen og tillod , al materialerne ril bygningen
måtte indføres to ldfrit>. l forbindelsen med handelen skænkede admi

ral Rodsleen (16}}- 1706) 816 sletdaler til de kvæstede .
Medens del nye h æsthus var under opførelse, blev de hæslede

anbragt i en af de på grunden st ående bygninger.

Nøjagtigt, hvo r denne lå, fremgår ikke af de fo religgende oplysnin

ger, men meget tyder på, at det var admiral Rodsteens privatbolig på
hjø rnet af Lille Strandstræde og SkI. Anna-gade n, der blev taget i brug
som et midlertidigt kvæsthus. De nne opfattelse støttes af følgende: I.

Ejendommen, admiralen købte i 1671, omfattede kun den nærmest

Strand strædet liggend e del af den på fig. I O viste grund, idel kongen
167) tilskødede ham - et srvkke jo rd bag sin igen nu boende gård og

plads langs Strandstræde- : Der nye stykke var ..ud til strømmen-o 2 .

Man "ed, at admiral Rod steen havde bolig på oven nævnte hjørne'. 3,
Grundtaksten af 16894nævner en gård o g fire våninger på Lille Strand

stræde nr. 24 , og kun gården kan have rummet kvæsthuser . 4. Endelig

3°

Pig. 10. Beliggenheden af adm iral Rod steens grund. ca. 167) .

ser man på Geddes eleverede kort, der ganske ,·iSI el fra [761, en

firlænget gård på selve hjørnet og de fire våninger ned langs Skt.
Anna-gaden .

1682 eller kort efter forlængedes Toldbodgaden tværs over kvæst

husgrunden til Nvhavns , hvorved den vest for den nye gade liggende
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del af grunden med -dct gamle hus, som var Jens Rodsteen afkøbt, og
som længe ha vde været i brug som kvæsrh us,« skiltes fra.

Bygningerne var så dårlige, at det ikke kunne betale sig at leje dem
ud , hvorfor området so lgtes i t 688 til to ldbetjern SOlen Sørensen for

53°0 sletdal erv, og pi grund af bygn ingernes tilstand ble,' Sørensen
fritaget for skat på disse og grunden i seks år.

I febru ar t68 2 skrev ko ng C hristian den V' til H ans J ensen Stampe,

at efterso m kongen havde bestemt at lade kvæsthusets midler forva lte

af to borgere og allernå digst beskikke t Stampe hertil , dog uden løn , så

skal bemeldte udnævnes til rådmand med rådmands løn, nar en stilling

bliver ledig. D et samme bestemmes for forvalter af kvæsthusets midler
Morten Nielsen .

Kvæsthuser fik ny kg!. fundars den 13/7 t 6828 Ifø lge denne fastsa t

tes at: t. To bo rgere af de F mænd med rang som rådmænd skulle

forvalte kvæsthusets midler og hvert nyt år aflægge regnskab fo r kon

gens deputerede. 2-3. I Københavns kirker og i slotskirkerne skulle

ombæres tavler fo r de kvæstede, -t- Andel i visse konfiskationer skulle

tilfalde kvæsthuset . 5. De to fors tandere havde tilsyn med bygninger

og inventar, ligesom 6. de sammen med de deputerede havde tilsyn
med bespisningen efter - land-taksren- , dog kunne ko sn illæg gives ,

hvis stadsfysicus skønnede det nødvendigt . 7. En skibspræst eller en

kapellan "ed H olmens kirke skulle daglig holde and agt. 8. D e nødyen

dige opvarmingskoner skulle ansættes til at pleje de syge . 9. Ingen
andre end kvæstede i kongens tjeneste matte indtages, og de matte ej
beholdes længere, end til de var raske. I O. D e, der ikke kunne tjene

deres brø d, sku lle sendes til hosp italer for invalider. I t . Sradsfysicus
havde opsyn med kirurgerne og skulle komme tilstede ved ampu rati

oner".

Allerede to år senere lempede s dog indl æggelsesbestem melserne. så
ikke blot kvæstede sø folk og so ldater kunne modtages, men også syge

af garnison en og de ugifte årstjenere af matroser og bø sseskytrcr, og
man ved at der i 1687 blev indlagt en del syge , navnlig norske arstjenere
fra 1\yboder.

Nar man har så fy ldige oplysninger om den følgende periode i
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hæsth usets historie.sky ldes de t Linds i indl ednin gen omtalte arbejde

(34), so m nav nlig støtter sig til den i Rigsark iyet opbe varede - Kvæst

husbog.., en sam lin g protok oller fraGeneralkommissariatet dækkende

1685- 1734.
D a de t i t 685 viste sig, at 35 af de gamle var rø rige på hæ nde rne , fik

de ordre til at pille værk, og hert il fik de anvist et lokale, der kunne

opyarmes. Desværre viste de en beklagelig tilbøje lighed til al abse ntere

sig, så man måne holde daglig møns tring, og de fraværeende måtte
finde sig i afko rtning i deres pengeydelse eller endog i deres brødrarion .

En dvidere lod de sig befinde med ild og lys ved tobakssmøgningen eller

med sværgen, tyv eri og slagsmål, »som det ej sømmer sig i et kongeligt
kvæsth us... D e sky ldige bles, meldt til Søerarens fiskal, som foretog det

vide re fo rnødn e. Kvæsthusskriveren skulle holde dem alvo rligt til

gudsf rygt, men nogle ugud elige kro ppe , som ikke ville lade sig betjene

med Guds ord, skulle afvises fra kvæsthuset og ellers anses med strafpå

Bremerholm .

D a det nye kvæsthus var færdigt. blev det gamle rømmet, og ..den
sto re kakkelovn.. kø rtes til de t nye hus , og I O karle bar de 200 kø jer

derover, hvor det blev opmagasineret på lo fter. Inventaret var ikke

meget værd, så meget kom lige i papirmøllen . ..Afgangshusene... ren

sede natmanden, so m "ar 9 nætter om at køre de 24 læs skarn bort .

M an "ed ikke med sikkerhed, hvem der har tegnet de t nye kvæsthus.

men - modellen.. tilskri ves kgl. byg mester H ans Stenvin kel (1639

1700) , der i hve rt fald havde tilsynet med byggearbejdet .

G rundstenen blev under sto r [est ivitas nedlagt den 26/5 168{ af

kro nprins Freder ik!" . H an ko m med sit følge sejlende i flere chalup

per, og vejen op fra st rand en var belagt med rødt klæde. Et detache

ment marinere paraderede. Efterat den første grundsten varnedhisset .

- fyldte kronprinsen tO skønne og rare glas med rød og hvid vin og satte
dem ind i den udh uled e grundsten , hvor man lagde en plade med en

latinsk inskription og de danske rim var indstuknee , D e om kringstå

ende murere sang tre tyske vers under musikledsagelse, og mellem

hvert vers saluterede marinerne og det kgl. admiralskib.
I et poetisk nyhedsblad. »Mercurius- ku nne man læse:
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Fig. l l. Sokvæsrhuser fra Thu ras Hafnia hodiema, 1148.

H an med solenuet ses nu i grunden mure

leu.esthusets fø rste sten, som der skal e..:igt dure

for dette sygehus til hocedhiemesten,
Her alle ,ere-sdr, som heltebryster bryde
ced f ejdesku d og sc.erd, kan sundheds Lege ny de,

her er og lieis-brod me d busely til rest

for hoer nødtørftig sj.e], som bliuer lemmelæst.
Derp ågdr han (k ronprinsen) sd ud pd flå den at lustere

og lader sig hos Span til middag;;ndl traktere.

Der nye kvæsthus meldtes færdigt den 30h l 1686, hvor Stenvinkel
skulle ..fri-k alde h ånd værk smestrene«. Hu set var 160 alen langt og IS

bredt med en udbygning, 2 .! X I C alen, på gårdsiden . hvor køk kene rne

var placeret. D er var kælder og to - loft«.

H ovedindgangen var midt for bygni ngen under en frontespice, og

over dø ren sås kong Christian den VS navnetræk omgivet af sirater og

und er dette en tavle af Bremer-sandsten med en latinsk indskrift :

•VALETUDINARIU~I SAUCIO RU;\I QVOD PROV IDENTIS
SIMA AUGUST:REGIS CH RISTIAN I VTI CURA EREXIT, LO
CUPLETAVlT, VY QV I :-IDIBRA PUBLICO REG;-':ORU~I

BONO I:-IPENDUNT, HIC ÆGRITUDI0.lJ~1 INVENI A0.'T
SOLATIU~l, FO~lEl\,A, SA0.'ATDI. A N NO 1685.• 11

I

" 'IL.
.u. L

L

L . <L

~-~

Fig. 12. Sokvæsrhu ser ca. 17 5C. Maleri af Racb og Eegberg, Xarionalmuseer.

Christian Elling betegner byg ningen som et hæderligt eksempel på

tidlig barokarkitekt ur. ( 12).

Vandfo rsyningen kom fra - Bø jesens vandkomp agni-, og O le Rø

mer (1644- 171C) befale des til al se efter, - hvo r vandel med font æne

sirligst kunne anlægges«. 1689 købtes naboen , ob erst Gottfred H off

mans have , hvor man byggede et hus tiløkonomen tæt ved hovedbyg

ningens sydgad . I huset var der bryggers, bageri og vedhus og et

værelse , hvor de deputerede holdt møder.

I Kvæsthusbygningen var der på begge sider af ho vedtrappen store

syges ale. hvoraf salen i stueetagens nordlige ende tillige fungerede som

kirkesal. Sygestu erne skulle op,'ar mes fra Mikkelsdag (2919) ril påske,
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Fig. '3 . Grundplan af sokvæsrhusers stueetage. sign. H arsdorff I lie.

anbragt skabe og natstole fo rsynet med messi ngked ler, hvo rfra blikror

førte ud i det fri for at atlede stanken. Ved hovedbygningens gavl var

der to loea forsynet me d luftrør og en rende til stranden, som skulle

sky lles hver anden eller tredie dag . I 1690 foresloges o pført ..hytter..

ved stranden ligesom ved H olmen bro og Bradebænken, og i 1693

by ggede man et -va ndhus.. af gamle brædde r ved bolværk et, hvor de

sy ge, hvis de havde kræfter dertil, kunne søge hen, for at forbyg ge

stanken. For at beskytte pat ienterne , der med blo ttet bryst og blottede

ben skulle ud i den kolde luft mod forkølelse. anskaffedes 30 -kjoler• .

Pi sygestuerne var der 6 lamper ..udi hver længde- , men de brændte

kun under miltider o g bønnen , hvo refter de slukkedes pi en nær, som

brændte om natt en . Endvidere havde hver stue en lyseplade med lys til

brug for patienterne om nan en. Af andre rekvisitter fandtes: kander og

bægre af tin, pott er og fade af ler samt 50tinnat potter og et stikbækk en.

Foruden sygestuerne var der ved den Store fors tue et appartiment til

doktoren med skabe til hans med ikamen ter. og på første sal et tilsva

rende til kirurge n, som her kunne forb inde sine patienter. Det var

forsy ner med et ru llend e forbindsbord . Kir urgen ønskede et særligt

værelse til patienter med arm- og benbrud, »thi nar der skal ske svære

operatio ner, vil man ikke have mange mennesker o m sig", Ved hoved

trappen la »svedestuen- også kaldet badstuen, og der er tale om en

- machine- af træ besl ået med jærnblik (formentlig en svedekasse). l

svedestuen var der næsten altid 3- 5 patienter. D en var o pvannet dag og

nat, hvorti l medgik meget brænde, men på grund af utætte vægge

fo rslog op varmningen kun dårligt, så to af de tre vinduer matte mu res

til. Endvidere om tales, at man havde et rum til .•saliviere n«.

Ifø lge Kvæsthusbo gen den 3/ 10 t69 5beordede Ge neralkommissari

atet , ..at der fo r den nordre ende af Søe-Etaten s kvæsthus og op

igennem den nye gade til landsdommer Ehms gård, hvor kvæsthusets
plads nu er indhegnet med et gammelt plankeværk, skal bygges et

grundmuret pakhus, der skal gøres så sol idt, at man sene re kan sætte en

etage på til at logere de kvæstede. Som antydet af Lind (34, p . 472) må

de angivne verdenshjørner være fo rkene. A t dette var tilfældet, ses af,

at Ehms ejendo m lå mellem h æsthuset og -den nye kanal. d. '·.S.

r-. '- ~.

,-T

I .'
- {:

l . r J
" r .
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men det blev ikke overholdt, så banskæreren den 17/6 1694 måtte

fo rlange, at o pvarm ningen nu begyndte. -for de arme patiente r, der

ofte temmelig kulde udst år• . H an krævede endvide re, at der skull e

va-re t O o vn e i hver sal eller, hvis der kun var en , at den var anbragt i
salens midte og opvarmes desto mere.

Man havde både enk elt- og dobbeltsenge, men deres antal er ikke

kendt med sikkerhed. H ver sen g var no rmeret med cn str åsæk. tre par

lagener af godt blålærred. en hoveddyne med S pun d fjer samt er

overdække. H almen i st r åsæk kene skulle skifres to gange om året, fo r

at den forrådnede halm ikke skulle forårsage ..ond lugt og stank og

sengeklx dernes forr ådnelse- . .
-Under sengenes bund fandtes en -skudde- , der ku nne trækkes ud,

til mad, drikke .eller natpo n en . I lo ftet hang tove, der tjente som

sengebånd, og man havde to skærme til de sen ge, -hvor de i dødsnød
bcsredre patienter var liggende«. U nder vinduerne var der skiftev is
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N yhavn, altså syd for dette" , og man kan da heller ikke på nogen af de

kendte kort eller planer se en bygning ud mod Skt. Anna-gaden.
hvorimod en grundp lan i forlængelse af økon omens hus op langs

nabogrunde n er afb ildet mange steder !",
Til at bringe patienter til kvæs thuset og til den interne transport

radede man over 3-4 ..dragstolee ,

• Kongelig Majestæts Søe- og Land-Militiens Q væsthuus. var, som

navnet sige r, tænkt som sygehus for de to værn. H vornar de første

patienter blev indlagt er ikke kendt , men som nævnt var hovedb ygnin

gen færdig i 1686, hvor lo ftet i fø rste omgang blev taget i brug som

korn magasin og senere til opbev aring af inve ntaret fra det »midlerti

dige kvæsth us• . Kælderetagen ble,' udlejet til pakhu srum .

Allerede i 1683 havde Admiralitetet protesteret imod, at kasserede

landmilitære blev, ind lagt på kvæsthuset dog uden held , men den 15/ 9

I6SSP bestemte kongen, at Søkvæsthuser skulle være fri for at modtage

soldat er og alene hu se Søeta tens mandskab, imod at der af Søkvæsrhu

sets midl er til Lancimilitens krigshospital, som indtil videre ikke var et

hospital. men et unde rstø ttelsesfond. skulle afgives 900C Rd l. Dett e
med forte en langvarig kamp mellem de tO institutioners direkti oner,

hvi lker Rockstoh, der ikke havde meget til ove rs for marinen , har

skildret indg åend e (48. p. 135- 141).
Hel t fri for at mo dtage soldater blev, Søk væsthu set do g ikk e, fo r i

1692 fik direktionen ordre om at tage imod to gamle krigere, men de

havde også tjent henhold svis 46 og 23 ar ved deres regimenter, og så

sent som ar I7e:; indlagdes en dragon, som havde mistet den ene arm i

kamp.
I juni 1689 ventede man patienter fra flåden , hvorfo r gamle senge

blev hentet ned fra lo ftet, og en spisemester. kvinder til pleje og en

med icus blev antaget, og det blev beordret: ..de syge og kvæstede

søfo lk skal til førstk ommende ~likkclsdag indlogeres udi hæsthuset

og alt tilbehør hold es i bereds kab e ,

Søkvæsthusers form ue opgives i 1683 til 76113 Rdl. (34. P· 484) ·

Foruden de indtægter, som tilflød ifø lge fundatsen af1682 og gaver fra

private, fik kvæ sthusfond en i maj 1685 pant i Børsen, men udbyttet

heraf var beg ræn set, fo rdi bygningens di rlige stand slugte de fl este af

indtægtern e til rep arat ioner. I 1688 indfø rtes et fradrag på t % af alle

lon ninger i Søetaten, ligesom man pålagde officerer, der avancerede, en

afgift. den såkald te forbedrin gsgage!>.

Om den lægelige betjening af Sok væsthuset i slutninge n af de t at

tende århundrede ved vi. at Kø benh avns stadsfysi kus havde overt ilsv

net med såvel medicus som kirurgen. som havde den daglige behand

ling . Nikolaj Bøje fungerede stad ig, men blev afløs t af sin søs tersø n

Johannes Buchwa ld (16 58- 1738). H an var blevet skibskirurg i Søetaten

nog le år for , og i 1689 livkirurg ho s kron prinsen , for næste ar at

overtage posten ved Søk væsth uset. Filip H acquart jun . (1645-17 18)

var med icus til maj 1689. da han afløstes af J ohannes Unsenius (- 1695).

men man anså Buchwalds kvalifikationer for så gode, at man kunne

spare en medic us. Derfor blev U nsenius afskediget den 7/ I l 1693. H an

blev så fo rbitret he rover, at han nægtede at aflevere nøglen til medicin

skabet, så den matte hentes ho s ham.

Buch wald gjorde en sto r indsats fo r at forbedre forhol dene på
kvæsthuset og udgav tlere instrukser, som regel pa tysk. Doktor og

bartskær skulle mø de om somm eren klokken 6 morgen og 5 efterm id

dag , om vinteren klokken 8 og 4 og blive på kvæsth uset. til alle

patienter havde fået den fornø dne behandling og p leje. Ø konomen

skulle føre bog over de syge med angivels e af kompagni og nummer

samt ansætte kvindfolk til rengøring, vask og sengeredning . D isse

skulle også rense natsk rinene for dem. der ikk e selv magtede det.

Økonomen eller spisemeste ren skulle sørge for, at maden - fo rbcdres

og fo randr es-, så at de syge bekom mer god , varm og fo r dem tjenelig

mad. hvo rfor en spisetakst skulle opsættes. Taksten for 1691 er gengi

vet i sin helhed af Lind (34, p . 480), og den synes rigelig og varieret med

mange grøn tsager om sommeren (bl.a. spinat, portulak, kål, rø dder og

kørvel),

For patienternes åndelige velfærd var der også sørget som bestemt i

fundatsen , men da en skibspræst eller en kapell an fra H olme ns kirke

ikke altid kunne være tilstede, forsøgte man i 1693 at lade en sergeant

\"aretage den daglige andagt og ordenens overholdelse, men efte r nogle
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maneder opg av man dog dette. l stedet ansatte man en studiosus og
hører ved Bremerholm skole til at »opvarte sangen« .

H eller ikke han kunde abenbart skabe den fornødne andagt, så
mesterman dssvenden matt e holde stilhed om ej med det gode så ved

anvend else af - crabatsch- .

1694 beordredes to søofficerer til~ en uge ad gangen - at føre tilsyn

med de syges opva rtning p å kvæsthuset . men alligevel - fo rnem rner

bestyrelsen, at sygdom tiltager mere nu end tilforn , så at folket der

dagligen afgår ved dødcn- . N æste ar berettes, at adskillige af de ind
lagte matroser -gå r på gaden.., hvorfor inspektionsoff icererne beord

res til at gøre rede for denne uorden. I 1698 klages flere gange over
kos ten, og ø konomen bliver afsat, men den nye, N iels Kristensen,

erklærer: ..hvis det ikke kunne tillades ham at formindske rationerne,

ville det blive ham til ruin og und ergang-. Kommissariatet yder ham et

tillæg på 60 Rdl. til lønnen.
Skønt det er fastsat i fundatsen af 1682, at kvæsthusets direktører

skal udnævnes til rådmænd, når en sådan stilling bliver ledig, så udsen

der Christian den V i 1691 påny en bestemmelse herom 16, og i 1693

gcntages den!", denne gang dog med den reservation , at de skal have

attest for, »at de samme fo rretning i seks år upåklageligt have r forret

tet«. Man kunne tænkc sig. at sidstnævnte tilfø jelse havd e sin årsag i

uheldi ge erfaringer.
D ette år skete en udvidelse af adgangen til indlæggelse p å Søkvæst

huset, idet kongen den 2/ 51 69318 bestemte: »at de syge og på Vores
arbejde tilskadekomne søfolk m å indlægges og fo rplejes derude -

hvortil om fornø dent må gribes til den kapital, som i fredstid tillægges

og to rrenres.« Fraden tid harman også remings linierfor, hvordan man
skulle dispon ere med de fo rskellige katego rier af patienter.

l . De sengeliggende, som ikke kan ophjælpe sig og skal have assi

stance. Om deres optagelse kan der ikke være tvivl.
2 , D e, der vel har nog en sygdom såsom feber eller cr kommet til

skade, men kan være oppegåend e, kan gå til Kvæsthuset til behandling

hos doktor eller bartskær. og derp å ga tilbage til Holmen til lett ere

arbe jde.

3. D e, som deres sygdom simulerer. Efter at doktorog bartskær har
tegnet deres vidned sbyrd. skal de straks vord e straffede på rette sted

for vrang beretning og påny til arbejde komm anderes.
Den korte krigstilstand i sommeren I70e synes ikke at have sat sig

spo r i Søkvæsth usets ana ler. dog er det maske i fo rbindelse hermed, at
der i juli blev indlagt en del syge fra -der bergenske regime nt - w.

Ved begyndelsen af - den sto re no rdiske krig_ ( 1709- 20) gjorde
danskerne landgang i Skåne, men etter forbigående fremgang led de et

afgørende nederlag ved H elsingborg den I O/ } 1710, og de sårede og
syge måtte overføres til Helsingør, hvor man havde 26·00 patienter i

kost fra Kronborg mate rielg ård . Søkvæsthuser fik o rdre til at modtage

I eec af disse , og medio april ankom 13::: sårede og 560 syge, medens
andre ble,' fordelt til krigshospita let på Københavns ladegård og for

skellige reservelasaretter?''.
De følgende ar flyrrede kampene til lands til N ordtyskland og N or

ge, 5.1 Søkvæsrh user næppe herfra har modtaget ret mange friske såre

de, og selv om der var mange træfninger til søs, har dette heller ikke

betydet nogen større belastning. Man kender tabstallene fra To rdens
kjolds bata ljer: Ved Dynekilde 19 døde og 57 sårede, "ed Gøreborg 52

og 79, ved Strøm stad 94 og 248, ved Marstrand kun ca. 2 0 døde og
sårede tilsammen og flest ved Ny Elfsborg, hvor der var 60 døde og 735

sårede. (3, 4).

Var tabene som følge af krigshand lingerne begrænsede, så krævede

de smitsomme sygdomme mange ofre blandt flådens mandskab og da
især pesten i 1711, som for cn tid fuldstændig lammede krigen til søs .

F. V. Marisa giver i sin bog om pesten (36) et godt billede af de

rædselsfulde forhold ombord i orlogsskibene i disse ar.
I 1710 blev en eskadre i den finske bugt under admiral P. Reedtz

(1614-1674) så hårdt ramt af sygdom, at 1500 mand "ar syge og
ut;enstdygtige, og mange døde i juli og august. H ovedflåden under

generaladmiral U . c. Gyldenløve (1678- 1719) havde ligeledes sto r
sygelighed og - rnandskaber død e i skarevis af fo rrådnelsesfeber med
perecchier«. I november var Søkvæsthuset fyldt op af syge, så det

med icinske fakultet "ed reskript af 24/ 10 17 lC fik besked om at udpege



tre læger til at møde på kvæsthuset fo r »at eksaminere de syges kur,
spisning og opvartning og herom gøre indb erernin g.« D et blev stads

physicus dr. J ohan Eichel (1666- 1736), d r. Johan Lahme ( 16 54- 17 11 )

og dr. Reinhold Wagner (1671- 1711), som skull e indfinde sig IOgange

om ugen, sålængc der var I co syge, Bade Lahme og \'X!agner døde af

pesten, og i stedet for sidstnævnte antog man dr. G , Bøni nger

(1677- 1761).

På grund af pesten søgte man at isolere fladen fra byen ved at holde

mandskabet ombord, men det medførte, at fo rsyningerne med provi

ant blev ganske utilstrækkelige og af yderst ringe kvalitet, så mandska

bets helb reds tilstand blev svækk et med en enorm sygel ighed til fø lge.

N år Marisa opgive r antallet af indlagte under pesten til 1380 patien

ter, lyder de tte meget sandsynli gt>', hvis man hu sker , at Søkvæsrhu ser

åre t før fik ordre til at modtage 1000 sårede efter slaget ved H elsing

bo rg. Da alle pladser var optaget af syge fr a Nybod er og skibene, må tte

mange patienter blive liggende om bo rd, hvilket naturligvis var en

ganske uforsvarlig situation . I november 171 1 var der planer om at leje
et pakhus på Christianshavn til pest lasaret-", men da indretningen ville

vare 3-4 uger, og der kun varplads t il rcco patienter, blev det opgivet,
og kong en skrev til Generalkommissari atet, at han efter aftale med
Sundhedskommissionen ha vde besluttet at lade den ene halvdel af

Ladegården, hvo r ingen syge endnu havde været, gøre klar til de syge

matroser . Man fik her 8 00 pladser. D er skulle opsættes kakkelovne,

anskaffes strås ække og do bbe lte køjedækkener samt gøres anstalt til

anska ffelse af daglig frisk kost . Nogle dage senere fik di rektionen for

- de fattiges væsen- ordre til på Bø rnehuset at stille 800-90C pladser til
rådi ghed for de syge af Vores flåde23 •

D e komm itte rede fra Landetatens kri gshospital (Ladegården) var

åbenbart ikke mege t ivrige for at afgive pladser til syge fra Søetaren , for

et par uger senere meddelte Frederik den IV til nævnte kommitere

de' · :.Som Vi allernå digst have befalet -- uden opho ld at efterleve den

den 5/ I l givne befaling , at den halve del af Ladegård en skulle overleve

res til de syge matrosers forplejning og curering, hvorimod de syge

soldater skal indlo geres i de lejede huse -- der skal st raks gøres

fo ranstaltning hertil.« Abenbart forsø gte Generalkommissariatet at

sætte sig på hele Ladegården, hvor armeen stadig havde Soo pladser,
men nu erklærede kongen25 , at da de lejede huse og Bø rnehuset nu var

vel indrettede, skulle patienternes fordeling forblive, som den var, men
fø jede fo rma nen de til: - skulle derude ske nogen disordre. ko mme r det

på vedkommendes ansvar« , For at sikre ro og orden på Søkvæsthu ser

og de andre steder, hvor Søerarens syge var anbragt, blev der ansat en
del søofficerer ved disse. Fladens medicus Jens Bing ( 1681- 175I) havde

været udkom manderet med flåden, men kom hjem ultimo 171 I og
o\'ertog selv Søkvæsthu set, hvorefte r D r. Beninger blev forfly ttet til

Ladegård en.

Krigen havde kostet landet uhyre ofre. og statskassen var næsten

10m. I 1719 havde Søetaten godt 3 millioner Rdl. tilgode hos Finant 

seme, så officerer og mandskab ikke havde faet deres gager og kost

penge (47, p . 5). I N ybod er hersked e sto r nø d, og - søkrigem es hu

struer strejfede omkring råbe nde på pen ge og brød til at stille deres usle

borns hunger og rø rst- ,

Efter fredss lutningen blev der sparet på alle område r, også på Sø

kvæsrhuset, men nar H . de H ofman (19) p åstod. ..at Qvæ sthuset var

helt ophævet, og de syge lå hjernrne«, så er dette ikke korrekt. Ifø lge

Kvæsth usbogen befalede kongen26 , at 2 C O af Søeraren s pensionister

skull e . ant ages. ved kvæsthuset og modtage 16 Rdl. årligt t il - Iivis

brød- -- og ar ingen andre end de med smitsomm e eller incurable

sygdomme måtte indlægges på Søkvæsth uset, men kom pagnicheferne
ligesom i Landetaten skulle sørge for de syges kur og fo rplejning,

Samme dag beo rdres Kvæsrhu sers læge dr. H. Laub ( 1684-175 3) og

kiru rg Johan Albrecht Mensing ( 1684-1746) at tilse de syge matroser i

deres logis og på chefernes begæring yde dem kur og opvartning.
D enne ordning kom dog ikke til at vare så længe, for i maj 172 6

befalede Generalkornmissariarer-" , at den Revelske eskad res syge

skulle antages og spises indtil marts 17 2 7 , da kvæsthuset atter - skulle

være hæver«, men inden da kom en ny kongelig reslution-" , ifølge
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Fig. 1~ . Sck væsthuset fra ..den generelle opmåling .. li55.

hvilken de syge i fremtiden sku lle bringes til hæsth uset og der forple

jes , imod at deres manedskostpenge betaltes fo r underhold, kur og

medieamen ter (47) .
Trods de dårl ige tider sluttede dire ktio nen for Søkvæsthuser-? i maj

r727 kont rakr med landsbygmester J.C. Krieger (16S3- 1753) om opfø

relse af en grundmuret sidefløj fra økonomens hus ned ad gården.
Samtidig skulle øk on omens hus forhøjes med en etage , og byggeriet

skulle være færdigt ril Mi kkelsdag. Man ser byg ningen på fig. l) og

fig. 14 .

På ingen af disse regninger og ej heller på Geddes ko rr kan man find e

det tidligere omralre pakhus, så enten er det aldrig blevet bygget , eller

også er den ny sidefløj en ombygning af pakhuset.

•

I 1737 oprettedes i N yboder fire sygestuer til de tre div ision er o g

h ånd værkerstokken. og her skulle d ivision sk iru rgerne behandle de

syg e, do g ikke smitsomme tilfælde og alvo rlige skader, som stadig blev

mo dtager på Søkvæsrh uset . H erved opnå ede man at få bed re plads ril

almissemedlem merne og samtidig, da det \ TaT division ernes kirurger,

der tilså de syge, en mere effek tiv' kontrol med disse (2).

O mkring 1750 fo rsørgede Søkvæ sthuset Jec pensio nister, 645 fat

tige ude i byen og 143 i selve hospitalet"D esuden drev man to fatt igsko

ler, s. da kapi ralen kun var godt 300.0CO Rdl., kan det ikke undre, at

øko nomien var anspændt.

For at skaffe bedre økonomi tillagdes Søkvæsthuset forlods rh o/c af

air bytte og af alle bøder, som efter sokrigs-artikelsbrev af Sir t7 52

skulle erlægges, og næste ar approberede Frederik den V30, at Sø 

kvæsthuser og Kobenhavns fattigvæsen fik privi legium på at d rive

A ssistenshuset. Kort efter køb tes farrigvæsenet ud mo d en årlig afgift

på 140C Rdl. (47).
En del samtidige forfa tte re omr aler Sokvæsrhuser, således stadslæge

P. R. Wandeler ( t714- t775), der i sin dokrorafh andling fra r746 bekla

ger, at hovedsradens eneste ho spitalsbygning , der er ret hensigtsmæs

sigt indrettet , ikke mere anvendes efter sin o prindelige bestemmelse,

som det jvf. fun da tsen var kongens vilje, men som plejehospital. (44) '

Ponropp idan skriv er i - D anskc Atlas», at kvæ sthuser bruges dels

so m et andet lasaret eller sy ge- o g almissehus fo r Søeta tens trænge nde!

del s til arbejdssted for modvill ige betlere af samme eta t sam r til skole

for dennes fatt ige børn (43).

Pastor Nicolai Jo nges »Kiøbenhavn s Beskrivelse- fra samme tid

beretter o m Søkvæsthu set s histori e, bygningens ud seende o g institut i

onens virksomhed blandt andet, »a t de fris ke betl ere plukkede gam

melt tovvæ rk fo r ar rjene til dere s brød og Iivs-ophol d« . H an fremhæ

ver den Io-fags p rædikestue med en sto r vin dovn . hvo r sengel iggen de

patienter kunne ho re præsten , og hvo r mange fra byen hørt e gudstje

nesren . Præst og degn havde frie værelser, og degnen hol dr skole for de

indbragre betle rbørn (14).

I løb et af det anende århundrede sk ete en betyd elig udvikling inden
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Fig. 15. ..Det intenderede Fattighus mod Toldbodgaden« ,

==== - - -.

forst åelsen for de utidssvarende forhold , der var årsagen , som det

forhold, at den stærkt stigende handel og skibsfart skulle have rådighed

over det meget centralt beliggende havn eomr åde, hvor kvæsthuset var
placeret.

Inden man besluttede ai flytte, må der imidlertid have været planer

o m en ombygning af Søkvæsthuset, for i sagen om flytningen findes en
del tegninger fra 1770, der vedrørerdet gamle kvæsth us, men desværre
uden omtale af p lanerne-u .

D enne tegning er ikke dateret eller signeret, men skriften på papiret

synes den samme som fig, 16- 18, som bærer årstallet 177c og er

signeret H arsdorff (1735-1799). Den på side 36 visre fig. 1) , grundpla
nen af Søkvæsrhuser, hører til samme sae

o'

U den at være arkitektonisk kyndig, m å man vist have 10\" at betegne
pro jekt et som smukt og imponerende . An tallet ai pladser kunne rvde

på, at den gamle tanke om at bygge et kvæsthus til begge værn har l i~get

F
r [ '[-[ [

rrrC[[
c[L: Cr C

i .~ .....:..L..c.::..:.

-~-<--J-'-='~==C=':=:-'~

fo r læge\"idenskaben med øget forståelse for en mere human behand

ling af syg e og svagelige medmennesker, og inden for Søetaten s medi
cin alvæsen var store fremskridt på vej, som man blandt andet kan læse

hos Øivind Larsen (26). Man ser da også, at dat idens læger bliver

stær kt krit iske overfo r den sammenbland ing ai lemmesrifrelse. iani g

hus og egentlig sygehus, som man havde i Sokvæsrhuset ,

De disciplinære vanskel igheder har allerede været nævnt, og herom

sk rev' A. D . H erholdt i -Todes Sundheds-journal- : -For 1734 lå alle

syge ai flådens iaste mand ska b på kvæsthuset i Nyhavn, hvor de fik
kos t og opvartning under øverste tilsyn af livmedicus, der dog skulle
passe embedet som livmedicus, civil praksis og hvile, så han har haft for

lidt tid til kvæsthuset , og de unge kirurger havde næppe magt til at

afværge misbrug og skulkesyge. H ver 5. mand "ar syg ud en epidemi,

men unge Voltelin s (17t 3- t795) ansættelse medfør te, at antallet ai syge

på hæsthuset på min dre end 3 uger faldt ira 730 til 200.« (18). J.H.

Volt elin blev ansat i 1730, og hans indsats har maske være t stærkt
medvirkende til, at ordningen med divisionssygestuerne blev gennem

ført .

En dramatisk beskrivelse ai tilstandene på det gamle Søkvæsrhus har

man i et brev, som admiralitets rned icus U . B. Aaskow (1742- t806) i

1793 har skr evet til kronprinsen. Det er gengivet ai G . Norrie (4 t) .

- Indtil året 1771, da proiessor Callisen blev overlæge ved Søkvæsthu

set var denne stiftelse anset og frygt et af matroserne som en morder
grube. Efter det gruelige gamle princip pakkede man ikke alene mange

syge i et værelse, men l ja 3 heftig syge i en seng, den døde ved den
levende . Renlighed var der næppe tænkt på, føden ussel og lægernåden

elendig, Den mand, som har overopsigte n med de syge, har jeg tit set

holde i sin karet og ladet sig give rappo rt, - - og kvæsthu set blev det ,

det var anset for, et pesthus- -- og vide re: •• Med gru ser jeg tilbage på

de fattiges tilstand, deres udseende, deres klage og kummer, - langt fra
nogen slave eller hensat forbryder var så ussel som disse elendige. Iført
de skidneste p jalter , som næp pe skjulte deres ai skiden hed so rte lege

mer, 3-4 i hver seng, « - og meget mere af samme slags,
N år man i 1777 flyttede Sø kvæsth uset, var det dog næppe så meget
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til grund for dette projekt, som hverken er omtalt i noget værk om C
F. H arsdo rff eller optaget i kunst akademiets arkiv for arkirekturtcg

mnger.
Søkvæsthusbygningen er bevaret , omend ukendelig, som »Der For

enede Dampskib s Selskab. s hus på hjø rnet af SkI. Annæ plads, hvor
den gamle sandstenstavle findes på gårdsiden .

I t775 lOg man for alvor fat på planerne om at Hytte Søkvæsthuser,
og en komrnission->, som blev nedsat til at tage sig af sagen, st illede i

september forslag om at flyt te til ..det kongelige O pfostringshus- pi
Ch ristianshavn, På gru ndlag af et memoran dum fra adrniraliretsmedi

cus Aaskow og professor Callisen ( t74C- 1814) stilledes følgende krav
til den gru nd", hvor kvæsthuset skulle placeres: Det bør bygges på et

hø jt , tørt og luftigt sted, ikk e på en nylig opfyldt plads, vel forsynet
med vand og med fri og luftig plads til de syges ne dvendi ge bevægelse.
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Fig. .10 . .. Det kongelig stiftede fattige boms O pfcsrrings-Huus paa Christi anshavn< ,

Stik af G. \X'. Baurenfeind 175.) J-*.
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Fig. 19. Sandsrensravle med latinsk indskrift fra Sckvæstbuset. Fa t. O. Christensen 1971.

- Det burde ligge nær søen af hensyn til transporten af de syge og
kvæstede. - Det skulle ligge afsides i forhold ti] byen af hensyn til

smitt e fra de indlagte til befolkningen, - og være så rummeligt, at det

kunne tage 1000 mand i tilfælde af aktion eller sygdom. - Der må være
mulighed fo r at separere syge med smitsomme sygdo mme. Kommissi

onen mente, at disse egenskaber fand tes nogenlunde på Opfostrings
huset.

Kongens godkendelse forelå 4/ 3 1776, og nogle dage senere nedsat
tes en ny kom mission, hvoraf Aaskow og Callisen blev lægekyndige

medlemmer, til at gennemføre flytningen.

- Der kongelige Opfostringshus- i Overgaden oven Vandet blev

opføre 1754-1755 af murermester J. P. Conradi ( 17°9- 1779).
Det her gengivne billede er interessant derved, at det viser husets

ruminddeling, der stort set er bevaret op til vore dage, med angivelse af

de enkelte rums anvendelse. Et omtrent samt idigt stik af bygningen
kan ses i Thurahs - Danske Vitruvius«.

De af lægerne,stillede krav til om givelserne, kan ikke siges at være

opfyldt. Tæt bag bygningen la »byens sto re kule«, hvortil man siden
1658 havde kørt natrenovatione n. Når der var højvande i denne ,

væltede indho ldet i en strøm ned ad Bådsmandsstræde og ud i kanalen .
Endvidere fandte s bag Vor Frelsers kirke et hvalsyden og et lidet

trankogeri. og disse frembragte selvsagt en hæslig stank , så Opfo
stringshusets børn ..alle havde et blegt og gustent udseende på grund af

den giftige luft... Om Søetatens krudtmølle lige ost for bygningen hed
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det, at den i 1736 matte rømmes, da intet derude kunne ho ldes tort , da

grun den "ar - nederlig- og gerne omgivet af vand (2).
P;i fig. 2 0 ser man ø verst e etage (F) bestående af fire Sto re sovesa le,

hvoraf den længst til højre var sygestue n, men institutionen blev

næsten til stadighed ramt af epidemier, så i I770 by ggede man et

sy gehus bag hovedbyg ning en (20) .

I stue etagen var de r to I6-sengstuer og to reservesygestuer. en

- kæmmestue- og rum til personalet ; i kælderen depo ter og andre

hjælperum .
Opfost ringsh usets di rektion pro testerede energisk imod at skulle

rømme bygningen og henviste blandt andet til, at man ville savne

kanalens vand til drengenes badn ing, ligeså den - vidtloftige, skjønne

hauge-. D et hjalp dog ikke, og i efteråret ryk kede kvæsthuset ind , do g

først efter at kulen var fyldt med dagrenovation og dækket med jord og

trankogeriet nedlagt.

Fig. 2 1 . O pfostringshusets sygehus.
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Seleuæsthuset på Christianshavn

I Rigsarkivet findes en meget stor samling akter vedrø rende Sokvæsr

husets flyt ning til Overgaden o . Vandet, det s indretning, byggeplaner

og oversl ag såvel ove r byggeriet som kvæsth usets drifr' ,

Sommeren 1778 indgav kommirecn angåend e kvæsthusets flytn ing

en - allerunderdanigsr forestilling.. med udkast til en ny fundats, admi

nistration af Søkvæsthusers midl er, organisatio n og bemanding m.m. 2

- Søkvæsthusers og Assistenshu sets midler skull e bruges til de ud i

orlog og på skibsexpeditioner indkomne syges kur og forplegning, til

ud redning af pension er og Vores Søer ars farriges underhold sam t til

Vore D ivision ers og H aandværkersrokkens der indlæggende sygee •

Man planlagde kapacitet til I eec man d i orlogsrid og under fredsfor

hold 2 0 0 syge fra div isione r og H aandværkersrokken , endvidere 2 :: ::

pladser til opbragte betlere, og bø rneasyl, - saledes kunne en kemænds

bø rn opta ges under faderes udkommando, og endelig drev kvæsthuset

sko levirksomhed. hvo r halvde len af børnene kom fra divi sionernes

personel, og hakdelen var bø rn af almissemedlemmer .

Opfostringhusets bygninger kunne slet ikk e slå til til alle disse

opgaver , hvorfor ma n de følgende ar gennemførte et mege t betydeligt

by ggeri under ledelse af E. G . Rosenberg (1739- 1788). Aaskow og

CalI isen virkede som lægelige ko nsulenter, og de t samlede byggep ro

jekt var anslået til godt 4 1.000 Rdl. Man regnede med en bygni ng til

20e man d fordelt på 8 stuer med 25 i hver , en anden til 240 mand også

fordelt på 8 stuer og ende lig en med 240 pladser ligeledes på 8-sengs
stuer.

' For at skaffe bedre plads købte og nedrev direkt ionen nogle mindre

ejendomme mod Bådsmandsstræde og endvidere købtes en større

ubebygget grund bag Vo r Frelsers kirke, S3 det samlede areal gik helt

ud til den nuværende Prinsessegade .

I 1779 indl ed te ma n byggeriet med at forhø je farrigbygni ngen, som

var Opfosrringshu sers sygehus, med ro etager, og de næ ste år blev

sygehustlø jen ud mod Bådsmandss træde opført . Udgiften hert il belø b

sig til 27. 126 RdL + 2000 Rd L til pilo tering.
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Fig. 2 2. Udkast til -hovedbvgning og bygning mod Bådsmandssrræde-.

Fig. 2J. Grun dtegning af sygebygningens l. etage.

Denne -H ovedbygning- blev aldrig opfø rt, og i stedet forl æng ede

ma n Højen med Bådsmandsst ræde helr ud ril O vergade n o. Vander og

forhøje de den med en mansarde tage.

Elling beretter herom i "H olmens Bygningshistorie- (32), at i ind 

st illingen til overbygn ingsdi rek tionen af 15/ 3 1780 foreslog man fo r

uden selve sygebygningen en fløjbygning mo d kanalen og en tværbyg

nin g over til fattighuset, men kun selve sygebyg ninge n blev godkendt,

og planerne matte ændres på halvvejen. Elling siger om resultatet , at

tegningen var ud ført af murermeste r Scho ttermann . En så ud mærket

arki tekt som Rosenberg kan ikke have været ansva rlig fo r en så ubæn

dig formet bygning.

:Et par år senere gennemgi k ho vedbygni ngen mo d kanalen en fu ld

stændig istandsættelse, men der blev ikke foretaget nævneværd ige

ænd ringer af husets rumopde ling, hvilke t tydeligt ses, når man sam

menligner Baurenfeinds stik af Opfosrringshuset, fig. 2 0 , med en teg

ning fra 1803, fig. 25.

Som et sids te led i udvidelsen af Sokvæsth uset blev sygebygningen

mod Bådsmandsstræde og fatt igby gningen fo rbundet ved forbindel

sesbygning. hvis arkitekt fo rmodes at være J .B.J. Magens (1748- I 8q ) .

H uset blev opført i et fuldsrokværk og to mezzanine r , og kaldes af

Elling for en -jævn- by gning. Stiftelsens vask ehus blev indrett et i

stueetagen , men det ser ud , som om lokalet oprindelig var beste mt til
kirke.

På fig. 24, der er dateret den 12/ 6 1789 og forsynet med ko ng

Christ ian den VII s approbation, kan man se, ~t det som »vaskeh us

be tegnede loka le har loft af krydshvælvinger , der bæres af fr itstående

søjler, men tillige to grue kedl er i de n ene side af rummet. Selvom det

idag er opdel t til flere p ulterkamre og en trappeopgang , er det hvælved e

loft og søjlern e bevaret. Man har åbenbart allerede i pianlægnings pe

rioden opgivet at indrette kirkerum i fo rbi ndelsesbyg ningen. hvilket

støttes af tegningen fra 18e3, fig. 2 5, hvor et stort lokale i hovedbyg

ningens stueetage bærer påskriften »kirken-- ' . Som bestemt i fundatsen

blev der stadig holdt gud stjeneste r på Søk væsrhuser ved en skibspræst

eller en af H olmens kirkes kapellaner , men i 1819 ophø rte dette:'.
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Professor H. Callisen var fra 177' t il '794 overki rurg og meddirek

tø f ved Søkvæsrhu set og medvirkede, som han selv skriver, -ved de

nyopførte bygninger, anskaffelse af inventar og indvortes orden og

renl ighed• . (8) . H an betegner Søkvæsrhuset som det største og ældste

(han medregner åbenbart også det gamle kvæsthus) af stadens hospita

ler med plads til indtil 1000 pat ien ter. D et kan sammenlignes med de

bedst ind rettede hospitaler. På hæsthuset opbevarede man det medi

cinske inventarium til fladens skibe, »og herved undgik det heldigt

Engellændernes rov«.

Som dokumentation for Søkvæsthus ets gode indretning fortæ ller

Callisen endvidere : ..r ' 788-89 var København i stor fare for at blive

anstukket af en ondartet smitsom galdefeber. Efter eskadrens anko mst

til rheden i okto ber blev der de fø rste dage indbragt 180 syge til

kvæsthuser. hvorjeg forførsteog eneste gang havde lejlighed tilat se og
behandle slige pestartede sygdo mme . Symptomerne var sorte og gule

brækninger, svær gulsot og ..koldfyr->, De fø rste tre dage blev 6
kirurger og 16 op vart ningskoner smittet, og p å fire måneder blev ialt

1766 syge, hvoraf " 30 døde. Miri fø rs te og særdeles duelige medhjæl

per , dr. Falkenthal, som bid rog meget ti l de sy ges helb redelse og

epidemiens standsning, "ar nær bleven et offer for sit kalds pligter.

H eldigt var det, at Sokvæsthuset s hø je, rummelige værelser og dets

adskildte bygninger, der tillod at afsondre de mest angrebne - - -,

forhindrede, at smitten bredte sig til byens indbyggere«.

Ep idemien er også beskrevet i en lille afhandling fra 1791 ( I) afT . F .

Falkenthai (1754- 1819), der et par år senere afløste Ca Ilisen som ove r

kirurg på Søkvæsthuset . A. N orgaard omta ler i et arbejde om tilbage

faldsfeber (39) den vo ldsomme epidem i i den danske flåde i U 88 og en

sam tid ig i den svenske flåde og mener, at sygdomsbilledet k;;;;-tydes

som tilbagefaldsfeber.

Belægningen på Søkvæsthuset var i årene 179 8-1 8 ~8 meget varieren

de, fra et par hundrede om året til op omkring JO~C , størs t 2 1 50 i 180 1
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Fig. 24 . Forbindelsesbygningen 1789- Xationalmuseets billedarkiv.
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Fig. 25. Soe-Q vesrhuusenes rste Etage I S::: j. N atio nalmuseers billedarkiv.

evaeneres for alle patienter med andre lidelser, og Søkvæs thu set ble,'

anvendt til disse.
Det nye hospital var i første omgang kun beregnet for Nyboden

beboere, mens pati enter fra flådens skibe stad ig sku lle indlægges på

Søkvæsrhuse t.
Efter flådens aflevering har patienter fra de små og spred te enheder,

hovedsazeliz kanonbåde, dog ikke kunnet fvlde det sto re hospital. I en
b b •

periode blev det anvendt til engelske fanger, der i 1St I blev flyrter til

Næstved, hvorefter Søkvæ sthuset fik ordre til at stille 2 0 :; pladser til

r ådizhed for syge fra to af anneens regimenter, samt værelse til kirurg
b •

og økonom tilligemed køkken til mad lavning" .

(slaget på rheden) og 2454 i ISeS, hvor der var koleraepidemi i

Nyboder.
Den stø rste indsats i Søkvæsthusets levetid blev dog ydet efter slaget

på rheden den 2/4 ISOI. De danske tab beløb sig til, 75 døde og 670

sårede, hvoraf 205 senere døde. På Sckvæ srhuser blev primært ind

bragt 371 sårede og 11 1 døde. og senere samlede man alle døde her,

hvo r en sø rgehøjtidelighed blev afholdt, og herefter gik et mægtigt

ligtog genne m byen til Holmens kirkegård .

Det fortælles, at Falken thaI på hæsthuset foretog så mange amputa

tion er, at hans ampu tations knive blev sløve, så han måtte sende bud i
byen efter barberknive, hvis junktu rer han omviklede med bind og

derpå anvendte til at amputere med.

Foruden Søhæsth uset blev de sårede fra slaget indlagt på Frederiks

ho spita l, Fødselsstifrelsen og Almindelig H ospital.

P.C. Bun desen omtaler i -Mindeskrifr i An ledningen af H undredea

arsdagen for Slaget paa Rheden- (7), at cornmissariatsko nroret havde

foran lediget det gamle hæsthus fo r en del ind rettet til hospital for 200

kvæste de , ford i Søkvæs thuset, uagtet entled iget for de fnatt ede og fo r

de gamle koner, - dog ikke kunne rumme alle de kvæstede. Dette findes

ikke omtalt af andre forfattere, og det er sansynligvis ikke blevet til

noget, da det gamle hæsthus (på SkI. Annæ plads) var i brug som

pakhus, og de nødvendige ændringer formentlig har taget for lang tid .

Tegningen, fig. 25, stammer fra en opmåling foretaget af I. Rawert ,

og gi" er sammen med tegninger af de øvrige etager et fulds tændig

billede af alle bygn ingernes anvendelse.

I tSe5 blev det besluttet at bygge et nyt hospital til Søetaten i

Nyboder, og dette blev, som senere skal omtales, taget i brug i I806i..

men herm ed var Søkvæsth usets funkt ion som sygehus dog ikke afslut

ter. I sommeren 18:;7 angreb England tiet, "om sædvanlig ufo rberedt e

Danmark, bombarderede Køb enh avn. og fladen måtte afleveres. En
lang og skæbnesvanger krig fulgte, hvor der ble,' brug for såvel det nye

hos pital som Søkvæsrhuser.

Næ ste år udbrød en koppeepidemi på Søetatens ho spital. som mane
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Da krigen var forbi, fo retog man store indskrænkninger i Soet aten,

og fra t 8 I 6 skulle Søetatens ho spital optage de syge fra skibene mod
refusion fra Sokvæ sth user.

Efter mytteriet og branden i det nærliggende tugthus 18I7 anbragtes
såvel mandlige som kvindelige fanger i Søkvæ sthuset , hvo r fløjen mod

Bådsmandsstræde og- i hvert fald i nog en tid - også i hovedbygningen ,

blev tage t i brug som fængsel. Først i 1865 blev man af med de sidste

fanger.
Soetaten har dog ikke været sindet at opgive Søkvæsth uset, så den

17/ 8 182I fik det en ny fundats", hvis første paragraf fastslog : ..Kvæst

huset er stiftet fo r at indtage til kur og pleje samt forsyne med alle

fo rnødenheder de søfo lk, som i statens tjeneste til orlogs eller i eqvipe

ringstider måtte blive syge eller sårede og beholde dem, til de er
he lbredede eller erklæret ulægelige• . Videre hedder der: - Derte skal

fremover være stiftelsens hovedform ål, hvorfor det skal tilst ræbes, at

den om fornødent. kan tjene til et velind retret søe- hospital for syge og
sårede. men ikke noget lemme- og fo rplejningshus.._I næste paragraf
siges: ..at da oms tændighederne imidl ertid har gjort det fornø dent, at

Søkvæsrhu set blev pålagt fo rskellige udgifter til pensionsvæsen og
fani gfo rsørgelse, så skulle disse indtil videre udredes, men derimod

tilsige Vi st iftelsen, at den ikke for frem tiden skal bebyrdes med anden

udgift , end hvad følger af paragraf I ' . I paragraf 8 op regnes de talrige

og yd erst forskellige kilder, hvorfra hæsthuset fik sine indtægter,

meden s paragraf 9 angiver de forskellige forp ligtel ser , der påhvilede
dette. Endelig ifølge paragraf la bekræftes bestemmelsen om, at når

der kun var få syge fra skibene, skulle disse mod tages på Søeraren s

ho spital imo d refusio n fra Søkvæstb uscr .

1838 nedbrændte fattigbygningen, men den blev straksgenop bygge t

og derpå taget i anvendelse til kontorer og tjenesteboliger, og det var i

en af lejlighederne i stueetagen , at familien H eiberg flytt ede ind i 1844
(Johan Ludvig H eiberg, 1791-1860).

Under koleraepidemien , der hærgede København i 1853, blev Sø

kvæsthuset påny taget i brug som sygehus. Soeta tens hospita l anvend-
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Fig. 26. Sokvæsthusct p å Christianshavn. hovedbygningen og fløjen mod Båds
mandsstræde 1975.

tes udelukk ende til kolerapatienter. medens alle ikke-kolera syge blev

indlagt på kvæsth uset. hvo r endog de private lejligheder mått e afgive

plads til sygestuer . og det fort ælles, at fru Johann e Luise Heiberg

(t 812- t890) stillede sin have til rådighed for rekonvalescenter.

Da man i 19 1 I ville bygge et nyt hospital til marinen, vedtog Folke
tinget at bevilge 20 0 .:::00 kr, til at indrette Søkvæsthusets fløj mod

Bådsmandsstræde , men den ne plan blev att er op giver, og man bygge

de, som det senere skal omtales. et andet sted på grunden.
Den spanske syge nødv endiggjorde, at marinen etablerede flere

epidernilasaretter, og stueetagen i Søkvæsthusers hovedbygning blev
taget i brug til dette formål. Hermed afsluttes dets historie som syge
hus.
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Fig. 27. Plc jen mod Bådsmandsstræd e fra garden 19i 5.

-
~

r: 9=....
"":r ir ~ ..
"" Hl..'.. .H .'

~ • • =t - "':':' ::.-• • 0 0 ~ ~I',.
~

Il ,-
I
~

Fig. 28. Forbindelsesbyg ningen 1975 -

Fig. 29. Havehuset, tidligere farrigbygnin gen 197 5.

Søetatens hospital i Nyboder

Efter opre ttelsen af divisionssygestuern e i Nyboder blev ku n de alvor

ligste sygdo mstilfælde blandt Søetatens faste mandskab og deres fami
lier modtaget på Søk væsthuset, medens de øvri ge blev behandlet enten

på division ssygestuern e eller i hjemmene. I 1798 fo rbedredes forhol
dene lidt. Fo ruden 50faste folk fra divisionerne og hånd værkersrokk en
blev det tilladt 6 koner og børn fra divisione rne og 8 fra håndværker

srokken i sygdomst ilfælde at blive indlagt på Søkvæsthuset, imod at
dettes stør re udgift skulle godtgøres af Søeraren t.

Forho ldene var dog utilfredsstillen de og gav ofte anledning til kla
ger. Divisionssygestuerne var små og dårlige, og patienterne fik ..for

lidt og dårlig medicin, af lægerne, der mod en ringe årlig godtgørelse
skulle levere medicinen . Meget bedre stod det ikke til for dem, der ble,'
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Fig. ) 0 . Søetatens hospital i Xvboder. Det kongelige biblioteks billedsamling.

indlagt på Søkvæsthus er. I indstillingen om at bygge et nyt hospital hed
det: -At de syge på Sokvæsrhuser erholde af divisionskirurger ne et

tilstrækkeligt tilsyn er mere at øn ske end at antage, når man betænker,

at disse tillige skal sørge for de syge i byen og i Nyboder, som liggeren
V. mil fra kvæsthuset « ,

Ved kg!. resolution af 5/4 1805 blev de t bestem t at bygge Søerarens

hospital i N yboder, hvo rti l der bleYanYist 44 .000 Rdl, Det blev tag et i

bru g i novemb er 1806 og lå mellem Balsamgade (nu O lfert Fisehersg.)

og Kokkegade (nu F redericiag.) .

H ospitalet varen 98 alen lang og 2 0 alen bred bygning i to etagermed

l } 'h alen op til taget. I frontespicen fandtes et relief forestillende

transport af en syg i åben båd .

I kælderen var der køkken, viktualierum , badeind reminger, m.m .

samt pige- og karleværelser og C aehotter . H oved trappen delte by g

ningen i to halvdele med sygestuer, hvor hver division havde egne

stuer.
H ospitalets ark itek t yar J .B.J .Magens . Elling vurde rer de t ikke hø jt,

men kalder de t - et sty kke brugsarkirekrur af yders te nøg ternhed. kun

de små side pavilloner havde kunstnerisk holdn ing• . S. Stem har i en

bog fra t S41 givet en meget indgående beskrivelse af hospitalet og
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Fig. p . Grundplan af Søetatens hospital. Sruccragen -.

anvendelsen af hvert eneste rum. Lige for hove dtrappen var i stueeta

gen et stort værelse, som brugtes til kirkerum, og tilsvarende på første
sal to stuer, den ene til afsindige, den anden til depot fo r kirurgiske
instrumenter til orlogsskibene. I kvistetagen var to stuer forde fnattede
og i den ene af disse en maskine til røgning for fnattede (formentlig

deres tø j) (56) .

Oprindelig var de r IOS pladser , me n senere blev ho spitale t udvider

til 142 ma nd folkepladser og 50 til kvindfo lk sam t ro zc-sengsstuer t il

isolation .
I pavillonerne var bo liger for inspektor, økonom og læger samt

kommandanten, der var medlem af direktionen, hvor også hospitalets

ove rkiru rg Falkenrhal og admiralitetsmed irus, p rofessor A. D . H er-- -



ho ldt ( 1764-18} 6) havde sæde . Endvidere ind rettede man her forbi n

destuer for divisionernes ambulante patienter, og det var disses egne

kirurger, der rilså deres indlagte syge.

At divisionssyg estuern e trængte ril afløsning fremg år af en indberet
ning fra hospitalets fø rste tid:3 ..Af de 24 personer af begge køn, som

siden den r6. forrige måned dels formedel st smitsomme sygdo mm e og
del s formedelst vanrøgt eUer andre årsager er indlagt udi hospitalet,

adskill ige have været usselt klædt eller så befængt med utøj, at deres

klæder hverken lønnede umagen eller bekostningen at vaske eller

rense, og --- altså for ikk e at opfylde ho spitaler med urenlighed og

smitte matte bortkastes, og må direktione n, nar de skulle forlade
hos pitalet, skaffe tøj til sådan mand skabs skiul.«

D er nye hos pital ble, ' af sam tidens sagkyndige beteg net som et

velindrette t og smagfuldt hos pital (p), hvo r alle syge af betydning

kunn e finde et sundt lokale, en o rdentlig ple je, en nøjagtig behandling

under direktione ns tilsyn .

Forholdene var dog næppe S3 ideelle som beskrevet, og snart synes

de ret malpropre. f.cks. sendt e man gamle dyner og krølhår ti l sy gehu

set, hvor rekonv alescenterne måtte rense fjerene og oppl ukke krølhå

rene. Udviste de fo rsømm elighed, blev de straffet. I det hele taget

udøve des streng di scip lin, og børn, der tilsmudsede deres klæder, fik

ris. Patienter med udslæt matte hugge brænde. Alligevel "arder patien

te r , de rforsøgte at fo rlænge deres opho ld i hospitalet trods den afkort

ning i løn nen , som skete under hospitalsopholdet . I begynd elsen ho ldt

man egen svinesti, og blandt N yboderfolket hed det sig, at en del af den

grød, som ni gange om ugen skulle serveres fo r patiente rne, i stedet gik

i grisene . Man klagede og så over den strenge tug t og lavede allehånde

nidviser og spottegloser om hospitalet.

Som omtalt rasede en koppeepidemi på Søeraren s hospital i r808,

hvor dette hospital matte anvendes som epidemisygehus for patienter

med denne sygdom, men ellers synes der ikke at have vær et særlige

begi venheder, før under tre årskri gen. hvor Søerarens hospital stillede

pladser til rådi ghed for sårede fra arme en . J.G . Courlænder ( ' 809

(864) fik den I j / 6 r848 ti lsyn me d 20 patien ter fra slaget ved Slesvig,
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som blev ind lagt på tre stu er ( r r) . Efter slaget "ed Isted den 2j /7 1810

modtog hospitalet en del sårede , idet det fik o rdre ril at stille roe

pladser til rådighed for Land etaten, medens Søetatens syge så vidt

m uligt skulle beha ndl es i hjemmene' .

U nder den store koleraepidemi i 1853 måtte såvel Garnisonssygehu

set som Søerarens hospital anvendes som koleralasarerre r (.H) , og

Søkvæsrhuser blev, som allerede omtalt, påny taget i brug som sygehus

for Søerarens andre patienter.

18jo skete et belydeligt hygiejnisk fremskrid t i Nyboder ved opfø

relsen af et lighus til Søerarens hospital. H ert il kunne Nyboderfolk er

nu flytte deres afdøde, der hidtil havde ligget i de små, lavloftede

lejligheder, indtil de kunne blive begraver.

Fra ho spitalets åbning i t 8e6 og til det lukkede r86 7 svingede der

årlige antal indlæggelser mellem 800 og I C:;:: . Efter at C . Miillertz

( 1804- 187 j) var blevet overlæge i 1854, blev den årlige beretning trykt i

Bib liothek for Læger . Krigsårer 1864 havde man dog 2264 ind læggel

ser, idet der oprettedes et annex på z 5 senge i den daværende kaserne

(nu ø stre Landsrets bygning) på hjørnet af F redericiagade og Bredga

de>. D et var i drift i tiden 2612 til I r/ 8 med ialt 4r6 indlæggelser som

beskrevet af L. W . Salom onsen ( 18)2 - r9 '4) (p).

Ved hærloven af 1867 blev de to værns lægek orps slåer sammen , og

samtidig nedlagde man Søerarens hospital. Søværnets personel og de

p årørende henvisres til indlæggelse på det i 1818 åbnede Københavns

Garni son ssyg ehu s. hvor 60 senge stilledes til rådigh ed til dette fonnål i

fø rste omgang sådan, at Søværnets patienter lå sammen med hærens,

men fra 1880 blev de samlet i - j d ie ser vice- under en af Søværnets

læger .

Ga rnisonssy gehusets historie skal ikk e behandles her, idet den er

indgåe nde beskrevet af G . N orrie (40, 4 r) og and re (2 j) (12), men da

den gamle hos pi talsbygning i ' yboder i en årrække kom til at fungere

som annex for Garnisonssygehuset især til behandling af epidemiske

sygdomme, vil det være rimeli gt at omtale dette lidt nærmere.

I perioden r867-86 srod det ofte tomt, men fra , 886 var det til

stadighed belagt med patienter med smitsomme sygdomme, hvad det



var absolut uegnet til på grund af sygestuernes placering og de yderst
sparsomme bade- og toiletfaciliteter .

De håb løse hygiejniske forhold blev indgående og skar pt kr itiseret i

en rapport fra G arni son ssvgehusers chef, stabslæge A. Paulsen

(1846- 1900), trykt som bilag til - Militærlægen- 1899 (43), hvilker førte

til nedsættelsen af en kommission , der bl.a. foreslog opfø relsen af et

for hær og flåde fælles epidemihospital. D ett e, der var budgett eret til

780.000 kr., blev bygg et på N ørre fælled og stod færdig i t9036 (17).

Hereft er solgtes Søerarens hospital til Finansministeriet, hvorpå det

blev nedrevet for at give plads til gennemførelsen af Kronprinsessega
de.

Marinehospitalet

I de 100 år , der er gået, siden de IO værn fik fælles hos pita l i Garnisons 

syge huset i Rigensgade, har de militære hospitalsforhold været et
stadigt stridsspørgsmål mellem politikerne, mellem de civile og de

militære sundhedsmyndigheder og mellem værnenes læger, men en
næ rme re redegørelse for dette ville føre alt for vidt . Her skal kun nog le

hovedtræk i udviklingen berøres som en naturlig afslutning på histo
rien om Søværnets syge- og kvæsthuse.

En faktor til støtte for Søværnets ønske om eget hospital var kvæst

husfon den, som "a r så stor, at der ikke behøvedes særlig bevilling fra

statskassen til bygning af hospitalet, hvorfor vi også ser adskillige
projekter til et nyt marinehospital i slutningen af det forrige århund
rede og begyn delsen af dette.

Fra 1892 kend es et fuldt ud arbejdet forslag til - N yr H ospital fo r

Søværnet. (53) med 170 senge ford elt på kirurgisk, medicinsk og

dermatologiske afdelinger samt to pavilloner til smitsomme sygdom
me. Det var bu dgette ret til 1.000 .000 kr. og tænkt placeret på fælleden ,

hvor Stad ion og Idrætsparken nu ligger I. Abenbart har man fundet det

fo r SlOrt , for derpå lavede man et reduceret projekt , der sk ulle ligge på

hjørnet af Jagtv ejen og Venn ernindeve j, men heller ikke dett e blev til

noget>. I 1898 var man inde på at bygg e et hospi tal til Søværnet på
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Fig. p. Marinebospiralets bygning. 1975. For. O . Christensen.

bastion - C harlotre Amalie- ; en af de nordligste bastioner på C hr isti

anshavns vold'. Det var tænkt med en hovedbygning til ca. 100 kirur

gisk-medicinske senge, to isolationsbarakker og diverse hjælpebyg
ninger for en sum af 7 0 0 .000 kr'., mens et betydeligt mere beskedent

forsl ag gik ud på i stedet at bygge et barakhospital t il 87.000 kr.

M ange andre lokaliteterharværet på tale: bastion Elefanten, ... Grøn

land . (arealet nord for Nyboder), Arsenaløen på Holm en, den gamle

fød selsstiftelse i Am aliegade og, som tidligere omtalt , Søkvæ sth usets

fløj mod Bådsmandsst ræde.

I 1913 vedtog Rigsdagen~ at opfø re et Marinehospital i Prinsessegade
i det nordøstlig e hjørne af Søkvæsrhusers grund. Udgiften kunne

atb oldes af se kvæsthusfonden, der var på 66 t .000 kr., hvoraf 530.000

skulle anvendes til byggeriet og resten til hospitalets drift og vedlige
ho ldelse.



Det nye Marinehospital . hvis arkitekt var Bernhard Ingemann

(1869- 1923), blev indvier den 23/3 [9 155.

Efter da tidens forhold må det betegnes som særdeles moderne og
velindrettet med sengeafdelinger for kirurgi, medicin og dermatologi

samt specialklinikker for ore-næse-hal ssygdomrnc, øjensygdomme,
røntgen-klinik og en lys- og badeklinik. :...lan bør lægge mærk e til, at

svzes tue rne selv til værnepligtige hø jst havde 6 senge, me n stuer o g
• b

gange var dimensioneret så rigeligt , at der kunn e o pstilles ekstrase nge.

hvis det var p åkrævet".

H ospitalers direktion bestod af generallæge dr. med. A. Bornernann

(1857- [939) og departementchef i Marinemini steriet F. Saxild ( [858

1945), de to mænd, som mere end andre havde æren for planernes
gennemførelse. De "ed hospitalet anstre læger blev lejlighedsvis ud
kornma nderet med orlogsskibene, hvilker havde den store fo rdel, al de

læger, som behandlede de indlagte patienter, fik el god I kend skab til

forho ldene ombo rd og til de krav, man stillede til de udskrevne, når de

atter mødt e til tjeneste.
Marinehospiraler fik kun en kan levetid, men af det , der vil huskes,

kan nævne s den indsats der blev ydet under -dcn spanske syge.. . l 191. 3

var opmærkso mheden retre t mod hospitaler, hvo r en del af ofrene for

-Gejserulyk ken.. den 25/ 5 1923 var indlag t o g blev o pereret af den

berømte engelske plastikkirurg H , D . Gillies ( 1882- 1960), som "ar

tilkaldt fra London. Overlægen på kiru rgisk afdeling dr. med , Aage

Kock (1877- 1946) havde den daglige beha ndling af disse patient er , og
han fik en supplerende piaslikkirurgisk uddannel se, således at han
søgtes af mange civile patient er, der kunne indlægges på hansafdeling.

På et vist tidspunkt havde man planer om , at epidemi ho spitalet på

Nørrefælled og Marinehospitalet i fællesskab skulle mod tage alt mili

tært perso nel fra Københavnsområdet, men det blev påny opgi vet, og i

stedet vedtog Rigsdagen i 1918 loven om op rettelse af det for de to værn

fælles Københavns Milirærhospiral. Lovens? paragraf 4 lød: -For
svarsministeriet bemy ndiges til, så snart det nye hospital er færdigt, at

afhænde Marinehospitalet• . Medio oktober blev de før ste patient er

7°

modtaget på Militærhospitaler. og save! det gamle Garniso nssygeh us i

Rigensgade som Marinehospitaler lukkedes.

Seknse stbusfo nden

D et var, so m omtalt, Frederik den III, der ved sin donation i 1659 lagde

grunde n til kvæ sthusfonden. Senere har mange andre skænket stø rre

og mindre beløb til fonden, der også fik indtægter fra indsamlinger i
kirker, andel i bøder og konfi skationer, fradrag i personellers lønnin

ger samt i perioder overskud af driften af Børs en o g Assistenshuset.

Efter frede n i [8 [4 fik , a rge overdraget 21, 1 af kapitalen, hvor den

stadig består so m et pensions- o g und erstøttelsesfond for Marinens

personel (23)'

I løbet af det nittende århundrede overgi k mange af kvæsth usfon 

den s sociale forp ligtelser til andre myndigheder, uden at indtægterne

reduceredes tilsvarende, hvorfor kapitalen "oksede betyd eligt. Fra
[84 I kunne fonden udrede alle udgifter til driften afSøetat ens hospital i

Nyboder, som hidtil kun havde fået et tilsk ud på 8.000 Rdl.!
18p var formuen 82::,000 RdL, og det blev vedtaget? at inddrage

denne i den samme år stiftede invalidefond. men i henho ld ti l fund atsen

skulle der først henlæægges midler til et hospital til optagelse af mari

nens syge og sårede i krigstid - man regnede med 4:::::: pladser, Resulta

tet blev, at Søkvæsthu sets og Assistenshusets mid ler i I 86::: 3 overgik til

inval idefonden undtagen 440.000 Rdl., der ko m under Marinem inisre

ricrs administration , Kapitalen skulle til sin tid anvendes til et hos pital

for Marinen, mens renterne brugtes til sygeplejen .

Da det fo r H æren og Flåden fælles epidemihospital blev bygget

[90 2-03, bidrog Søkvæsthusers fond med 200.000 kr . til byggeriet

(47) . Da Marinehospitalets opførelse blev vedraget i '9 '3 , rådede man
over en sum på661.e oc kr., hvoraf 53::: .:::::0 sku lle anve ndes til bygning

o g montering af dett e hospital, mens restbeløbet blev henlagt til dets

drift og vedligeho ldelse,
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S U M~[ARY

Thi s article rells the hisrory of the hospitals of rhe Roya l Danish N avy.

The first hospital was etablished by King C hrist ian' IV in t618 just

outside Bremerholm, the nava l base of Copen hagen, bu t soon ir be

carne tao small and 1628 rnoved to anethe r building not far away.

H owever, rhe conditions for rhe patients we re very poor, but not

unt il the chaplain H ans \X.'allcnsbech with great energy cornplained t O

the Admiraliry did King Frederik III 1668 order a new hospital etablis

hed in -Sejlhuset- a storehouse inside Breme rholm . This house is still

preserved as part of the Academy of Fine Art s.

At rhe same time the king and other prominent perso ns denared a

considerable sum af mo ney to rhe new hospital and in [his way

founded -Sc kvæsrh usfondcn« {the Naval-H os pita l-Fo undatio n),

wh ich has been of grear impo rtance ro the subvention of the ill,

d isab led and old sailors as well as their widows and ehildren.

The following naval hos pitals are mentioned, their position, organi

zation, activities and the most important events such as epidemies,

wars etc . af special influen ce upon th eir activities.

Thc article is illustrarcd , several af the illustrations have never been

published before.

Some of the ho spit als have been common fo r the navy and the army

among them Copenhagen Milirarv H ospital fro m 1928 umil 1963,

when it was absorbed by - Rigshospitaler- (the University Hosp ital).

:-:OT E R OG HE:-:VlS:-:I:-: G E R

Bådsmændenes sygehus, Sejlhu set og Guldhu ,et

t. Københavns Diplomatarium (K.O .) l 589,

2. K.O. 11I S7. Bygningen nedbrændte i 1795·

j. K.O . III 198.
4, Sammenlign C hristian den IVs sokrigsanikler af SIS 161.5·

j . K.D. III 179 og III 22 .

6. Chris tian den IVs brev nr . P7 af !.j!I c 16-1:1. K.O . V !.~9 ·
7. O mbygningen ment's foretaget under viceadmi ral J. Bjørnsens op syn og med

landsbygmester A.. Marhiescn som bygmester. (24)·

S. K_D. V. 67"
9. 1'.0_ VI 477

IO. K.O . VI 48:;.
I I. K.D _ VI 6"7 
12. K.O. VI 6p.
I ) . K.O. V 7-1 1.
1-1 . K.O. Vl 674·

Meddelelser fra Rcm ebmmeret 187 1 S. 1.0\9·
:~: ~et originale skøde sk revet p å pergament findes i Rigsarkiver. Reneek ammeret.

skoder og adko mstbreve 167}-83-

17. K.O . VI 157-
IS. Skød et og C olnets fuldmagt i Rigsa rkivet, som 16.
19- Oricinalen til Gottfred Hoffruanns kon: findes i Bymus eet.
20, Pcige f ik senere en sti lling som spiseme ster ved fangehuset i Kastellet (48 p. 259)·

2 1. K.D. VII 4}·

Soeoæsthuset ved Stranden
I. Københavns bytings skodeprorokol 1682-9 2 Il . side }8.

2. Ko ngelig for ord ning af 2}/ 6 1683, punkt 5· .
3. Personlig meddel else af museumsinspektø r, cand. mag. John Erichse n.

4· K.D_ VI 6'7- idi . d
Kvæsthu saade blev arilaet i 1688, og de første huse byggedes sam n rg I en nye

5· Told bodg: de. \ 'ilh . Lor:Ozen i H isto riske Meddelelser for Kob enham 1942- .$.) III

Rk. V. 263. , A
6. K!D. V112.p og Lands ark ivet gl. matrikelprotokolSkr .Annæ ø stre Kvart er; , nno

[759. side 140.

7. K. D. VI 798.
8. K D. VIl lI.
9. A~~aendc stadslægens inst ruks. se H isto riske ).1eddelelser fo r København 19::7-:::8.

L 195.
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IO. Th aulow, T . Grundstensnedlæggelse til Marin ens ældre Kvæsthus. H isto riske
Meddelelser om Ko benhavn. 1949. 4 Rk . II . Lp.

I I. Dansk oversæt telse: - Med eneståend e forudseenhed lod H ans Majestæt Kong
Ch ristian den Femte dette kvæsth us rejse og udstyre. for at de, som ofre lemmerne
til rigernes off entlige bedste, her kan finde trus t . lindring og helbredel se for deres
lidelse r. I uret 168s. -

12. K.D . III ]36. Københavns G rundtakst 1689.
IJ. De n ses allerede pi en tegn ing fra 169J og en anden daterer 2S/ ; 169S' Sammenlign

også med fig. IJ og fig. q .
14· Ga rde (15) henviser til kgl. Resolution af 17/6 I69~.

IS· Arehiv for Scvæsen 1837.9. jJ4.
16. K.O. VII H S.
17· K.O. VII .p 3.
18. K.D . VII 416.
19. Landeratens Komm issariars Kopibog 5H / 17cc .
2C. De n sto re nordiske krig, udg. af Generalstaben Bd . II. 467 og 471.
21. N år kiru rgen opgav antall et af pladser til 3CC, har det sikkert været J en normale

belægn ing, hvilket stemm er med sengeanrallet pa fig. I S. hvor der er ca. 7:; senge i
en halv etage.

22. K.O. VIII 224.

2J . K.O . VIII 22S.

24. K.O. VIn 22S.
2S. K.O. VIU 2JC.
26. Kvæsthusbogen den q / S 1721.
:q . Kvæsth usbogen den 3ch og 2j / l C 1726.
28. Kvæstbusbogen den JOII 1727.
29· Kvæsthusbogen den 2j l S 1727.

JC. Kgl. Resolution af 1/6 17 53.

3 I . Rigsarkivet (R.A.) Sokvæsrhuscr F. 3. Indkomne dokumenter, tegninger og ove r-

slag. ' 776-79'
)2 . R. A. Sc krigskancellicr 102:: nr. 49.•Allerunde rdanigst fo restilling af 23/ 9 177S.
33. R.A . Søkvæsrhuset R. 3. Lægernes P.l\L af ISI II 1775.
34. Stadsarkiver. O pfosrringshusets funda ts, København 1753·

Sokv.estbuset pd Cbristianshaun

I . Rigsarkivet (R.A.) Soera ren, Sokvesthuset F . J. Indkomne dok umenter. tegninger

og forslag . 1776-79,
do. do . D . 17. Overslag over ny- og tilbygninger. 1778-Sc.

Overby gningsd irektionen af 1771- Extrakr Protokol 17Sc.
Marineministeriet Kommis. og Bogholder ikontor Pk. 129. Søkv.r srhuset og dets

Grund . 1775-1874,
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Søkrigskancellict. Ad skillige cfu:rret~inger. . 1 670-~79 1. ~ort ef~err:rning_o~
Q\'xsth usets stiftelse samt nuværend e indretnin g og Iorfami ng, dateret ~6/4 1; 9-·

_. Kgl. approbation daterer I Si7 1779·
3. nu Marinens bibliote k.
4 . Kg!' resolution af 2S14 18t9 (29).
5. Gammel betegnelse for koldbrand.
6. Kon gelig resol ution af 6/4 IS CI.

7. Kongelig reso lution af '7/ 3 ISII... . .' . r I
8. Fundatsens ordlyd findes i kongelige reskri pter, resoluIlon er o g kollepebrC\e \ I •

S Bd. 182::-21. d if
H O"edb\' o-nino-en blev i perioden 1867 til 1932 anvendt som kase rne og un ero 1-

9· . l'o ~

cersskole (S7)·

Soetatens hospital i Nybo der

l. Co llegiahidende 2 8 ft 798. . '
2. Rigsarkivct (R.A.) Krigsminister iets 4. kontor, ,.::\: yt H ospital forSø"æmet- 1892

.

3. Direktionens rappo rt af 1111l 1806. .
4 , R.A. :'.Iarineministeriets skrivelse 37II8 jOtil direkt ionen for Se era rens hos pital.

5. R.A . Søerarens hos pitals referatsprotokol 18S8-71 dateret 12/ 2 1864'

6. Lov af 7/ 4 19cc .

.Mdrill e!Jospitalet
I. De til pro jektet horende 21 tegninge r. er i~e .,·ed sagen. men en situationsplan

findes R.A. reg. 198. So\'æmet s bygmngsdlStokI. .
2. R.A. reg. 198. Soværnets bygningsdist~kt. sign. 2Sfl ~2. ? S..:hm lclth. .... 1
3. R.A. reg. 198. Sova:: rn cts bygningsdisrnkt tS82-1942. Kop ibog skr. af S/9 19'" .

4 LO" af 29.14 1913.
' ,. . . ' R \ .." O 198 So ve rnets bvgningsdistrik t , sign. marts 1914. Ingemann .

S. t egnm gen .0""\ . ' '''t>.. • . .• · S . .
6. Scrapbog med avisudklip om ~l ar inehospltalet opbevares hos stabslægen 1 0\ æm ct

(Fo rsn rskommandoen. Vedbæk).

7. Lov af 31f 3 1928.

Soh·.esthllsfonden

1. Kgl. resolution af 14/ 3 18-1-::.

2. Lov af 9' " ISp,
3. KgL resol ution af )I /3 1860.
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